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              „…rendszerint olyanok vagyunk,  

             amilyenek napi beszélgetéseink.” 

(Pesti Mizsér Gábor: Új Testamentum magyar  

nyelven. Fordítói bevezetés. Bécs 1536, 3)  

 

E l ő s z ó 

 

 

Hét évet töltöttem antropológiai terepmunkával a Kárpát-medence különböző vidékein egy 

kortárs népi próféta új vallási mozgalmát vizsgálva. A próféta 2008-tól szülőföldjéről, a 

Székelyföldről kiindulva missziós utazásai során bejárta a környező országokat, és barátokra, 

támogatókra, tanítványokra talált. Belőlük jött létre az a vallási mozgalom, ahol a Szent Lélekkel 

betöltekezett tagokat fényeknek nevezik. A csoportra az ökumenikus karizmatikus csoport 

meghatározás illik leginkább. Kisebb-nagyobb problémáik ellenére törekednek békés, boldog 

életet élni. Útkeresésük kétségtelenül rokonítható sok, a kereszténységen belüli és kívüli vallási 

és nem vallási mozgalom céljaival. Terepmunkám során én is a csoportdiskurzus részese lettem, 

és előttem változott meg radikálisan néhány tag viszonyulása és tudáskészlete; feltárult egy 

dinamikus folyamat, ahogyan a résztvevők által a csoport megalkotja és újraalkotja önmagát. 

Néhány fogalom, narratívum és fogalom a szemem láttára kapott új jelentéseket és töltött be 

sajátos funkciókat. A Biblia értelmezésében és a próféta tanításainak fogadtatásában is gyakran 

eltértek álláspontjaik. Az egyes tagok értékviszonyulását, tudását, életvilágaik sokszínűségét 

tartós terepmunka nélkül nem tárhattam volna fel. 

Vallási csoportot kutattam, miközben egyéneket láttam. Azt, hogy milyen is e vallási közösség, 

saját élményeim alapján absztrahálom, de a csoport is „mint olyan”, csupán tagjainak és 

környezetüknek kognitív dimenzióiban létezik. Részben hasonló, másrészt nagyon eltérő 

érzéseik, emlékeik, tudáskészletük elemei villantak fel előttem. Életviláguk, egyéniségük 

személyes megismerése után nehéz lenne a csoportról általánosságban szólnom. Hamar 

rájöttem, hogy hiába próbálnék a csoportra jelzőket aggatni, szakterminusokkal leírni őket, 

hiába próbálnám kategóriákba sorolni a tagokat és magát a mozgalmat, ezekbe a résztvevők 

csak bizonyos része, és csupán bizonyos fokig lennének besorolhatók, továbbá nem sokat 

tudnánk meg arról, hogy mi is történik a tagok érzékelése és értelmezése során, hogyan alkotják 

meg kognitív világukat. A gyűjtött anyag (terepnaplóim, jegyzeteim, archivált online tartalmak, 

hang-, kép és videófelvételek stb.) előttem tornyosuló adatokból, kimerevített pillanatképekből 
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állt, melyek legfeljebb változásaik egymásutániságában, egyéni mintázataikban adnak ki egy 

valamelyest árnyaltabb, dinamikus képet. A diskurzus és az általa létrejövő kognitív valóság 

per definitionem időbeliségében és az érzékelés egyéni mintázataiban létezik (erre érzett rá fél 

évezrede a mottó szerzője, Pesti Mizsér Gábor). Az előttem gomolygó kép a valóság egyik 

perspektívája, következtetéseim a saját olvasataim. Azonban a csoport tagjai is kialakítják 

vernakuláris vallásosságukat, és egyedi képüket a csoportról és saját identitásukról. A csoport 

léte az összekapcsolódó egyéni kogníciókból vezethető le. E felismerés a hálózat- és 

diskurzuselmélet, a kognitív szemantika, a hermeneutika, az episztemológia, végső soron pedig 

egy gyakorlati nézőpontból kiinduló, reflexív antropológiai elemzés kidolgozása felé irányította 

figyelmemet. 

Az egyének kognitív világának, tudásainak része a csoportidentitás és a közösség képe. 

Természetes, hogy van, ami összeköti a csoport tagjait, nagyon sok hasonlóságot ismerhetünk 

fel: például mindannyian a Szent Lélekkel kívánnak betöltekezni, a „krisztusi út” elmélyült 

követése érdekében. Ebben ígér segítséget számukra a próféta. Korántsem kézenfekvő azonban, 

hogy mit értünk betöltekezésen, krisztusi úton. E célok érdekében a hallott/mondott/értelmezett 

narratívák, adatok, szavak jelentései korántsem egységes és homogén valóságkonstrukciót 

hoznak létre a csoport tagjaiban. Bizonyos közös pontokat, átfedéseket igen. Az antropológiai 

terepmunka adatainak értelmezéséhez nem állt rendelkezésre sem a diskurzuselemzésnek, sem 

a hermeneutikának, sem a kognitív szemantikának vagy akár a pragmatikának számomra 

önmagában is elégségesnek ítélt módszertana. Ezért e diszciplínák eredményeit felhasználva 

dolgozatomban az antropológia számára alkalmazható új, pragmatikus módszer kidolgozásával 

kísérletezek. Törekvésem eléréséhez máshogy kellett feltennem a kérdést: nem arra vagyok 

kíváncsi, hogy milyen az általam kutatott csoport, hanem arra, hogy mi történik az általam 

kutatott csoport résztvevőinek kognitív világában, hogyan alkotják meg kommunikációjuk során 

a valóságot.  

Dolgozatommal hozzá kívánok járulni az utóbbi évtizedekben hazánkban látókörében és 

kérdésfeltevéseiben is kiszélesedő – az új (vagy legalábbis hazánkban új) vallási mozgalmakra 

vonatkozó – vallásantropológiai és vallási néprajzi, vallásszociológiai kutatások empirikus 

vizsgálataihoz, továbbá módszertani és elméleti megújulásához. Ezért teoretikus felvetéseimet 

a gyakorlatban hasznosítható értelmezési lehetőségként ismertetem egy (népi) próféta, és a köré 

épülő új vallási mozgalom, mint társadalmi jelenség elemzésébe ágyazva. 

Az elméleti és módszertani áttekintés (1. fejezet) után az általam vizsgált csoport rövid 

bemutatása (2. fejezet) következik, majd a későbbi fejezetek során alkalmazott antropológiai 

diskurzuselemző módszer ismertetése (3. fejezet). Ezt követően dolgozatom 4. fejezetében a 
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státusz-, tér- és idődimenzió figyelembevételével az általam küszöbnarratíváknak nevezett 

hozzáférési fokozatosságot vizsgálom. A narratív sokszínűség és az ezekhez fűződő bonyolult 

érzelmi viszonyulások elemzésével ábrázolom azt a strukturált, diszkurzív módon szabályozott 

beavatási és szelekciós folyamatot, amelynek során az érdeklődők a mozgalom aktív tagjává 

válhatnak, kialakíthatják saját valóságképüket, értékrendjüket. Az 5. fejezetben a mozgalom 

online és offline legitimációs stratégiáját, reprezentációját hasonlítom össze, az ezekből 

levonható kép kutatásmódszertani tanulságaira is kitérve. A 6. fejezetben azt az összetett 

folyamatot tárom fel, ahogyan egy rítus (a parázson járás), a csoportban elterjedt, a csoport 

egyik emblematikus gyakorlatává vált, majd pedig eltűnt, anélkül, hogy a csoport többségének 

hozzá fűződő érzelmi viszonya radikálisan megváltozott volna. A 7. fejezetben foglalkozom a 

csoportban fokozatosan központi jelentőségűvé váló energia fogalmával, 

jelentésrétegződésével és változásaival, összevetve a kevésbé használhatónak bizonyult rezgés 

fogalmával. Az utolsó, 8. fejezetben pedig egyetlen fogalom, az angyal szó által előhívott 

érzések, adatok, tudások kognitív szemantikai elemzésére vállalkozom, feltárva a 

csoportdiskurzus szerepét az egyéni és közösségi valóságalkotásban.  

Szakmai támogatás, visszajelzések, kritikák és bátorítás nélkül dolgozatom biztosan nem 

jöhetett volna létre. Először is köszönetet kívánok mondani türelmes, alapos és segítőkész 

támogatásáért az MA és PhD tanulmányaim témavezetőjének, Farkas Juditnak; továbbá az 

értékes szakmai beszélgetésekért, vitákért, a szöveg szépítésében nyújtott segítségért 

feleségemnek, Tamás Ildikónak. Köszönettel tartozom Andrásfalvy Bertalannak azért, hogy 

amikor a néprajzi alapképzés szakdolgozatára készültem, témavezetőként támogatta 

elképzeléseimet, segítette a kutatás megindulását. E vallási csoport vizsgálatát az ő 

irányításával kezdtem 2010-ben, majd 2012-től az MA és a PhD képzés során Farkas Judit 

irányításával folytattam. Sokat segítettek korábbi diplomamunkáim opponensei – Hesz Ágnes 

és Vargyas Gábor – értő kritikái is. Külön köszönetet mondok doktori dolgozatom tanszéki 

védésére írt opponensi véleményeiért Mészáros Csabának és Vargyas Gábornak, akik nem 

csupán részletes kritikáját adták az első szövegváltozatnak, de további szakirodalmi munkákra 

hívták fel a figyelmemet, amelyek megismerése után véglegesítettem dolgozatom szövegét. 

Köszönetet szeretnék mondani végezetül azoknak a kollégáknak is, akik publikációim során 

eredményeimet lektorként csiszolták, vagy szerkesztőként segítették fókuszálni egyes 

kérdésekre: a már említetteken túl kiemelem Pócs Éva, Rasa Pranskevičiūtė, Vidacs Beáta és 

Lajos Veronika, továbbá Feketéné Cseh Fruzsina, Hubbes László Attila, Povedák István és Régi 

Tamás személyét. Segítségükkel dolgozatom több részeredményét sikerült szakfolyóiratokban, 

tanulmánykötetekben publikálnom. 
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1. fejezet 

Elméleti és módszertani bevezető 

 

 

 

 

A terepmunka időszaka, online és offline helyszíne(i) 

 

2010-től végzek terepmunkát a Péter Dénes („dénes Próféta”)1 által alapított vallási mozgalom 

körében. Az adatgyűjtés aktív szakaszát 2018 nyarán lezártam, de azóta is tartom a kapcsolatot 

a résztvevőkkel és a prófétával, a főbb eseményekre odafigyelek, és az online 

kommunikációban részt veszek, azt elemzem és archiválom.  

Az intenzív, 2010 és 2018 közötti terepmunkám során a tagok magatartását nem csupán a 

szakrális térben és rituális alkalmakon vizsgáltam, hanem igyekeztem egyre több tag csoporton 

kívüli, hétköznapi életvilágába is bepillantani, feltárni mentalitásukat, kapcsolathálózatukat és 

a csoporttagok közötti viszonyokat, lakókörnyezetüket, tehát nem csupán a szakrális 

alkalmakon, hanem a mindennapi élethelyzetekben is megismerni őket. Ennek érdekében sokat 

vendégeskedtem a prófétánál és néhány tagnál, de a csoporton kívüli szomszédoknál is, hiszen 

rajtuk keresztül tudtam megismerni a tagok és a próféta környezetének viszonyulását a 

csoporthoz. Lokális környezetük, szomszédaik, barátaik, családtagjaik megismerésével 

kiterjesztettem a kutatást a csoport társadalmi környezetére is.  

Kutatásom elsősorban résztvevő megfigyelésen alapult, színhelyei a csoport közösségi 

alkalmaihoz és a csoporttagok közötti kommunikációs formákhoz, a tagok csoporton belüli és 

azon kívüli életéhez igazodott: főleg Románia, Magyarország és Szerbia egyes térségeire terjedt 

ki (ld. alább), az online térben pedig az aktivitás fókuszaihoz igazodva a videomegosztók, 

emailek, skype, facebook, messenger, blogok és az online média publikációinak folyamatos 

                                                           
1 A dénes Próféta írásmód a csoport émikus szóhasználata, így én is ezt követem (a próféta emellett nevét sokszor 

„dénes…Próféta” alakban is írja). A gyakori szóismétlést és a nehézkes fogalmazást elkerülendő dolgozatomban 

gyakran csupán a próféta szóval nevezem meg. Keresztnevét szándékosan kisbetűvel kezdi, ezzel is hangsúlyozni 

kívánva mennyei elhívatott státuszát (csak azt kezdi nagybetűvel). 
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figyelemmel kísérésére.2 Nagyon kis „szeletét” lehetett volna a csoportnak a klasszikus tartós, 

egyhelyszínű terepmunkával kutatni, hiszen a rituális és profán találkozások helyszíne is időről 

időre változik (sokszor párhuzamosan történik), és a tagok fizikai távolsága miatt az online 

térben legalább olyan fontos kommunikáció zajlik. A csoporttagok átlagosan másfél-két 

havonta találkoznak valamelyik másik csoporttaggal vagy a prófétával, de ez nem azt jelenti, 

hogy közötte a csoport nem létezik vagy felfüggesztésre kerülne, hanem ez alatt a telefonos, 

emailes, skype-os, messenger-es közvetlen kommunikáció intenzíven folytatódik csoporton 

belül, és a blogok, videómegosztó oldalak stb. révén a nyilvánosság előtt is. Ezért az 

egyhelyszínű terepmunka alkalmatlan volt e vallási mozgalom antropológiai igényű kutatására. 

Két módszert választottam tehát, amit párhuzamosan vagy felváltva alkalmaztam: egyrészt az 

online etnográfiát,3 másrészt pedig a többhelyszínű terepmunkát (multi-sited anthropology).  

Az adott időszaktól függően volt, amikor a többhelyszínű offline terepmunka (multi-sited 

ethnography) módszerét alkalmaztam döntően (általában koranyáron és a későősszel), máskor 

pedig – mivel a csoport hálózati jellegéből következően az online kapcsolat és reprezentáció is 

megkerülhetetlen volt – inkább az online/digitális etnográfia módszerét. Amikor az online 

etnográfia dominált, paradox módon akkor nyílt több lehetőségem arra, hogy egy-egy tagot 

vagy magát a prófétát személyesen felkeressem, akár napokig vendégeskedjek ott, és ez alatt 

megismerkedjek életvilágukkal, környezetükkel, szomszédaikkal. Az egyik legfontosabb 

adatközlőm éppen dénes Próféta egyik, a csoportot kritikusan szemlélő szomszédja volt, aki 

utána bemutatott nagyon sok helybelinek és a helyi unitárius lelkésznek és feleségének is. Az 

éves „fénytalálkozókon”,4  a temerini megemlékezéseken, a zarándoklatokon és a próféta egyik, 

közösen ünnepelt születésnapján például az offline térre kellett koncentrálnom, ahogy azt a 

tagok is tették (ez alól kivétel, amikor a távolmaradóknak fényképet, üzeneteket küldtek a 

személyes találkozókról). Ilyenkor sem hanyagolhattam el, hogy odafigyeljek az online térre, 

de annak jelentősége ezekben az időszakokban megváltozott: a távolmaradók bevonása és 

tájékoztatása lett a célja, szemben az egyéb időszakokkal.  

A többhelyszínű terepmunka létjogosultsága és munkamódszere már a kilencvenes években 

vitákat indított (Marcus 1995), amelynek során újra kellett gondolni sok, a „hagyományos” 

                                                           
2 A pontos helyszíneket egyelőre azért nem részletezem, mert dolgozatom elemző részében a kutatási helyeket, 

online és offline tereket és alkalmakat részletesen meghatározom 
3 Hasznos volt az online tér és az offline tér egymásrahatásainak, interakcióinak kutatásában Robert Glen Howard 

munkamódszere (Howard 2011), de az interneten megfigyelhető, folklórfolyamatok vizsgálata is (Blank 2009), 

továbbá egyes jelenségek online ki- és átalakulása, a jelentésbővülés folyamatának kutatása is (Apolito 2005).  

4 Ez a belső kör, a próféta a Szent lelket kérők és a fények éves gyűlése. 
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antropológiai terepmunkára kidolgozott kérdést (Falzon 2009). Fontos kiemelni, hogy a 

többhelyszínű terepmunka sem nélkülözheti az elmélyült, a terepet behatóan megismerő tartós 

résztvevő megfigyelés terepmunkamódszerét (Candea 2009). Ezért a több kutatási hely nem 

jelentette számomra sem azt, hogy pusztán „végiglátogassam” a szükséges helyszíneket: 

Temerinben, Topolyán, Szabadkán, Homoródkarácsonyfalván és másutt, például Törtelen, 

Mendén (Pusztaszentistvánban), Budapesten is meg kellett ismernem a „terepet”, a vissza-

visszatérő terepmunkáim során otthonosan kellett mozognom az adott lokális környezetben 

nemcsak a csoporttagok között, hanem a környezetükben is. Ezért az általam kutatott csoport 

tagjainak hétköznapjait is igyekeztem (a lehetőségeimhez mérten) minél inkább megismerni, 

saját életvilágaikat feltárni, ami kiterjedt a lokális környezet, főleg a szomszédságra és a 

munkakapcsolatokra is.5 A többhelyszínű terepmunka során kiválasztottam a kutatásom első 

szakaszában leginkább relevánsnak tűnő helyszíneket, ahova többször visszatértem, és 

amelyeken zajló eseményeket párhuzamosan nyomon kísértem: így lett terepmunkám két 

központja Homoródkarácsonyfalva és Temerin, mint a fények csoportjának két fókuszpontja. 

Az itteniekkel – és a prófétával – napi kapcsolatba kerültem, ami elsődlegesen a csoporttagok 

aktivitásához is igazodva az online etnográfiát jelentő facebook és messenger csoportot 

jelentette, de gyakran visszatértem nem csupán rituális alkalmakra, hanem például a próféta 

születésnapjára (e családi és baráti körben ünnepelt eseményre), vagy épp a helyszín jobb 

megismerése érdekében is a két fókuszhelyszínre (az offline térbe).  

Tehát az online és az offline térben történő terepmunkát nem felváltva, hanem párhuzamosan, 

bár változó (inverz) intenzitással folytattam. A személyes látogatások során sok olyan 

háttérinformációt kaptam, amit a rituális alkalmakra fókuszálva nem ismertem volna meg. A 

tagok és a próféta mentalitása, személyisége a „hazai pályán”, saját otthonukban és 

lakókörnyezetükben más oldalát láttatta, mint a csoporton belüli ünnepélyes vagy legalábbis 

szakrális alkalmakon. Saját pragmatikus kutatási és elemzési módszeremet részletesebben a 

dolgozat 3. fejezetében fejtem ki.  

 

 

                                                           
5 Alapvetően hét helyszínt választottam ki az elmélyültebb terepmunkára, miután átláttam a csoport tevékenységét, 

a tagság hálózati kapcsolatait: Homoródkarácsonyfalvát és Székelyudvarhelyt, mint a próféta faluját és családjának 

lakóhelyét, továbbá Mendét (annak Pusztaszentistván körzetét), Törtelt és Budapestet, mint magyarországi, 

továbbá Szabadkát, Topolyát és Temerint, mint szerbiai (vajdasági) helyszíneket, de emellett a kassai (Szlovákia), 

kishegyesi (Szerbia) és újszilvási (Magyarország) helyszíneken is végeztem rövidebb, kevésbé intenzív 

terepmunkáit.  
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Etikai kérdések 

 

Különösen fontos, hogy mind a gyűjtés, az elemzés, mind pedig a publikációk (ide értve a 

doktori dolgozatot is) megírása során bizonyos etikai elveket és szabályokat betartsak, a 

viszonylag kis létszámú társadalmi csoport körében végzett antropológiai terepmunka 

sajátosságait is figyelembe véve. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy ami nem nyilvános, 

mintegy „magántitok” jellegű információ, azt ne hozzam nyilvánosságra. Hasonlóan lényeges, 

hogy a kutatott csoport legyen tisztában a kutatásom tárgyával, és ha erre igény van, juttassam 

vissza hozzájuk kutatási eredményeimet. Erre már korábbi egyetemi szakdolgozatom és egyes 

publikációim esetében is volt példa, amikor néhány fontos korrekciót és észrevételt kaptam, 

amely hibákat a jelen dolgozatban már kiküszöbölhettem. Ugyanakkor a lehető legkisebb 

mértékben szeretnék a csoport belső folyamataiba beavatkozni, abban változást okozni, ezért a 

publikációimat nem erőszakolom rájuk (nem várom el, hogy azokat elolvassák), de amennyiben 

valamelyikük kíváncsi, természetesen megosztom velük írásaimat, gondolataimat. 

Dolgozatomban külön kitérek arra, hogy korábbi szakdolgozatom visszajuttatása a csoporthoz 

komoly változásokat okozott a csoport alakulásában és a próféta magatartásában, törekvéseiben 

is. Emiatt a későbbiek során csak akkor osztottam meg valamelyik taggal publikációmat, ha ezt 

kifejezetten kérte, vagy megkérdezték, hogy mostanában mi jelent meg róluk. Néha az 

interneten olvasták az online elérhető írásaimat, és reagáltak rájuk.  

A publikációk során a nyilvánosságot vállaló Péter Dénesen („dénes Prófétán”) kívül nem 

szerepeltetek senkit a saját nevén. Az egyes nyilatkozatok szó szerinti idézésekor a 

beazonosíthatóság (és a csoporton belül a nyilatkozók kilétével kapcsolatos spekulációk 

elkerülése) érdekében mellőzöm a nyilatkozó nemének, korának, lakóhelyének közlését, 

kivéve, ha ezek közül valamelyiknek különös jelentősége van (az értelmezéshez szükséges, 

lényeges adat), és ennek közlése ellenére sem okoz személy szerinti beazonosíthatóságot. Az 

egyes földrajzi helyszíneket azonban – ellentétben néhány antropológiai törekvéssel – nem 

látom el fiktív helységnevekkel, hiszen ez a diskurzus térbeli megoszlásának (a diskurzusterek 

törésvonalainak) ábrázolását és a hálózatelemzést is ellehetetlenítené, és a csoport egyébként 

sem tartja titokban e helyszíneket.  

A dolgozattal kapcsolatban át kellett gondolnom, hogy meddig mehetek el a saját etikai, morális 

véleményem kinyilvánításában, hol kell a tudományos elemzés színfalai mögött tartanom saját 

álláspontomat. Ez a kérdés például akkor merült fel, amikor a csoportban folyó vitákról, 

pletykákról írok. Dolgozatomban neutralitásra törekszem az olyan problematikus kérdésekkel 

kapcsolatban is, amelyek a kívülállók egy része számára esetleg eltérő értékpreferenciák alapján 
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ellentétes megítélésre tarthatnak számot, hiszen nem eldönteni vagy ítélkezni kívánok vallási 

meggyőződések felett, nem is az egyes narratívák igazságát vagy hamis voltát kívánom feltárni, 

hanem ezek ki- és átalakulását vizsgálom. Nem mintha ne merném vállalni saját vélekedésemet, 

de a kutatásommal és főleg a publikációimmal a lehető legkevésbé kívánom befolyásolni a 

csoport (és környezetének) diskurzusait. 

Az etikai kérdések egy sajátos vonulatát jelentette a küszöbnarratívákról szóló 4. fejezet. E 

fejezetben ugyanis olyan narratívákat, értékviszonyulásokat, magatartási mintákat sorolok fel, 

amit a csoport kívülállókkal csak akkor oszt meg, ha az adott személy már kimutatta 

érdeklődését és fogékonyságát a csoport felé.6 A narratívum (tsz. narratíva) szót a legtágabb 

értelemben használom, és mindazon fogalmakat, ismereteket, szabályokat ide sorolom, 

amelyekhez a résztvevők történeteket, élményeket, emlékeket kapcsolnak, mesélni tudnak 

róluk, tehát sajátos tudásregiszterkészletet alkotnak. Ennek alapján narratív tudás épülhet ki egy 

szabály körül (pl. a fehér ruha, a kendőviselés magyarázataiként), vagy egy-egy adat is 

legtöbbször nem önmagában, hanem narratívákba ágyazva jelenik meg. A narratívákhoz való 

hozzáférésről szóló fejezet nélkül azonban a dolgozat későbbi részei érthetetlenek lennének. E 

kérdésben álláspontom az, hogy az a kívülálló, aki a dolgozatomat olvassa, úgyis többé-kevésbé 

tisztában lesz a csoport narratívakészletével és értékorientációjával, ezért csak hátrányosan 

befolyásolná, és esetleg megtévesztené őt, ha nem a valóságnak (pontosabban az 

elfogulatlanságra törekvő kutatói álláspontnak) megfelelően írnám le az adott eseményt, 

narratívát, értékviszonyulást. Egyébként sem hiszem, hogy dolgozatom azokhoz a széles 

társadalmi rétegekhez jutna el, akiket a próféta vagy a csoport meg kíván célozni. Tehát a kérdés 

valójában úgy merült fel, hogy egyáltalán írok-e az egyébként a nyilvánosságot vállaló, sőt, 

kifejezetten nyilvánosságra törekvő vallási mozgalomról, és ha igen, mennyire szűröm meg a 

terepnaplóm, jegyzeteim, felvételeim és az egyéb rendelkezésre álló forrásom adatmennyiségét, 

tehát mennyire kívánom az olvasók számára az általam alkotott képet torzítani az elhallgatások 

és húzások miatt. Kutatói szerepem a csoport számára ismert, ezért úgy döntöttem, hogy a 

rendelkezésemre álló adatokból csupán a titkokat (pl. pletykák, nem nyilvánosan említett 

bűnök, beismerések stb.) nem osztom meg az olvasóval; továbbá a szereplőket anonimizálom 

(kivéve a „közszereplőnek” számító prófétát). Ezen kívül tiszteletben tartom természetesen azt 

is, ha valamelyik résztvevő saját korábbi nyilatkozatait (pl. blogbejegyzéseit) vissza kívánta 

                                                           
6 Tehát – ahogy a Szimbiózis napokon tartott egyik előadásom után a közönség egy tagja megjegyezte – mintegy 

„spoilerezem” a csoport belső, nem nyilvános narratíváit. 
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vonni. Ez utóbbi esetben annak tartalmát hiába archiváltam a magam számára, abból 

beazonosítható módon nem idézek.  

Összességében tehát az az etikai alapelv vezérelt, hogy kutatásom eredményeit és kutatói 

álláspontomat a személyiségi jogok és adatvédelmi irányelvek tiszteletben tartásával, 

elfogulatlanságra törekedve és diszkréten (neutrális stílusban) tegyem közzé dolgozatomban. 

Naivitás lett volna azt hinnem, hogy „észrevétlen” lehetek az általam kutatott csoportban; egy 

újabb tanulmányomban feltártam azt a sokrétű hatásmechanizmust, amit kutatásom és 

tudományos publikációim a csoportra és annak környezetére gyakoroltak: 

 

   1. A reprezentáció: a csoport tagjai felém – és a publikációim által a nagyközönség felé – 

saját és a csoportjuk reprezentációját kívánták megvalósítani, pozitív képet sugározni, ezzel 

kapcsolatban sem a mozgalmár propandista szerepét, sem a kiábrándító kritikus szerepét nem 

kívántam magamra ölteni; tudományos kérdésekre kívántam őszinte és amennyire lehet 

elfogulatlan válaszokat adni, nem lerombolva a közösség önképét sem.  

 

   2. Verbalizált érzések, élmények: néhány ki nem mondott gondolat, érzés a kutatói kérdések 

– és főleg az interjúk – hatására a tagokban megfogalmazódnak, ezáltal kontrasztosabbá válnak; 

így a kutató puszta jelenlétével is hatást gyakorol a csoportra – azzal, hogy rákérdez dolgokra, 

publikál róluk, a tagok fókuszát és attitűdjét is befolyásolja.  

 

   3. A külvilág számára elfogadtatásuk erősítése, a sztereotípiák eloszlatása: publikációim 

egyik hatását a csoport annak alapján méri le, hogy milyen hatással van a külvilágra – ennek 

ellenére engem nem vezethetett az a cél, hogy „szócsövük” legyek, még ha egyik célom volt az 

is, hogy a róluk szóló előítéleteket és sztereotípiákat eloszlassam a környezetük körében. 

 

   4. A csoport és környezete számára a másként gondolkodás új aspektusainak felvázolása: a 

fények csoportját nem ismerők számára is érdekes lehet „egy” új vallási mozgalom ismerete, 

egyszerűen azért, hogy a „másként gondolkodáshoz” és az idegennek tűnő szokásokhoz, 

értékekhez7 megértőbben viszonyuljunk (vö. Csáji 2020). 

 

Az évek során a csoport egyik legrégebbi „résztvevője” lettem, a prófétát és a tanítványok 

legtöbbjét barátomnak tudhatom, bár státuszom mindvégig köztes maradt. Jól példázza ezt, 

                                                           
7 Egy újabb összefoglaló ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban Biczó Gábor 2019-es könyve: a „Mi” és a „Másik”. 
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amikor az egyik tanítvány a csoportban zajló vita után megkérdezte tőlem: „Te mit gondolsz 

erről, aki ugye egyszerre kint is vagy, meg bent is?” Ezt a sajátos helyzetet igyekeztem 

fenntartani, ami néha nagy nehézségbe ütközött, hiszen a vallási csoport körében a passzivitás 

sokszor tüntető jellegű fenntartásokat, kritikai attitűdöt jelent – az aktivitással azonban 

megtévesztő látszatát kelthettem volna annak, hogy a csoporthoz hogyan viszonyulok. Azáltal 

azonban, hogy már első róluk szóló publikációmat (Csáji 2013) visszajuttattam a csoporthoz, 

óhatatlanul „hatást” gyakoroltam rájuk, ami túlmutatott az egyszerű jelenlétemmel járó hatáson 

(részletesebben ld. később, a 2. és 4. fejezetben). Ez igaz a csoport környezetére is. Amikor e 

publikációmat visszajuttattam a próféta falujába, a tagok lokális életvilágába, arra lettem 

figyelmes, hogy akik olvasták munkámat, sokkal empatikusabban álltak hozzá az új vallási 

közösséghez, mint addig – még a kívülállók többsége, a távolságtartók, az idegenkedő 

szomszédok is. Ezt röviden a sztereotípiák és az absztrakt félelmek eloszlatásával magyarázom. 

A próféta egyik homoródkarácsonyfalvi szomszédja 2015-ben például így fogalmazott: 

„sohasem gondoltam, megrettenve attól az emberáradatról, ami ide jött Déncsihez, hogy 

egyszer a mi falunk éppen az ő révén válik híressé”. Ettől kezdve sokkal megértőbb volt a 

prófétával és a csoporttal. (Csáji 2020b) 

Korántsem kézenfekvő, hogy a vallásantropológia, vallási néprajz kutatási eredményeinek 

társadalmi hasznosulását vajon hol kell keresnünk: magukban a kutatott közösségekben, vagy 

– én inkább erre hajlok – szélesebb körben, lokális, vagy akár országos, társadalmi szinten. 

Nem azért folytattam terepmunkámat, hogy az közvetlenül az adott vallási kisközösség, vagy 

hasonló mozgalmak részéről „hasznosuljon”. Tudomásom szerint Max Webert sem vonták 

kérdőre soha, hogy hány vallásalapító forgatta eredményesen vallásszociológiai munkáit (vö. 

Weber 2005). Tudományos kérdéseket vetettem fel, amelyek a társadalomtudományok művelői 

számára érdekesek, hasznosulásukat is elsősorban ott remélem. Az, hogy az írásaimat az 

általam kutatott vallási közösség több-kevesebb tagja elolvassa, elkerülhetetlen velejárója a 

munkámnak. Amit eredményezek ezzel, inkább afféle mellékhatás, és nem cél. Az etnológia és 

a néprajz eddigi, bevett etikai normája szerint minimalizálni illik azt a hatást, amit az általunk 

kutatott közösségre kifejtünk. A társadalomtudományok hazai tudománypolitikai helyzete 

indukálja azt az önreflexív kérdést, hogy kell-e arra törekedni, hogy hasznosuljon a vallási 

csoportok körében a róluk szóló tudományos írásmű? Mit tekintünk „hasznosnak”? Ha a 

csoport szemszögéből nézzük, azt, ha oldjuk a belső feszültségeket, megerősítjük a közösség 

kohézióját és terjeszkedését. Ha a kilépő tagok felől, akkor a szemük „felnyitását”. Ha a nagy 

egyházak felől tekintünk a vallásantropológiára, akkor azt, ha sikerül a sokszor még ma is 

„szektáknak” bélyegzett mozgalmakat elsorvasztani, akár felszámolni, hiszen ők – ez a vád 
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sokszor megfogalmazódik a helyi gyülekezetek papjai részéről felém – a történelmi 

egyházaktól csábítják el a híveket. Néhányan, akik materialista attitűddel bírnak, gyakran 

„kijózanító” hatást várnak el tőlem, ezt tartják fontosnak. Relatív, hogy ki mit tart hasznosnak. 

Nem kívánok választani e versengő értékrendek közül, hiszen antropológusként nem ez a 

feladatom. Azonban a magam számára választ kellett adnom e kérdésre: miért végzem a 

kutatást. (Csáji 2020b) 

Kutatásom és új elemzési módszerem az interpretatív antropológia Geertz-i szóhasználatával 

az „értelmezés hatalmát” nyújtják: tőlünk különböző diskurzív tudások, párhuzamos valóságok, 

a kognitív szemantika jelentésfelhőinek felismerését. Publikációim reményeim szerint közelebb 

hozzák az olvasókhoz a „másként gondolkodást” – és azáltal, hogy arcot kap az addig nem 

ismert vallási csoport, más mentalitású, de szintén érző ember, talán megértőbben tudunk 

viszonyulni egymáshoz.8 Ha van szívügyemnek tekintett társadalmi célja kutatásaimnak, az az, 

hogy egy empatikusabb társadalomban éljünk. Ez a törekvés természetesen nem új, és a 

tudománytól némileg független is. Azonban az írástudók felelőssége is, hogy a polarizált, 

gyakran hisztérikusan szembenálló, vallási, politikai, etnikai törésvonalak mentén fanatizálható 

társadalmunkban az empátiát és a szolidaritást segítsük elő. Szeretném hinni, hogy a 

tudományos megfontolások mellett e közvetett célt is szolgálják kutatási eredményeim. 

 

 

Az elemzés lehetséges irányai 

 

Sokféle módszerrel és elméleti keretben lehet egy vallási csoportot kutatni, elemezni. Sokan az 

adatok és a vallási jelenségek aprólékos, adatgazdag és a kontextust is feltáró (sűrű) leírására 

szorítkoznak, mások inkább a narratívák tartalmát, a jelenségeket – és ezek változatait, 

terjedését stb. – gyűjtik, összehasonlítva és struktúráikat feltárva. Hasonló jegyek alapján 

tipológiai párhuzamokat vagy fenomenológiai jellegzetességeket is lehet keresni. Sokan 

kíváncsiak a csoport vallási elképzeléseinek teológiai jellegű ismertetésére, egyes egyházi 

dogmákhoz fűződő viszonyára, a párhuzamok és a lehetséges történeti előzmények 

elemzésére.9 Tanulságos lehet a vallási mozgalmak gyakorlatait, a szokásokat, rítusokat, vagy 

                                                           
8 E törekvés tudománytörténetéhez ld. pl. Biczó 2019. 
9 Összehasonlító kutatásként a kárpát-medencei, magyarul beszélő 17-21. századi (népi) próféták szakirodalmát 

dolgoztam fel, hogy közelebb jussak a „prófétaság” (a prófétai szerepkörök és a társadalmi percepció) kérdésének 

összehasonlító vizsgálatához. Ennek során feltártam, hogy a prófétaság nem egy jól elkülöníthető fenomenológiai 

jelenség, sokkal inkább egy kulturálisan meghatározott társadalmi percepció, ahol egyes diskurzusok mentén 
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akár a látomások keletkezésének és közlésének körülményeit vizsgálni (performance- és 

interakció-kutatással). Ezek szüzséit, mélyszerkezetét, történeti párhuzamait, eredetét is 

kutathatjuk, és kortárs jelenségekkel is összehasonlíthatjuk őket. A pszichológia, pszichiátria 

és a szociálantropológia határterületén mozogva is sokféle kérdést lehet kutatni, például a testen 

kívüli élmények és a transzcendens élmények kognitív hátterét, illetve a vallási élmény mentális 

és fiziológiai következményeit.10 Sokan a csoporthoz csatlakozás társadalmi hátterére 

kíváncsiak, az okokra, ami miatt valaki csatlakozik egy vallási mozgalomhoz (motiváció-

kutatás). Végezetül – bár e felsorolás nyilvánvalóan nem teljes – a társadalomtudományok 

számára is értelmezhető eredményekkel járhat a csoport kapcsolathálóinak és az ezek mentén 

kialakuló kommunikációs folyamatoknak a kutatása. Természetesen számos más elemzési 

lehetőség is kínálkozik.  

Bár e lehetséges kutatási kérdéseket dolgozatom előkészítésekor figyelembe vettem, és néhány 

korábbi publikációmban egyik vagy másik kérdéskört magam is vizsgáltam, dolgozatomban 

arra fókuszálok, hogy a csoport, pontosabban a csoportot alkotó diskurzustér szereplői 

(nemcsak a szűkebb értelemben vett tagság) hogyan alkotják meg a csoportidentitást és hogyan 

hozzák létre, formálják magát a csoportot, továbbá milyen módon ragadható meg a csoporton 

belüli sokféleség dinamikája, a csoport működése. Más szóval: a társadalmi diskurzusmezőben 

hogyan, és milyen belső tagoltsággal jön létre egy új, sajátos diskurzustér, és ez milyen kognitív 

folyamatokat indukál a résztvevőkben (csoporton belüli és azon kívüli, a társadalmi környezetet 

alkotó szereplőkben). A csoport tagjainak és más résztvevőknek a vallási mozgalomhoz, ezek 

egyes rítusaihoz, narratívakészletéhez fűződő viszonyát, értékrendjét a különböző 

diskurzusokban való részvétel alakítja, de egyúttal az egyes résztvevők tudáskészlete 

(regisztere) is visszahat a magatartásukra, így végső soron a csoportra. A csoport tehát 

egyszerre adottság és alakított (konstruált) keret – a diskurzus résztvevőinek (legyenek akár 

kívülállók, érdeklődők vagy tagok) kognitív dimenziójától nehéz elválasztani, hiszen 

diszkurzív tartalmak és az ezekről alkotott egyéni tudások és viszonyulások alkotják.  

 

 

 

                                                           
alakul ki, hogy kit és miért tartanak prófétának, mely szerepkörnél hívódik elő e fogalom használata, és a 

vernakuláris vallásosság melyik más specialistájával olvadhat össze alakja..  

10 Csak néhány példa: az emlékezési folyamatokra vonatkozóan Hall-Berntsen 2007; a mentális folyamatok 

kognitív pszichológiai kutatási lehetőségeire: Pléh 2010; vallási élmény fiziológiai hatásaira pedig: Konvalinka et 

al. 2011. 
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Elméleti és módszertani keret(ek) 

 

A csoportban a tudáskészletek, a tagok mentalitásának kialakulására a diskurzuselemzés, míg 

az egyes személyek tudásregiszterének vizsgálatakor a pragmatika és a kognitív szemantika 

nyújtotta számomra a leghasznosabb elméleti segítséget – bár kutatásom és elemzésem nem 

vált nyelvészetivé. A diskurzuselemzéshez szükségessé vált számomra a hálózatelmélet néhány 

alapfogalmának, továbbá a tudásszociológia és a kommunikatív cselekvés elméletének ismerete 

is. Ezek alapján dolgoztam ki saját kutatási elveimet, amit antropológiai diskurzus analízisnek 

(ADA) neveztem el, és dolgozatom 3. fejezetében ismertetem.11 Célom a belső sokszínűség, az 

egymással sokszor ellentétes diszkurzív folyamatok és a kognitív változások dinamikájának 

feltárására alkalmas módszer kidolgozása volt. Ehhez elsősorban a hálózatelmélet, a 

diskurzuselmélet, a pragmatika és a kognitív szemantika egyes megállapításait használtam fel. 

Ezeket ismertetem a továbbiakban, hiszen az elemző részek megértéséhez elengedhetetlenül 

szükséges tisztáznom, hogy a fogalmakat milyen jelentéssel, milyen elméleti háttérrel 

használom.  

Minél nagyobb egy hálózat, annál gyakrabban feltételezik róla, hogy komplex rendszert alkot.12 

Ez a feltételezés azonban korántsem kézenfekvő. Saját terepmunkám a hálózati kapcsolatok 

rendkívüli sokfélesége, a hálózatok összekapcsolódása, átfedése és a kapcsolati minőség 

változékonysága, a tag/nemtag dichotómia fellazulása miatt kételyeket ébresztett bennem, hogy 

egy-egy hálózat komplex rendszernek tekinthető-e, és ha igen, milyen szempontból. Az általam 

az elmúlt évtizedben vizsgált karizmatikus keresztény, újpogány és a New Age spiritualitás 

jellegzetességeit is mutató ökopogány vallási csoportoknál (Csáji 2012a, 2014, 2018e) ugyanis 

arra a következtetésre jutottam, hogy 1.) a „belső kört” csak korlátozottan tekinthetjük 

rendszernek, hiszen e központi státusok kapcsolathálói a csoportstruktúrát csak a további, 

lazábban kötődő tagokkal, illetve az érdeklődők és támogatók holdudvarával együtt alkotják; a 

tényleges vallási mozgalom nem szűkíthető le a legaktívabb körre. Továbbá 2.) a tagok a 

hálózatban konstrukciós, módosító és néha dekonstrukciós szereppel is bírnak; egyszerre 

működnek a csoportban konstruktív és destruktív (szétválásra irányuló) folyamatok, a csoport 

ráadásul csak viszonylagosan különül el a környezetétől. Végezetül 3.) a laza kapcsolatok, az 

                                                           
11 A gyakorlatban alkalmazható módszer hiányát ismerte fel Reiner Keller is, szorgalmazva egy új, a 

diskurzusanalízist tartós antropológiai terepmunka alapján megvalósító, új elemzési technikák kidolgozását (2011, 

2013), amin azóta Németországban a SKAD projektek keretében dolgoznak az elmúlt években. 

12 A fogalmat úgy használom, ahogy azt a hálózatelmélet a társadalmi hálózatokra alkalmazza (ld. Barabási et al 

1999, Albert – Barabási 2002, Barabási 2008, Békés 2008). 
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érdeklődők, támogatók, segítők, szemlélődők (akár elutasító attitűddel jelenlévő 

kíváncsiskodók), bizonytalanok és a közvetlen társadalmi környezet más tagjainak hálózatilag 

nehezen elkülöníthető átmeneti köre a mozgalom „hálózatiságának” szerves részét jelenti. Így 

a benti (csoportkapcsolatokon belüli) és kinti (hálózaton kívüli környezet) hálózat határa 

elmosódik (az utóbbi a kívül maradók vagy kilépők mintegy „inverz tere”). Úgy tűnik 

számomra, hogy a társadalmi csoportok „rendszerjellege” viszonylagos: kontextusokba és 

átfedésekbe illeszkednek, sohasem önállóak. Mivel a csoportok rendszer-jellege 

megkérdőjelezhető, ezért sokkal inkább környezetébe ágyazódó diskurzustérként képzelem el 

őket (a fogalom tisztázását ld. később). A rendszer fogalmat annak problematikus 

többlettartalma miatt tehát mellőzöm, a közösség szót pedig a tartósan létező társadalmi csoport 

szinonimájaként használom (és korántsem a Tönnies-i értelemben).13 Azért használom így, 

mert el kívánom kerülni azt a látszatot, mintha kiüresítem a tagok és a csoport szolidaritással, 

érték- és érzelmi többlettel telített belső viszonyait (Csáji 2013, 2017a, 2018d), holott Émile 

Durkheim óta a társadalomtudományok egyik alapvető felismerése, hogy a társadalmi csoport 

több az egyének összességénél. Látszólag minden, amit a csoport tudásáról, érzelmi 

viszonyairól, értékrendjéről, érzelmeiről, motivációiról és emlékezetéről mondhatunk, 

valójában az egyéni kogníciók absztrakciója, azonban elemző fejezeteimben bizonyítani 

kívánom, hogy ennél többről van szó. Ezért dolgozatommal egyebek mellett a már hazánkban 

is megindult, az antropológia hermeneutikai és episztemológiai önreflexiójának törekvéséhez 

kívánok csatlakozni (Mészáros 2014, 2016). 

 

 

A hálózatelemzés főbb irányai 

 

Hálózatok – egyének és csoportok közti kapcsolatok rendszere – minden emberi társadalomban 

felismerhetők, tehát a tipikusan lokálisnak számító közösségekben is jelen vannak. John Barnes 

egy kis norvég településen, Bremnesben végzett terepmunkáján elkülönítette ugyanazon 

mikrotársadalom három hálózati szintjét: a) a hivatalos közigazgatás által szervezett társadalmi 

– intézményes – síkot; b) a gazdasági, foglalkozási csoportok hálózatait, illetve c) a baráti-

rokoni hálózatokat. Az előbbi kettő szerinte stabilan fennmarad, a harmadik azonban érdekek 

és értékek viszonyulásai mentén szerveződik, törékeny, képlékeny, nincsenek egyértelmű 

határai, központjai (Barnes, 1954). Az azóta könyvtárnyi szakirodalmat megalapozó social 

                                                           
13 A társadalmi csoport fogalmának sokrétűségére, a közösségfogalom viszonylagosságára ld. Verdon 1981, 797. 
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network kifejezést is ő használta szociálantropológiai elemzésben először. Mark Granovetter a 

társadalmi kapcsolatok hálózat-kutatásában a nagy, komplex rendszerek mintavételi 

módszertanát dolgozta ki (Granovetter, 1976) és az ún. gyenge, laza kapcsolatok jelentőségére 

hívta fel a figyelmet, amely szerinte stabilizálja a hálózatot (Granovetter, 1983). Sandra 

Walmann két London környéki kisváros – Batterses és Bow – társadalmi alrendszereit és 

személyközi kapcsolatait vizsgálta, felismerve az adott lokalitás keretében létező társadalmi 

hálózatok jelentőségét: és az eltérő vagy egymást fedő köröket alkotó modellek különbözőségét 

az etnikai konfliktusok terén (Wallmann, 1986). Hamarosan megindult a foglalkozások, nemi 

és korosztályi csoportok, gazdasági érdekek, vallási csoportok, intézményes kapcsolatok 

egymásra rétegződő hálózatának kutatása.  

A hálózati társadalom fogalmával később Manuel Castells többek között azt a jelenséget 

kívánta jellemezni, amikor a személyközi kapcsolatok elszakadnak a korábbi szerveződési 

elvektől, például a lokalitástól, és az egyén társadalomban elfoglalt helyét a lakó- vagy 

munkahelyével nem jellemezhető társadalmi kapcsolathálója határozza meg: a társadalom a 

hálózatok hálózataként jelenik meg (Castells, 2005). Barnes lokális térben feltárt hálózataihoz 

képest ez jelenti a másik végpontot: a hálózatiság szervezőelvének maximális érvényesülését, 

a lokalitástól független társadalmi dimenzióként. 

A lokális hálózatokat, a foglalkozási, családi és más, például nyelvi vagy etnikai alapon 

formálódó/létező hálózatokat immár több tudományág kutatja: például a szociológia, a 

matematika, a gazdaságtan, a kognitív-, szociál- és reklám-pszichológia, akár összekapcsolódva 

a multidiszciplináris SNA (social network analysis) kutatásterületen. Az SNA központja az 

1977-ben Delaware-ben, Barry Wellman által alapított International Network for Social 

Network Analysis (INSNA). A szervezet létével is demonstrálja a hálózati működés térbeli 

korlátoktól elszakadó (vagy azt fellazító) lehetőségeit. 

Az ún. skálafüggetlen hálózatok és a véletlen (exponenciális) hálózatok közötti különbségtétel 

két évtizede vált a kutatás egyik fő irányává (Watts–Strogatz 1998, Barabási et al. 1999, Albert–

Barabási 2002), bár már korábban is megkülönböztették a tudatosan szervezett (strukturált) és 

a véletlen, random kapcsolatokban kibomló hálózatokat.14 Csak az 1990-es végén figyeltek fel 

ugyanis arra, hogy a valós társadalmi hálózatok (és a biológiai rendszerek) a véletlen jellegű 

hálózati skálafüggvényektől (és így az átskálázhatóságtól, anyagi természetű elrendeződéstől) 

független fokszám-eloszlást és szerveződést mutatnak. Tehát vannak nagyon sok és nagyon 

kevés kapcsolattal bíró csúcsok, ezek eloszlása és a hálózat dinamikája nem véletlenszerű – 

                                                           
14 Ez a széles körben ismert ún. Erdős-Rényi modell (vö. Erdős-Rényi 1959).  



21 
 

ezeket nevezték skálafüggetlen hálózatoknak (Barabási et al. 1999). Az ilyen hálózatok 

szereplői nem egyenrangúak, vannak nagyon fontos, centrális személyek és csak lazán 

kapcsolódó szereplők is (Albert–Barabási 2002). 

Már az alapító atyák között is voltak magyar matematikusok (Erdős Pál, Rényi Alfréd), de a 

90-es évektől a társadalmi hálózatelemzés megújítói között15 is találunk magyarokat16 

(Barabási Albert-László, Csermely Péter, Albert Réka stb.). Hazánkban a social network 

irányzat inkább matematikai és szociológiai kutatásokat inspirált, bár sporadikusan néprajzi, 

antropológiai elemzések is születtek. Bácskai Vera és Nagy Lajos is hasonló témát érintett a 19. 

századi magyarországi piackörzetek és központok kutatásakor az 1980-as években (Bácskai–

Nagy, 1984). Néhány falumonográfiában a házasságkötési (párválasztási) szokások 

elemzésénél is felbukkant a hálózatelemzés módszere. Egy újabb kísérlet a hálózatelmélet 

alkalmazására Könczei Csongor 2007-es PhD dolgozata a kalotaszegi cigányzenekarok 

társadalmi és kulturális hálózatairól, amit az útkeresés és a sajátos antropológiai módszerek 

meghonosításának igénye jellemez. Azóta több hasonló elméleti keretben írt tudományos 

publikáció született, társadalmi hálózatok elsősorban kvalitatív elemzéseként. A kvalitatív és 

kvantitatív vizsgálatok szétválasztása helyett ezek egymást erősítő alkalmazására irányuló 

törekvéshez kívántam kapcsolódni a lokalitás és hálózatiság szervezőelvének esettanulmányok 

alapján történt vizsgálatával. Egy korábbi írásomban már levontam azt a következtetést a jelen 

dolgozatban is vizsgált vallási mozgalom hálózatiságával kapcsolatban, hogy a lokalitás17 és a 

hálózatiság nem egymást kizáró szervezőelv; egyes időszakban az egyik, máskor a másik 

erősödött fel, tehát érvényesülésük nem feltétlenül párhuzamos (Csáji 2013, 93).  

A Frank Harary és Per Hage által fémjelzett matemiatikai antropológia a gráfelmélet 

antropológiai hasznosíthatóságának számos területét vázolja fel (Harary–Hage 1983). A 

társadalmakat modellezni kívánó matematikai antropológiai módszerek kidolgozói 

hangsúlyozzák, hogy a kvantitativitás nem feltétlenül kell, hogy eluralkodjon a társadalmi 

hálózatok és a társadalmi csoportok matematikai modellezésének antropológiai kutatása során 

(uo. 2, 65), ennek ellenére ezt legtöbbször mégsem segédeszköznek tekintik, hanem az 

antropológiai értelmezés fókuszába helyezik (túlértékelik). A hálózatelmélet dolgozatomban is 

használt, számomra hasznosítható alapfogalmait a következőkben fejtem ki részletesebben. 

                                                           
15 A társadalomtudományok mellett a matematika, biológia és kémia is foglalkozik hálózatokkal. 

16 Részletesebb ismertetésre ld. pl. A Gergely 2006. 

17 A területiség, és főleg a lokalitás hasonlóan összetett fogalom, mint a hálózatiság (Kovács, 2007, 7), de a kettő 

nem ellentéte egymásnak.  
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A hálózatelemzés alapfogalmai 

 

Sokféle hálózat van, és ezek vizsgálatára egyre többféle hálózatelemzési módszer elérhető. 

Tágabb értelemben hálózatok léteznek a lokális térben, a lokális közösségi kapcsolatok is 

hálózatok – ettől el kell határolnunk a hálózatiságot mint szervezőelvet, ami szűkebb 

értelemben más fogalom. Utóbbi a földrajzi tértől, „közelségtől” függetlenül érvényesülő, 

legtöbbször érdek-, érdeklődés- vagy érték-orientált kapcsolatrendszer, ami a lokalitáson 

sokszor túl- vagy átnyúlik (nem mindig), mintegy „más dimenziót” alkotó személyközi 

kapcsolatokat jelent, és saját törvényszerűségei vannak (vö. Castells 2005, 598). Ilyen hálózati 

szerveződések nemcsak ma léteznek: a folkloristák 19. századi levelezése a lokalitástól 

elszakadó, attól függetlenedő jól dokumentált „világhálózatot” alkotott.18 Barabási Albert-

László a korai kereszténységben az apostolok utazásai, térítései és levelezései révén kialakuló 

keresztény kisközösségek hálózatiságára hívta fel a figyelmet (Barabási, 2008). Ez azért 

lényeges a számomra, mert az általam kutatott vallási csoport az apostolok korának hálózati 

működéséhez nagyon hasonló módon – kis, lokális csoportok és egyének hálózataként – épül 

fel.  

A hálózatelmélet alapfogalmaiból most csak azokat ismertetem röviden, amelyek dolgozatom 

értelmezéséhez elengedhetetlenek. A hálózat (gráf) alapegysége a csúcs és az él. Előbbi a 

hálózatot alkotó egyéneket, utóbbi az egyének között kapcsolatokat jelent. Az egyénből 

kiinduló kapcsolatok (élek) száma adja ki a fokszámot. Azt mutatja meg a fokszámeloszlás, 

hogy az adott hálózatban nagyon kevés és nagyon sok fokszámmal rendelkező egyének 

(csúcsok) is vannak-e, és milyen arányban. A matematika nyelvén fogalmazva: milyen 

valószínűséggel található a hálózatban egy adott számú kapcsolattal bíró csúcs. Az élek 

jelenthetnek egy- és többmenetes (többfunkciós) kapcsolatokat. Vizsgálhatjuk a kapcsolat 

gyakoriságát, tartalmát, összetettségét, értéktöltetét, hierarchikus vagy horizontális jellegét, 

egy- vagy többirányúságát stb. A kapcsolatok erősségének – az ún. erős vagy gyenge kapcsolati 

jellegnek – a vizsgálata már a kvalitatív kutatások felé vezet. Ha azonban a vizsgálat tárgyává 

csak a valamilyen szempontból releváns kapcsolat létét vagy annak hiányát tesszük, akkor az 

ún. dichotóm kapcsolati ábrát jelent. Ilyen például az általam vizsgált vallási csoport tagjainak 

e csoport által létrejött kapcsolathálója. 

A hálózatban gyakran felismerhetők kisebb-nagyobb központok. E szereplők körül csomóponti 

jelleggel sűrűsödik a hálózat vagy annak egy része – ezek az ún. hub-ok. Ha a hálózatban 

                                                           
18 Az ezzel kapcsolatos tudománytörténeti munkákból ld. pl. Grage – Mohnike 2017, 107. 
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vannak olyan részek, amelyek jól felismerhetően viszonylagosan elkülönülnek, akkor ezeket 

klikknek vagy körnek tekintjük – az előbbi esetében minden tagnak van kapcsolata egymással, 

az utóbbi esetében csak a kapcsolatok sűrűsége adja ki ezt a gócot. Ennek akkor nő meg a 

jelentősége, amikor a hálózat és a klikkek, hub-ok kommunikációs aktivitását és a csoport 

diskurzusterében elfoglalt szerepét elemzem (ld. később, a diskurzusterek fogalmánál). 

Az egyik legizgalmasabb terület az úgynevezett klaszterezettség vizsgálata: azt mutatja meg, 

hogy egy tetszőleges csúccsal kapcsolatban állók milyen eséllyel vannak egymással is 

közvetlen kapcsolatban (szomszédai-e egymásnak is). Ez nagyon fontos annak megítélésekor, 

hogy mennyire alkot az adott hálózat „összefüggő szövedéket”. A klaszterezettség foka 

összefüggésben van azzal is, hogy két tetszőleges csúcs között hány „lépés” távolság van 

átlagosan (ez az ún. átlagos távolság). Az általam vizsgált csoportban például két jól 

elkülöníthető szakaszt figyeltem meg: az átlagos távolság az első években egyre csökkent, és 

2013-ra megközelítette az 1-et, ami azt jelentette, hogy majdnem minden csoporttag ismerte a 

másikat. A folyamat azonban 2015-2016-ra megváltozott, és ellenkező tendencia indult meg az 

egyes főbb régiókból (Vajdaság, Székelyföld stb.) származó tagok közötti kapcsolatok 

közvetetté válása miatt. Jól megfigyelhető volt egy „alternatív” csoport (Székelyföldön) 

létrejötte a mozgalmon belül, ami azonban egy-másfél éves aktivitás után gyakorlatilag eltűnt 

(az ún. fények körétől eltávolodott).  

A társadalmi hálózatoknál – minél kisebb csoportot vizsgálunk, annál inkább – úgy találták, 

hogy az egyének kapcsolatai viszonylag nagy eséllyel kapcsolatai egymásnak is, és az átlagos 

távolság kicsi (bár sok olyan online csoport van, ahol ez nem lenne kézenfekvő). Az ún. 

kisvilág-tulajdonság fogalma éppen azt emeli ki, hogy a komplex rendszereken és 

óriáshálózatokon belül is létrejönnek olyan kisebb hálózatok, amelyeken belül a tagok nagy 

valószínűséggel kapcsolatai egymásnak, és „sűrű szövedéket” alkotnak. Ilyen csoportok 

tipikusan a baráti körök, falvak, vallási kisközösségek. A fokszám-korreláció vizsgálata mutatja 

meg azt, hogy egy adott csúcs fokszáma hogyan korrelál a vele szomszédos csúcs fokszámával, 

illetve független-e ettől – ha korrelál, és hasonló fokszámú csúcsok gyakran kapcsolódnak, 

asszortatív, míg ennek ellenkezőjét diszasszortatív hálózati jellegnek tekintjük. E fogalmak 

segítettek az általam kutatott csoport 2010, 2013, 2015 trendfordulóinak elemzésében, továbbá 

a csoport diskurzusterén belüli törésvonalak, alcsoportok (klikkek és hub-ok) felismerésében.  

A kompozíciós vizsgálat a szereplők minőségére fókuszál (státus, nem, kor, foglalkozás, vallás 

stb. szempontból), továbbá arra, hogy szimmetrikus vagy aszimmetrikus ez a kapcsolat, 

intenzív vagy gyenge, kölcsönös vagy egyirányú stb. Ehhez kapcsolódik a kognitív társadalmi 

struktúra kapcsolatelemzése: ennek során az egyének és a közösségek környezetükkel fennálló 
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kognitív viszonyulásait kutatjuk. A hálózatelemzés ennek során a határ problémáját is sajátosan 

közelíti meg: ha minden viszonyt, kapcsolatot számba veszünk, akkor nincs és talán nem is igen 

volt egymástól – a környezetétől – teljesen elhatárolódó csoport (vagy társadalmi hálózat), a 

„határok” valójában a kapcsolatok megritkulása vagy jellegük megváltozása révén figyelhetők 

meg (tételezhetők föl), illetve csak bizonyos jellegű kapcsolatokra vonatkoztathatók.  

Az alapfogalmak bemutatása után már könnyen beláthatjuk, hogy minden hálózati résztvevő 

egyszerre sok hálózat tagja lehet. A hálózatelméleti megközelítés többféle hálózatot tárhat fel 

egy személy körül, vagy egy csoporton belül. Ezek egymásra rétegződnek: így például az 

általam elemzett vallási csoport tagjai más-más szakmai, rokonsági, szabadidős vagy gazdasági 

jellegű hálózat tagjai is egyben, a „hálózati térképe” mindegyiküknek személyenként is más és 

más. A tagoknak más és más diskurzushorizontja van: bár életvilágaiknak van egy közös, 

hálózatilag is értelmezhető tere (az adott vallási csoport diskurzustere), de van ezen kívüli 

kommunikációs kapcsolathálója is. A tagok személyes diskurzushorizontja tehát összetett. 

Önmagukban e hálózatok felismerése nem ad választ a viselkedésre, és arra, hogyan és mi 

mentén alakítja ki személyek egy bizonyos változó köre a csoportidentitását. Ahogy Harrison 

White és Ann Mische megfogalmazta: „a társadalmi hálózatok kötőanyaga a diskurzus.” 

(White – Mische 1998, 695). Ennek vizsgálata a diskurzuselmélet felé vezet át.  

 

 

A diskurzus fogalma 

 

A társadalmi hálózatok felismerése nem elegendő annak megválaszolásához, hogy miért és 

hogyan történik ezek kialakulása és módosulása, milyen kognitív folyamatok révén van a 

társadalmi hálózatoknak hatása az emberi életvilágokra, mentalitásra. Az ehhez szükséges 

tartalmi vizsgálat kvalitatív elemzését igényel. Ennek felismerése után figyelmem 2013-tól a 

hermeneutika, az episztemológia és a tudásszociológia, végső soron pedig a diskurzuselemzés 

felé fordult. 

Az 1960-as évek közepén – több évtizeddel a filozófiai előzmények után – bekövetkezett ún. 

nyelvi fordulat19 (Rorty 1967) hatására a társadalomtudományok szemlélete megváltozott: a 

                                                           
19 A társadalomtudományok nyelvi fordulatának legtöbbet hivatkozott teoretikusai: Hans-Georg Gadamer, Paul 

Ricœur és Noam Chomsky. Vezéregyéniségei – pl. Jürgen Habermas, Jacques Derrida, vagy épp Michel Foucault 

– egymástól is nagyon eltérő útkeresése miatt nem tekinthető egységes irányzatnak. Dolgozatom szempontjából 

másodlagos, hogy ennek milyen filozófiai gyökerei vannak, például Wilhelm Dilthey, Ferdinand de Saussure, 

Edmund Husserl, Martin Heidegger vagy Ludwig Wittgenstein mennyiben tekinthető megalapozójának. 
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valóságérzékelés, -értelmezés és -alakítás origójának a nyelvet tekintették, és a kultúrát 

szövegként értelmezték (Carver 2002, 50). A nyelv szerepének és a társadalom, kultúra 

újraértelmezésének szemléleti változása először az interpretatív antropológia révén honosodott 

meg a kulturális és szociálantropológiában, ami a kultúrát „szövegnek”, az etnográfiát pedig e 

szövegek aktuális olvasatának feltételezte (Geertz 2001, 202, 272). A társadalmat és kultúrát 

nyelvi/szimbolikus konstrukciós (alkotó) folyamatnak tekintő új paradigma két évtizeden belül 

(az 1980-as évekre) végigsöpört a kultúra- és társadalomtudományokon, és az egyik 

legerőteljesebb hatást a diskurzuselmélet és -elemzés különböző irányzatai révén fejtette ki 

(Clifford 1988, Carver – Hyvärinen 1997, 2). A nyelvi fordulat révén vált a szöveg (Kiefer 

2009), a kommunikáció és a kommunikatív cselekvés (Habermas 2011) a társadalom, a kultúra 

újfajta tudományos értelmezésének alapjává. Eszerint maga a társadalom és a kultúra is a 

kommunikáció révén létrejövő produktumnak tekinthető, de egyben kerete is a társadalmi 

cselekvéseknek, kommunikációnak (és az ennek révén létrejövő tudásnak), így alkotva megaz 

egyéni és csoportszintű valóságot (Berger – Luckmann 1966).20 A nyelv immár nem egy 

objektív jelenség, vagy a valóságot tükröző társadalmi tény, hanem derivátum, csak a beszélői 

által létező konstrukció, aminek sajátos világa csak időbeliségében és szóródásában ragadható 

meg (Ricœur 2002, 61, vö. Szabó 2003, 13). Ez jelentős elmozdulás azoktól a korábbi 

elképzelésektől, amelyek a nyelvet egy kultúra gondolkodásmódjának primord (elsajátítható) 

rendszereként fogalmazták meg (pl. Sapir−Whorf hipotézis), és méltán tekinthető egyfajta 

„második nyelvi fordulatnak”.21 E második fordulat hatására újabban már nem a nyelv és a 

kommunikatív jelenségek valóságot leképző (deskriptív) jellegét, hanem a praxis, a szituáció 

(kontextus) és az interakció fontosságát hangsúlyozzuk (ld. a szimbolikus interakcionizmus és 

a posztmodern antropológia törekvéseit).22 

                                                           
Terjedelmi okokból mellőzöm annak ismertetését is, hogy milyen munkákban tört utat a nyelvi fordulat a 

történettudomány, a szociológia, az antropológia és a többi társadalomtudomány körében. Erre vonatkozóan ld pl. 

Carver 2002, Szabó 2003, Glózer 2006 összefoglalóját. 
20 Peter Berger és Thomas Luckmann az externalizáció, az internalizáció és az objektiváció egyszerre érvényesülő 

folyamatában határozta meg a társadalom, az egyén és a valóság viszonyának dialektikáját. 

21 Erre a felismerésre utal sommásan Clifford Geertz megfogalmazása is: „az ember a jelentések maga szőtte 

hálójában függő állat” (2001, 196) 

22 A kérdésfelvetés fontosságát a bécsi kör ún. „intenció–extenzió” vitája demonstrálja (ld, pl. Rudolf Carnap 

hozzászólásait). Ennek alapján Wittgenstein is jelentősen változtatott nézetein a 20. század közepén, amiben 

Edmund Husserl munkáinak és Hans-Georg Gadamer álláspontjának szerepe is elvitathatatlan. 
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A nyelvi fordulat(ok) eredményeként az új megközelítések egyik jelentős vonulatát alkották a 

diskurzus fogalmára épített elméletek. A diskurzus révén az ember, mint társadalmi lény 

valóságérzékelése, -értelmezése és -alkotása (-alakítása) zajlik. A diskurzus tehát egyszerre 

adottság és produktum (vö. Gadamer 2003). Ennek megfelelően „a nyelvet valaminek a 

«felszíneként» értelmezzük, vagyis nem olyan semleges médiumként, amelynek segítségével 

valamilyen nyelvtelen «mély» valósághoz kerülünk közelebb”23 (Carver 2002, 147). A 

diskurzus fogalmának több, egymástól eltérő definícióját ismeri a szakirodalom. Bár az egyik 

legtöbbet idézett diskurzuselméleti kézikönyv szerzői tízféle ilyen jelentést sorolnak fel 

(Jaworski – Coupland 1999, 1-3), ezek összességében három fő irányát lehet elkülöníteni. A 

diskurzus egyrészt (1) jelenti a mondaton túli (szöveg)szintet a kommunikáció során, másrészt 

(2) a használt nyelvet (nyelvhasználatot) a társadalmi gyakorlatban, harmadrészt (3) a 

jelentéssel bíró társadalmi magatartások szélesebb körét, amelyek magukban foglalják a 

nonverbális és az általános nyelvi gyakorlatokat is24 (Schiffrin – Tannen – Hamilton 2001, 1). 

Az ehhez hasonló steril definíciós skálák önmagukban nem adtak számomra választ arra, 

hogyan válhatott a diskurzus fogalma több irányzat számára átfogó társadalommagyarázattá 

(Szabó 2003, 22, 27). A valódi fordulat ugyanis szerintem nem csupán a nyelv vagy a diskurzus 

újszerű megközelítése, hanem a kognitív folyamatok felismerése és kutatása területén 

keresendő. A diskurzus fogalmának tisztázására még az utóbbi években is születnek újabb és 

újabb értelmezések,25 ezért az elméleti megközelítések parttalan felsorolása és ismertetése 

helyett a továbbiakban saját szóhasználatomat kívánom tisztázni.  

Dolgozatomban a diskurzus szót lényegileg a Michel Foucault által kidolgozott fogalomnak 

megfelelően használom (Foucault 2000 [1966], 2001 [1969], 1998 [1970]). Nem mintha 

Foucault egzakt definíciót adott volna,26 de munkáiból megközelítése plasztikusan kirajzolódik 

(bár soha sem válik egyértelművé). Az emberi létezés az értelmezés és a kommunikáció 

diszkurzív folyamata, ami kizárólag időbelisége által ragadható meg, ezért is nevezi a 

diskurzuselméletét Foucault a „tudás archeológiájának” (Foucault 2001). Diskurzusfogalmát 

röviden összefoglalni lehetetlen; ahogy láttuk, ő maga sem tette ezt. A magam részéről 

                                                           
23 Ford. Szegedi Gábor 

24 „(1) anything beyond the sentence, (2) language use, and (3) a broader range of social practice that includes 

nonlinguistic and nonspecific instances of language” 
25 Veena Das és a John Hopkins University munkatársai például Wittgenstein nyelvjáték-elméletére alapozva 

kívánnak sajátos antropológiai értelmezéseket létrehozni (Das 1998). 

26 A diskurzus fogalmát maga Foucault is többféle értelemben – mint beszéd, szöveg, közlés, előadás vagy még 

tágabban, mint mindenféle kommunikáció összessége – használja (vö. Romhányi – Török 1998: 74). 
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munkadefinícióként a következő megfogalmazást alkottam: a diskurzus kommunikatív 

tartalmak időbeli szövedéke (sorozata és szóródása), ami valóságélményeket (tudást és 

valóságkonstrukciókat – regisztereket) hoz létre. Tehát egyfajta valóságészlelésre és -alkotásra 

irányuló nyelvi praxisként foghatjuk fel. Mivel Foucault magának a diskurzusfogalomnak 

megalkotásakor is kitér a diskurzus és hatalom viszonyára,27 definíciójának további része: a 

hatalom célja és eszköze is a diskurzus által konstruált valóság-elgondolások (episztémék) 

befolyásolása, a diskurzus feletti minél erőteljesebb kontrol (vö. Foucault 1998b, 66). 

A diskurzus Foucault szóhasználatában nem valami, hanem valamik sorozata: közléseké és 

jelzéseké, amelyek a beszédesemények során jönnek létre (villanásszerű impressziók és 

impulzusok). A beszédesemények által konstituálódik az a tudásunk (narratívákból, adatokból, 

értékviszonyulásokból, érzésekből álló regiszter), amely a bekapcsolódó személyekben több-

kevesebb kognitív rezonanciát (változást, megerősítést vagy más hatást) okoz, átfedéseket és 

mintázatot hoz létre. Nem valami objektív valóság leképzése ez, hanem valóságalkotás (és 

újraalkotás). Egy összefüggő narratív és/vagy deskriptív beszédképződményt (vagy diszkurzív 

formációt) Foucault szóhasználatában a pozitivitás négy szintje határozza meg: a szöveg 

referenciája, elmélethálója, megállapítási szóródása és stratégiai lehetőségmezője. Ezek 

halmaza a tudás, aminek történeti-szerkezeti feltárását végezte el Foucault néhány, számára 

izgalmas téma (pl. a bolondság, a szexualitás tematizálása) kapcsán (2000, 2001). A tudás 

szerinte nem az objektív valóság leképzése, hanem pillanatnyi diszkurzív pozíció. 

A diskurzus mellett Foucault analitikus kulcsfogalma a beszédesemény is, egyrészt azért, mert 

a szereplők valójában a különféle konkrét beszédeseményeket észlelik (a hétköznapi 

szóhasználatban sokszor ezt tekintik diskurzusnak), ezekben nyilvánul meg a diskurzus 

gyakorlati, eseti szinten. A beszédesemények a diskurzus szempontjából csak villanások, 

zörejek, zajok – ezek végtelen sorozata (szekvenciája) alkotja a diskurzust, amely azonban 

éppen általuk formálódik, és Foucault szóhasználatával „rendezetlen morajlás” (Foucault 

1998b, 65). Foucault kiemeli, hogy „a diskurzusokat megszakított, egymást keresztező, néha 

erősítő, máskor egymásról nem tudó, és kölcsönösen kizáró gyakorlatként kell kezelnünk”. (uo.) 

Ezt nevezi a diszkontinuitás elvének, majd a specialitás elvéről szólva kiemeli, hogy „a 

diskurzust nem kell feloldani előzetes jelentések terében; ne gondoljuk, hogy a világ olvasható 

arccal fordul felénk, amelyet csupán meg kell fejtenünk.” (Foucault 1998, 65) Ezért a 

hagyomány fogalmát is mellőzni kívánja, mint megtévesztő és illúziókat megalapozó kategóriát 

(2001, 30), és a diskurzus ritkításának látszólagos szabályaiból levont téves következtetésnek 

                                                           
27 Sőt, az angolszász irodalomban a „Foucauldian discourse analysis” fogalmán ez utóbbit értik.  
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tekinti (1998b, 65). Kiemeli, hogy az ember elemi vágya, hogy a világot elrendezze maga körül, 

de Geertz-el szemben úgy véli, hogy ennek nincsen egyfajta „diszkrét olvasata” (uo. 64). A 

struktúrával az eseményszerűséget és a szóródást, a tudatossággal (de a véletlenszerűséggel is) 

a szabályszerűséget, a jellel és jelentéssel a lehetőségfeltételt, és a folytonossággal a 

sorozatszerűséget állítja szembe (1998b, 66-67). 

 

 

A diskurzuselemzés főbb irányai 

 

A diskurzuselmélet nem egy egységes tudományos iskola, tehát nem tekinthető egyetlen 

elméleti, módszertani keretnek. A diskurzuselemző nyelvészeti törekvések általában 

szövegközpontúak (a szövegnyelvészet körébe sorolhatók) vagy a nyelvhasználat társadalmi 

gyakorlatára irányulnak (a szociolingvisztika részeként)28. A diskurzuselemzés ún. TODA 

irányzata (Textually Oriented Discourse Analysis) ez utóbbi körbe tartozik, művelői általában 

nyelvészek, nyelvfilozófusok. A TODA azonban része annak a tágabb, ún. kritikai iránynak 

(CDA),29 amit már Foucault a két lehetséges fő módszertani lehetőség közül30 a nagyobb 

kifutási lehetőséggel bírónak tekintett (1998b, 65). A kritikai irány arra az elképzelésre épül, 

hogy – mivel a valóságérzékelés és valóságalkotás, mint kognitív dimenzió a diskurzus révén 

jön létre – végső soron a diskurzus és a hatalom egymást feltételezi. Ebben a kutatási irányban 

előtérbe kerül tehát a társadalmi kontextualizáció, a diszkurzív gyakorlat és a hatalomgyakorlás 

diszkurzív technikái. Átfogó társadalommagyarázatként és -kritikaként értelmezve azt kívánják 

feltárni a CDA-kutatások során, hogy a hatalom milyen diskurzusokban bomlik ki, alkotja újra 

önmagát, és egyúttal hogyan befolyásolja, ritkítja, szabályozza a diskurzust (pl. a kizárás, a 

normák és a diszciplínák létrejötte által), miféleképpen alakítja saját törekvéseinek megfelelően 

a valóságérzékelést. Elsősorban szociolingvisztikai, politológiai, politikai antropológiai és 

történeti munkákban találkozunk ezzel az irányzattal (pl. van Dijk 1988, 1991, 1997, 2008, 

2009, Escobar 1995, 2004, Fairclough 1999, 2001, 2003, Said 1978, Szabó 2003, Wodak – 

Meyer 2009).  

                                                           
28 William Labov, a szociolingvisztika egyik fő teoretikusának munkái (pl. Labov 1972, 2001) közel állnak a 

diskurzuselemzéshez, de az én értelmezésemben nem tekinthetők e körbe tartozónak.  

29 Critical Discourse Analysis. 

30 Az egyik az ún. kritikai irány, a másikat genealógiai iránynak nevezte (Foucault 1998, 68). Az utóbbi 

ismertetését ld. később. 
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A CDA irányzat egyik vezető egyénisége Teun Adrianus van Dijk, aki az 1980-as évektől a 

rasszizmust, a híradások diskurzusként értelmezését és a társadalmi egyenlőtlenségek 

diszkurzív kontextusait kutatja (1988, 1991, 2008a, 2009). Szervezői, folyóiratszerkesztői 

tevékenységével a CDA irányzat talán legaktívabb tagja és fő teoretikusa. A 80-as években a 

nyelvészeti irányultságú vizsgálatokat, de magát Foucault munkáit is éles bírálat alá vette a 

Norman Fairclough (1992), aki a diskurzuselemzés megújítójává vált (2001 [1989]). Szerinte a 

nyelvészeti vizsgálódások túl sterilek, a társadalmi kontextus kvalitatív vizsgálata helyett 

túlságosan a szövegre koncentrálnak (1992, 30-31). Foucault gondolatait pedig amiatt bírálja, 

hogy eszmetörténeti elemzései szerinte absztraktok (1992, 37), felülnézetiek, mintha az általa 

is kritikusan szemlélt „hatalom” perspektíváját kizárólagosítaná (uo. 59), és ezáltal 

ellentmondásossá válik, hiszen a gyakorlat oldalát nem elemzi (uo. 60). Ezért Fairclough a 

társadalmi kontextus gyakorlati oldaláról történő elemzési lehetőségeket kutatja, a Foucault 

által kritikai iránynak nevezett társadalomkritikai irányt (CDA) gondolva tovább, majd ő is a 

beszélésgyakorlat szövegelemzései (az általa kezdeményezett TODA irány) felé mozdult el 

(Fairclough 1999, 2001 2003). A kritikai diskurzuselemzés bírálói kiemelik, hogy az nyíltan 

politikai elkötelezettségű, leegyszerűsített társadalomszemléletű: abból a prekoncepcionális 

alaphelyzetből indul ki, mintha a társadalom hatalmi elitre és elnyomottakra tagolódna, és ez 

utóbbiakat a diskurzusból teljesen kirekesztenék, vagy legalábbis, mintha a média határozná 

csak meg tudásukat, és nem lennének saját jelentésalkotási stratégiáik (Szabó 2003, 26). 

Foucault a diskurzusok kutatásában a másik lehetséges fő irányt „genealógiainak” nevezte, és 

az antropológiai kutatásokhoz sorolta, hiszen az egyénekből kiinduló, mintegy „alulnézeti” 

perspektíva. A kutató feladata „a beszélő individuumra, a diskurzus szubjektumára, a szöveg 

szerzőjére, egyszóval efféle antropológiai kategóriákra hivatkozó egységek” vizsgálata, 

amelynek során kvalitatív módszerrel „azokat a megállapításokat vonjuk be a vizsgálatba, 

amelyek részt vesznek e kategóriák megalkotásában – azokat a megállapítás-halmazokat tehát, 

amelyek a diskurzus szubjektumát (…) teszik megfontolás «tárgyává», s megkísérlik azt az 

ismeretek mezején átláthatóvá tenni” (Foucault 2001, 180, ford. Sutyák Tibor).  Foucault a 

túlzott individualizmust és szubjektivizmust tartja e módszer veszélyének. Három fő 

szempontot emel ki: hogyan alakulnak ki a diskurzussorozatok egy adott szekvenciában és 

személyi körben, továbbá, hogy milyen viszonyban vannak a „hatalmi” és az egyéb 

diskurzusok (ellentétesek, erősítők vagy kioltják egymást stb.), végezetül, hogy melyek a 

megjelenési, variálódási feltételeik, tartalmaik (1998, 68). 

A genealógiai irány korántsem vált olyan népszerűvé, mint a társadalomkritikai, azonban 

nagyon izgalmas kísérleti munkák születtek. Ezek közé sorolhatjuk Stanley Eugene Fish 1980-
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as induktív kísérletét, amelynek alapján az értelmezőközösség (interpretive community) 

fogalmát alkotta meg. Írásában (1980) egy egyetemi szemináriumi csoport értelmezési 

folyamatát tárja fel, ahogyan látszólag összefüggéstelen szavak szövegként feltételezése révén 

közös értelmezési folyamatba kezdenek. Felismerte, hogy a társadalomban megannyi ilyen ad 

hoc vagy akár hosszabb időtartamú beszélőközösség rétegződik egymásra. Magyarországon 

Sz. Kristóf Ildikó folytatta e kutatási irányt saját hasonló kísérletével (1998), míg egy későbbi 

munkájában történeti irányultsággal az 1970-es évek „szocialista blokkjában” az amerikai 

indiánokról alkotott kép31 diszkurzív valóságkonstrukcióját elemzi (2017), már a Foucault utáni 

teoretikusok gondolataira (pl. Pierre Bourdieu) is figyelemmel. Részben a genealógiai 

módszernek megfelelő, médiareprezentációkra alapozott kutatást végzett Papp Z. Attila egy 

magyar-román jégkorongmérkőzés társadalmi visszhangjának elemzésével (2001). Peti Lehel 

néhány esettanulmányát is tekinthetjük genealógiai diskurzuselemzésnek (2007, 2010). 

Csíkszeredán Bíró A. Zoltán és Bodó Julianna az 1990-es évek elejétől működteti a 

Kommunikációs Antropológiai Műhelyt, diskurzuselemzési célkitűzésekkel. Tagjai a helyi, 

lokális térben (Székelyföldön) végzett kutatásaik alapján számos publikációt jegyeznek (pl. 

Bíró A. 1998, Bodó 2008).  

Bizonyos szempontból Dell Hymes beszélésnéprajzi32 törekvése is a tágabb értelemben vett 

diskurzuselemzések közé tartozik (Hymes 1964, 1974, 1975).33 Elméletét arra építi, hogy a 

beszélőközösségek34 sajátos jelentéseket és grammatikát alakítanak ki. Azt feltételezi, hogy 

egy-egy beszélőközösség tagjai részesei ugyanennek a kommunikatív kompetenciának (Hymes 

1974, 33), „a beszéd létrehozására és értelmezésére vonatkozó tudást” a szabályok 

egyöntetűsége hozza létre (Hymes 1992, 113). Ezért az antropológia és a nyelvészet közé 

helyezi el saját elméletét, felállítva a sokszor hivatkozott SPEAKING modelljét (1974).  

Foucault törekvését a hálózatelméleti kutatásokkal kívánja ötvözni Harrison White, aki szerint 

a társadalmi hálózatok és a diskurzusok egymást feltételezik (White 1995, 1038). A diskurzus 

létrehozza saját tagolódását, közegeit és végső soron a maga által létrehozott hálózatban valósul 

meg (White–Mische 1998, 717). Szerinte a társadalmi struktúrákat (hálózatokat) 

                                                           
31 Az „indiánosdi” fogalmát használja: olvasni, megnézni, eljátszani és újraalkotni az „indiánok világát” (128). 

32 Reflektálva az ethnography of speaking (Chomsky 1965) kifejezésre, Hymes a tágabb értelmezés érdekében az 

ethnography of communication fogalmának bevezetését javasolja (Hymes 1964, 1974, 1992). 

33 Bár ő maga nem használta a bészélésnéprajzra a „diskurzusanalízis” szót, az utóbbi olyan gyűjtőfogalommá vált 

az elmúlt fél évszázadban, ahova Hymes elméletét is besorolhatjuk. 

34 Egyes fordításokban: beszédközösségek. 
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jelentéskonstrukciós folyamatok hozzák létre, és ezek egyben keretei (terepei és korlátai) is a 

diskurzusnak. A foucault-i – alig strukturáltnak feltételezett35 – diskurzusmező tehát a 

hálózatiság révén tagolódik, a lehetőségfeltételek érvényességi területek (domain-ek) szerint 

változók. White a netwok domain kifejezéssel arra utal, hogy a társadalmi hálózatok 

valóságkonstrukcióinak diszkurzív érvényessége térben, pontosabban személyi körben 

behatárolható (White 1995). A társadalom tehát netdom (azaz hálózatok hálózata), strukturált 

diszkurzív mintázat. Ezt nevezhetjük a „diszkurzív valóságnak” (egymásra épülő párhuzamos 

valóságoknak). Nagyon jól jellemzi ez a témám szempontjából fontos kis vallási közösségek, 

új vallási mozgalmak egyik jellemzőjét, a sajátságos világlátást, a világról alkotott tudások 

megoszlását.  

Dolgozatom egyes fejezeteiben Fish, Hymes és White téziseit antropológiai terepmunkám 

alapján az általam kutatott vallási csoport gyakorlatának oldaláról kívánom kritikai reflexió alá 

venni – ezzel egyúttal szemantikai aspektusból tovább árnyalni és újragondolni a foucault-i 

diskurzuskoncepciót (vö. Norrick 2001). Ehhez újabb elméleti és módszertani segítségre volt 

szükségem: a pragmatika és a kognitív szemantika egyes irányzatainak néhány eredményét 

kellett megismernem. 

 

 

Pragmatika és kognitív szemantika 

 

Foucault diskurzuselmélete többek között arra a felismerésre épül, hogy a nyelvi jelentések nem 

eleve adottak (diszkrétek, lehorgonyozottak),36 hanem ezeket csak „szóródásukban” lehet 

megragadni, ugyanis megannyi kommunikációs aktus alkotja és alakítja őket37 (Foucault 1998, 

2000, 2001). Elemzéseiben azonban a narratív szintre fókuszál, a szövegre, mintha azt 

feltételezné, hogy a lexémák szintjén legalábbis kultúránként (nyelvenként) konszenzus lenne; 

                                                           
35 Ez a kutatásainak tárgyából következik: longue durée folyamatokat vizsgál, európai, sőt, globális léptékben; 

felülnézeti perspektívájából következően a törésvonalak és lokális változatok alig rajzolódnak ki a szeme előtt. 
36 Ezt a Bécsi kör egyes teoretikusai, vagy például Gadamer és Wittgenstein jóval korábban felismerte, Foucault 

újítása abban áll, hogy a nyelvjáték fogalmát a gyakorlati elemzésre is alkalmas új elméleti keretté formálta. 

37 Foucault arra a gondolatra vezeti vissza diskurzuselméletét, hogy a tudás (episztémé) és maga a társadalmi 

valóság sem objektív, hanem a kommunikációban kibomló, kontextuális jellegű; a beszéd, az értelmezésre szoruló 

magatartások végtelen számú eseményeiben (interakciók, beszédesemények, kommunikatív cselekvések és 

tanulások mezején) formálódik, tehát szituáció- és személyfüggő – mégsem véletlenszerű, és nem esik szét 

individuális egységekre, ugyanis diskurzív formációk egész sora kapcsolódik egybe. 



32 
 

szövegszintű elemzéseiből kiindulva következtet a fogalmak tartalmi változásaira (ki- és 

átalakulására) is. Terepmunkám során azt a kérdést kellett időről időre feltennem, hogy vajon 

mi alapján tételezhetnék fel, hogy akár egy-egy kulcsfogalom vagy alapszó (pl. Isten, angyal, 

energia, rezgés, csoda, érintés, fény, beteg, egészség, jó, igaz, boldog) az egyes résztvevők 

számára ugyanazt jelenti (ugyanazokat a tárgyakat, érzéseket, viszonyulásokat, fogalmakat 

hívja elő)? Azt kezdtem vizsgálni, hogy az egyes személyek, akik lehetnek akár régóta a 

csoportba járók vagy csak egy-két alkalmon részt vevő érdeklődők, lépésről-lépésre hogyan 

tanulják meg (sajátítják el) azokat a jelentésalkotási mechanizmusokat és értelmezési 

stratégiákat, amivel a csoport belső magja rendelkezik. Dolgozatom negyedik fejezetében ezt a 

válogatási (szelekciós) és beavatási (tanulási) folyamatot vizsgálom. Leonard Norman 

Primiano elképzelése a vernakuláris vallásosságról túlértékeli az egyének közötti eltéréseket és 

a különbségekre koncentrál – dolgozatomban ezért az egyéni mintázatok csoportkohézióját, 

hasonlóvá válását nála hangsúlyosabban kívántam elemezni (vö. Primiano 1995), többek közt 

Wittgenstein családi hasonlóság elvének a diskurzusokra alkalmazásával. A vernakularitás 

megragadásában inkább Robert Glenn Howard szóhasználatát követem, mint a „népi” helyett a 

„nem elit” és „nem intézményesen kanonizált” kulturális jelenségekre alkalmazott fogalmat; 

Howard ezt különböző társadalmi szinteken értelmezhető, sajátos kulturális mintázatok 

kialakulásaként, és az egyéni hozzájárulások szerepét is hangsúlyozó vernacular authority 

fogalmával jellemezte (Howard 2011, 6-7, vö. Csáji 2018d). 

Felmerült bennem a kérdés, hogy egyáltalán a csoport „belső magja” menyiben és hogyan 

különül el a „többiektől”, hol húzódik a bennfentesség határa, van-e ilyen határ, és mennyiben 

függ ez a kérdés össze a csoport sajátos nyelvével. Megragadható-e „mester-diskurzus” vagy a 

csoport belső magja által ismert és használt „jelentés-prototípus”?  

A fokozatosság, a jelentésárnyalatok és a csoporton belüli közös nyelv kialakításának 

vizsgálatához több éves tartós terepmunkára volt szükségem, és olyan elméleti keretre, amely 

segítséget nyújt tereptapasztalataim értelmezésében. Munkahipotézisem az volt, hogy a 

kívülállókhoz képest markáns különbségeket mutató, közösen megélt valóságélmények alapján 

a csoport tagjai sajátos nyelvet, értelmezési horizontot és jelentéseket alakítanak ki. Ennek 

vizsgálatához a nyelvészeti pragmatika38 (Kiefer 2007, Bódog 2008, Tátrai 2011, Bódog et al 

                                                           
38 „A pragmatika tárgya a forma, a jelentés és a beszédhelyzet kapcsolata”, szemben a kognitív szemantikával, 

ahol a beszédhelyzeten kívüli jelentésalkotásra (a forma és a jelentés kapcsolatára) fókuszálnak (Kiefer 2007, 33). 

Számomra mindkét aspektus lényeges volt. A pragmatika „diskurzusvilág fogalma, amelyben a nyelvi tevékenység 

konstitutív ismérve, a dinamikus jelentésképzés” (Tátrai 2011, 31) legalább olyan fontos volt számomra, mint az 

egyes szavak jelentésének a beszédeseményeken túlmutató derivátuma.  
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2015, Bibok 2017), a kognitív nyelvészet, kognitív szemantika (Schwarz 1992, Ungerer – 

Schmid 1996, Croft – Cruse 2004, Tolcsvai Nagy 2011) illetve a keretszemantika39 (Fillmore 

1976, 1985, 1994, Barsalou 1999, Löbner 2014) eredményei között kerestem számomra 

hasznosítható elméleti hátteret. Dolgozatomban ezek segítségével egy külön fejezetben (8. 

fejezet) azt elemzem, hogyan alakulnak ki a vallási csoport egy szereplőjének kognitív 

regiszterében a jelentések (jelen esetben az angyal szó kapcsán), és vajon a „korábbi” 

jelentéstartományok eltűnnek-e, vagy ha nem, hogyan épülnek egymásra. Mikor melyik 

jelentés hívódik elő? Milyen funkciói vannak e közös értelmezésnek a jelentésátfedések 

létrehozásában?  

A modern pragmatika és a kognitív szemantika kialakulása is a nyelvi fordulathoz köthető. 

Noam Chomsky generatív nyelvelméleti modelljére kritikusan reflektálva John L. Austin 

felhívta a figyelmet arra, hogy a nyelv nem feltétlenül „leképez” valamit, hanem van, amikor 

maga a nyelv válik cselekvéssé (dologgá). Hangsúlyozza továbbá a metanyelv (pl. hangszín, 

hanglejtés, intonáció) jelentőségét a nyelvi kifejeződésekkel kapcsolatban (Austin 1990).40 A 

különbség azonban méginkább az újfajta szemléletmódban érhető tetten: a nyelvet egyre többen 

nem mint önálló, változásai ellenére is rendszerszerű entitást vizsgálták, hanem mint a 

beszélőtől és a szituációtól elválaszthatatlan praxist, továbbá a beszélőktől ás a szituációtól 

elválaszthatatlan eszközt. Az 1970-es évektől nagyobb hangsúly helyeződött – az addig 

uralkodó Saussur-i koncepció helyett – a beszélőre, a beszédszituációra és a jelentéseknek a 

beszélő személyével való összekapcsolódására, illetve mindezek összefüggéseire. Túllépve a 

Fernand de Saussure dichotómiáján (jelölő és jelölt) és a jól ismert langue és parole 

szétválasztásán (Tolcsvai Nagy 2011, 17), a beszédhelyzet és a jelentés kapcsolatát a 

beszédaktusok (speech act) kutatása révén tartották feltárhatónak a pragmatika új 

diszciplínájának képviselői (Searle 1969),41 de a későbbi kognitív nyelvészet képviselői is (vö. 

Tolcsvai Nagy 2011, 17). A beszédesemény fogalma központi szerepet játszik Michel Foucault 

diskurzuselméletében is (Foucault 2001).  

E szemléletmódot még tágabb keretek közé helyezi a nyelvészeti pragmatika, hiszen a 

grammatika (fontetika, fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika), az alkalmazott nyelvészet 

(nyelvoktatás, fordítástudomány stb.), a kommunikáció központú nyelvészeti diszciplinák 

                                                           
39 A Charles Fillmore által kidolgozott keretszemantika a szavak jelentésmezőit (jelentésfelhőit) és ezek egyének 

közötti átfedéseit, a kommunikációra való alkalmassá tétel szabályait (a jelentések kognitív keretét) kutatja. 

40 Már Bronislaw Malinowski felhívta a figyelmet 1923-as munkájában a jelentés problematikájára, a szótári 

jelentésen túli értelmezés és beszédfunkció fontosságára (Malinowski 1923).  

41 A pragmatika dinamikusan táguló kutatási területeit és hazai eredményeit összegezi: Bódog et al 2015. 
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(stilisztika, retorika, szövegtan, diskurzuselemzés stb.) és a nyelvészeti határtudományok 

(nyelvészeti antropológia, pszicholingvisztika, szociolingvisztika) között, mintegy 

ernyőszerűen elhelyezhető nem köztes, hanem átfogó tudományterület (Tátrai 2011, 17). Tátrai 

Szilárd ehhez hozzáfűzi, hogy a szemantikával szemben „a pragmatika nem a nyelvi 

formákhoz, elsősorban a szavakhoz és a mondatokhoz szorosan kapcsolódó, hanem a 

megnyilatkozás folyamatában dinamikusan létrejövő jelentést vizsgálja, amely a nyelvi 

tevékenységet folytató emberek problémamegoldó képességével szoros összefüggésben 

értelmezhető” (uo. 16).42  

A nyelv fogalmának kiterjesztése révén vált kézenfekvővé, hogy kommunikatív erővel bírhat a 

mimika, a gesztusok, a beszélők elhelyezkedése, metakommunikációs eszközök43 stb. (Hall 

1959, 28; 1987, Norris 2004, 109), amit szintén a tágabb értelemben vett „beszéd” kategóriája 

alá soroltak be (vö. proxemika).44 A passzivitás (távolmaradás) és a csönd sokféle szerepét is 

több antropológiai elemzés hangsúlyozza (vö. pl. Evans-Pritchard 1976, Losonczy 2000). A 

nyelvi fordulat túlságosan steril és absztrahált filozófiai elméleteihez képest szükségessé vált 

az emberi kogníció induktív kutatása, amit elsősorban a kognitív pszichológia keretén belül 

folytattak (Pléh 2010, 459, 475), bár sokszor antropológiai megfigyeléseknek tekintették a 

kísérleteiket is, illetve a szakirodalmi adatokat.  

Paul Herbert Grice egy 1975-ös cikkében alapozta meg a pragmadialektika irányzatát. 

Megkülönböztette a konvencionális jelentés (szótári, hétköznapi, „mindenki” által ismert 

jelentés) és a nem konvencionális jelentés (amit a beszélő maga ért az adott közlésen, tehát a 

Grice által implikatúráknak nevezett rétegekkel kiegészülő jelentés) fogalmát, új lendületet 

adva az egyes beszélők saját jelentésrétegeinek feltárására irányuló kutatásoknak (Grice 1997). 

A magam részéről azért volt hasznos ennek az elméletnek az ismerete, mert saját kutatásaim 

során a nem konvencionális jelentés egyes implikatúrái az ismétlődés során a konvencionális 

jelentésekhez adódhatnak, beépülve az utóbbi jelentésmezőjébe a csoport saját nyelvének 

kialakítása során.  

A kognitív pszichológia eredményei által inspirálódt, és az újabb hermeneutika 

nyelvfilozófiáját is felhasználó, az utóbbi évtizedek egyik dinamikus tudományterületét jelentő 

kognitív nyelvészetet, kognitív szemantikát általában a szociolingvisztika, az antropológia és a 

                                                           
42 E meghatározásnál Tátrai Szilárt Jef Verschuelen 1998-as művére hivatkozik. 
43 Ez mára közhelyszerű lett, és számos tudományos és ismeretterjesztő munka foglalkozik a metanyelv és a 

nyelven kívüli kommunikációs formákkal a pszichológiától a szépirodalomig (Birkenbihl 2001, Askildsen 2012, 

W. Nagy 2014). 

44 Edward T. Hall munkássága a térhasználat vizsgálatát több tudományterület számára tette elemzési lehetőséggé.   
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pszichológia interdiszciplináris skáláján szokták elhelyezni (Tolcsvai Nagy 2002, 35-36, 2011, 

14-15). A nyelvi fordulat, a kognitív pszichológiai45 és hermeneutikai, episztemológiai 

paradigmaváltás, továbbá az antropológiai módszerek interdiszciplináris kutatásokban (pl. 

beszédesemény-kutatásokban, a beszélés néprajzában) történő alkalmazása is elősegítette a 

kognitív nyelvészet kialkulását.46 A kognitív szemantika, funkcionális nyelvészet ebbe az 

irányzatba tartozik. Eleinte antropológiai nyelvészetnek is nevezték. A folyamatot Kiefer 

Ferenc az alábbiak szerint foglalja össze: „Az antropológiai nyelvészet képviselői (a kognitív 

nyelvészet elnevezés a hetvenes évek elején még ismeretlen volt) elsősorban a szójelentést 

vizsgálták, és arra az eredményre jutottak, hogy a tárgyak, állatok, növények elnevezései nem 

egyértelműek. Az emberi elme nem a logika szabályai szerint kategorizál, a kategorizálásban 

döntő szerepet kapnak a szóban forgó kategória tipikus példányai. A prototípuselmélet 

nyelvészeti diszciplínává vált, és megszületett a generatív elmélettel szemben, annak 

alternatívájaként fellépő kognitív nyelvészet.” (Kiefer 2009, 1038) A kognitív szemantikának 

ez az ága tehát arra a feltevésre épít, hogy nyelvi és nyelven kívüli tudás közötti határ 

elmosódik, a nyelv nem választható el a megismerés folyamatától (Kiefer 2007, 15 és 92). A 

holisztikus kognitív szemantika ún. prototípuselméletének eredményei közül hasznos volt 

számomra a prototípuselv, a tipikalitás modellje, továbbá a családi hasonlóság elve47 is – ezek 

a fogalomalkotás egy-egy jellegzetes módjára világítanak rá (Tolcsvai Nagy 2011, 116). E 

szempontokat főleg az angyal-fogalom vizsgálatáról szóló 8. fejezetben tudtam felhasználni, 

bevonva saját gyakorlati tapasztalataim magyarázatába.48 

E folyamattal párhuzamosan (a kognitív nyelvészethez kapcsolódva) dolgozta ki Charles 

Fillmore az 1960-as évek végén a keretszemantika (frame semantics) elméletét, miszerint egy-

                                                           
45 A kognitív pszichológia a mentális reprezentációk kiépülési folyamatának tanulmányozásából indul ki. 

46 Az ún. holisztikus kognitív szemantika művelői – szembe helyezkedve az ún. moduláris szemantikával, és 

tagadva a szemantika és a pragmatika elválaszthatóságát – állítják, hogy „a nyelvi jelenségek mind a megismerésen 

(a kogníción) alapulnak. A kategóriák között nincsenek éles határok, a nyelvi jelentés leírásában a prototípus (l. 

lejjebb) fontos szerephez jut. A holisztikus kognitív szemantika élesen elhatárolódik mind a logikai, mind pedig a 

strukturális szemantikától és az előbbi elméletek helyébe lépő új paradigma igényével lép fel. A moduláris kognitív 

szemantikát nem tekinti (eléggé) kognitívnak, felfogása szerint a » kognitív szemantika« elnevezés teljes joggal 

csak a holisztikus kognitív szemantikát illeti meg.” (Kiefer 2007, 84) 

47 A családi hasonlóság elvét Wittgenstein második alkotói korszakában határozta meg, mint „az egymást átfedő 

és keresztező hasonlóságok bonyolult hálóját”, a Filozófiai vizsgálódások című művének 65-67. §-ában (vö. 

Wittgenstein 1992, 57), és ezt – a nyelvjáték (2.§, 8.§, 48.§ stb.) fogalmához hasonlóan – a kognitív szemantika 

és a pragmatika is beépítette saját elméleti keretébe. 

48 A szó- és fogalomalakzatokon kívül a nyelvtani szabályok szerepére ld. Langacker 1999, Nemesi 2016.  
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egy szó a mentális és kognitív reakciók (jelentések) egész hálózatát hívja elő, és ezek egymásra 

épülő referenciakerete alkotja a szavak jelentését és szintaktikai megjelenését. Sebastian 

Löbner a kognitív pszichológia és a kognitív nyelvészet eredményeire – és különösen Lawrence 

Barsalou munkáira – építve arra az általános következtetésre jut, hogy az egymásra épülő nyelvi 

reprezentációk hálózati ábrán is megjeleníthető keretek, ezekből épül fel bármely emberi 

nyelv49 (Löbner 2014, 65). A keretszemantikai kutatások azzal bíztattak, hogy a puszta 

definícióknál közelebb juthatunk a jelentésalkotás megértéséhez (Fillmore 1976). A világháló 

adta lehetőségek hívták létre később a Berkeley Egyetemen a FrameNet lexikográfiai kutatási 

projektet (https://framenet.icsi.berkeley.edu), ami Fillmore 2016-os halálát követően is tovább 

folyik, és az egyik legizgalmasabb szótárprojekt: az internet és az offline szövegek segítségével 

a szavak aktuális használatából fakadóan adják meg azt a keretet és szóródást, amin belül a 

szavak jelentése alakul, formálódik (Ruppenhofer et al. 2016). Ez azonban – a Fillmore által 

eredetileg szorgalmazott (1976, 1985) kvalitatív kutatással szemben – a rendkívül nagyszámú 

mintára alapozó elmozdulást jelent az algoritmikus, kvantitatív és összehasonlító elemzés felé.  

A keretszemantika alaphipotézise a következő: az emberek a világ dolgait a mentális 

működésük során aktivált, már meglévő tudásaik szerint értik meg (adnak nekik jelentést); 

ezeket a tudásokat mintegy logikai-hálózati kapcsolódási láncba, rendszerbe illeszkedő 

információcsomagokként (ezek az ún. keretek) lehet jellemezni, a jelentéseket levezetni, hiába 

figyelhető meg az egyedi mintázatok sora (Fillmore 1994). Az egyének hasonló tapasztalatai, a 

közös élmények, illetve a társadalmi kommunikáció ismétlődései olyan konvenciókat 

alakítanak ki, amelyek összekapcsolódásai a jelentések különböző szintű keretét alkotják 

(Barsalou 1999). Következtetéseiket nem az antropológiai terepmunkamódszerekhez hasonló 

tartós résztvevő megfigyelés, hanem általánosabb, elméletibb kutatásokra építik a 

keretszemantika képviselői, ezért dolgozatom 8. fejezetében vizsgálom meg, hogy az angyal 

szó jelentésének vizsgálata során mennyiben hasznosítható ez az elmélet, hogyan illeszthetők 

eredményeim egy ilyen keretrendszerbe. 

A pragmatika és a kognitív szemantika képviselői is hangsúlyozzák a jelentésképződésben a 

metaforák és metonímiák szerepét (pl. Tolcsvai Nagy 2011, 87; Goddard–Wierzbicka 2014, 

186, Tátrai 2011, 194), és a jelentéseket nem eleve adott, hanem diszkurzív konstrukciónak, 

                                                           
49 Általános érvényűnek tekintett megállapítását úgy foglalja össze, miszerint „Frame Hypothesis entails that 

there is a uniform structure of representations for all levels of linguistic description, including phonetics, 

phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics.” (uo.) 
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kognitív mintázatoknak tekintik. Ebben alapállásuk a kognitív antropológiáéval ellentétes.50 A 

hétköznapi nyelv a korábban elképzeltnél sokkal több ilyen költői/játékos/absztrakciós eszközt 

használ, mint a nyelvészek azt korábban gondolták51 (Kiefer 2007, 94). A metaforán és a nyelvi 

játékon túl az érzelmek szerepének hangsúlyozása kísérleti kutatásokat és terepmunkát egyaránt 

igénylő, interdiszciplináris kutatási feladat (Bódog 2008), amelyre eddig kevés, az antropológia 

számára hasznos példa volt. Ezen kívül a magam részéről ki kívántam terjeszteni – az 

antropológiai terepmunka sajátosságából fakadóan – a kutatást az érzelmekre, az emberi 

élmények jelentőségére (vö. Uttl et al 2006) és a bevésődésben a csoporton belüli és azon kívüli 

státuszok és szerepek jelentőségére, ami a kognitív szemantikában és a pragmatikában szinte 

teljesen elsikkad. A pragmatika hangsúlyt fektet a beszélő intenciójára és a beszédszituációra 

is (vö. Bódog 2008, 26), de az eddigi kutatási eredmények kevés visszhangra találtak a néprajz 

és antropológia képviselői részéről.52 

Gondolatébresztők voltak számomra Cliff Goddard és Anna Wierzbicka 2014-es Words and 

Meanings című munkájának elemzései, amelyeket főleg dolgozatom utolsó, 8. fejezetében 

hasznosítottam. Bár nem antropológiai terepmunkán, hanem nyelvészeti módszereken alapult 

a kutatásuk,53 az egyes szavak (pl. férfi, nő, édes, gyermek, nehéz stb.) szerepéről írtak 

rávilágítottak számomra arra a kérdésre, hogy miként is lehetne az általam gyűjtött szövegeket, 

a terepmunkám során született jegyzeteimet, idézeteket értelmeznem. Goddard és Wierzbicka 

                                                           
50 A diskurzuselmélet és Geertz is vitatkozik a kognitív antropológia megállapításaival (Geertz 2001: 204). 

Egyikük szerint sem primord minták, kódok és jelek jobb vagy rosszabb elsajátítása (megtanulása és alkalmazása) 

szükséges a kultúra értelmezéséhez. Geertz azonban a kultúrát mégis szimbólumok objektív rendszerének tartja 

(Geertz 2001: 196, 2006). Diskurzuselemzésemben a szimbólumokat nem koherens és rendszerszerű adottságként, 

hanem diszkurzív tartalmakként értelmezem, még ha mintázatokat és struktúrákat hoznak is létre. 
51 „A mindennapi nyelvhasználatban igen gyakoriak a metonimikus és metaforikus kifejezések, sokkal 

gyakoribbak, mint ahogy azt a korábbi kutatás feltételezte. Ezek a kifejezések mindennapi gondolkodásunk 

mechanizmusát tükrözik, ennek a mechanizmusnak a felfedése alapvető feladat. (…) A metafora úgy jön létre, hogy 

egy adott tartományhoz (jelentésmezőhöz) tartozó elemeket (szavakat) egy másik tartomány elemeire képezzük le. 

A kiinduló tartományt nevezzük forrástartománynak (source domain), a célba vett tartományt 

pedig céltartománynak (target domain).” (Kiefer 2007, 94) 

52 A pragmatika egyik következtetése, miszerint a nyelv evolúciójában az információátadáson túl az analógiás 

gondolkodás és a térbeli tájékozódás szelekciós nyomása is jelentőséggel bír (Bódog 2008, 47), jól mutatja elméleti 

beállítottságát, ezért talán a pragmatika avatott művelői számára is hasznosítható lehet dolgozatom néhány 

fejezete, mint tereptapasztalatokra épülő, gyakorlati elemzés. 

53 Bár hivatkoznak Geertz írásaira, a kötet inkább elméleti-nyelvészeti, mintsem tereptapasztalatra épülő munka. 



38 
 

a szavak jelentéseinek plasztikus elemzése során jó támpontot ad számunkra, hogy 

újragondoljuk az értelmezés lehetőségeit és perspektíváit (Goddard–Wierzbicka 2014). 

Az általam feltett kérdések megválaszolásához azonban – bár figyelembe vettem a vázolt 

tudományos irányzatok és diszciplínák eddigi eredményeit – nem találtam dolgozatomhoz 

olyan tudományterületet, iskolát, ami önmagában elégséges támpontot, keretet adott volna. 

Ezért saját módszert kívántam kidolgozni, amit dolgozatom 3. fejezetében kívánok ismrtetni. 

Előbb azonban a következő, 2. fejezetben röviden felvázolom az általam kutatott új vallási 

mozgalmat. 

 

 
1. kép: Részlet „dénes Próféta” nyilvános, reprezentációs célra 2018-ban készített fényképalbumából 
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2. fejezet 

Egy Kárpát-medencei új vallási mozgalom:  

dénes Próféta és a fények 

 

 

Mielőtt az általam kidolgozott antropológiai diskurzuselemzésbe fognék, szükségesnek látom 

néhány olyan fogalom és adat ismertetését, ami nélkül a későbbi fejezetek nem, vagy csak 

nehezen lennének érthetők. Ezért e fejezetben felvázolom az általam kutatott csoport központi 

szereplőjének életrajzát, és a csoport történetének főbb eseményeit.  

 

 

 „dénes…Próféta” rövid életrajza 

 

A pünkösdi ébredési mozgalmakhoz (Hollenweger 1997, Kleinhempel 2003, Peti 2016) közel 

álló, a Szent Lélekkel54 fenntartott intenzív és személyes kapcsolatra építő karizmatikus55 

vallási csoport 2008-ban alakult. A csoport központi alakja, Péter Dénes (dénes Próféta), 

unitárius családban született 1951-ben, édesanyja 16. gyermekeként. Asztalos-esztergályos 

mesterséget tanult, vendégmunkásként a 90-es években Magyarországon is dolgozott. Családos 

ember, felesége székelyudvarhelyi lakásukban lakik (ahol korábban a próféta maga is élt a 

családjával). Két, immár nagykorú lányuk van, egyikük Londonban él, könyvelő. A próféta sok 

időt tölt velük és unokáival is. Péter Dénes bemutatkozása a csoport emblematikus online 

reprezentációját jelentő blogon a következő:  

 

1951. június 8-án születtem, Romániában, Hargita megyében, 

Homoródkarácsonyfalván. Tizenhatodik gyermekként érkeztem e földi világba. 

Kisgyermek koromtól kezdve Mennyei kapcsolatom van a Szent Lélek által. így a Szent 

Lélek tanításaiban részesültem egész életem folyamán (Ján.ev.14/26)., tanításaiban 

                                                           
54 A csoport émikus írásmódja szerint: Szent Lélek, dolgozatomban ezt az írásmódot követem. 

55 A legtágabb kategória, ahova a csoportot besorolhatjuk, a karizmatikus mozgalmak köre (Csordas 1994, Peti 

2016, Hovi 2016, Csáji 2018b).  
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FELEKEZETI megnevezés sohasem volt, arról szóltak, hogy Jézus tiszta hitét erősítsem 

meg e földi világban. A ''PRÓFÉTA'' megnevezést a Szent Lélektől kaptam 57 éves 

koromban-2008.jan.6-án. Főleg a Szent Biblia körül sok a félreértés. Ittlétem alatt ez 

fontos téma lesz. Atyánk legfőbb Szent üzenete...''SENKI NE KRITIZÁLJA AZ ÉN 

MUNKÁMAT!''. 1. Szent Biblia Károli Gáspár fordítása.2. Jézus tanítását teljességgel 

elfogadni. 3. A HIT cselekedetek nélkül halott. A Temerini [sic!] csoda-csodák 

megerősítik prófétai küldetésem hitelességét. A Szent Lélek örök jelenléte életemben erőt 

ad munkám elvégzéséhez. MENNYEI DICSŐSÉG 22 tanítványa. dénes...Próféta 

Székelyudvarhely, 2008.január 6.56 

 

Amint megkapta a prófétai státuszt 2008 január 6-án, kilépett a nyilvánosság elé elhívatásával, 

és azóta huszonöt57 nagyobb evangelizáló missziója során beutazta szinte az egész Kárpát-

medencét. Elmondja, hogy már gyermekkorában látott egy fényes felhőt, ami követte, majd 

pedig, ahogy növekedett, elnevezte ezt a fényes felhőt a „Szent”-nek. Majd, amikor ez a fényes 

felhő belé költözött, megkezdődött a Szent Lélek általi tanítások sorozata. Huszonkét évnyi 

beavatási folyamat után kapta meg a próféta nevet és elhívatását. Beszámol arról, hogy e hosszú 

idő alatt a mélytengerekbe, a Föld különböző helyeire, sőt, egy különös lények által lakott 

idegen bolygóra is elvitte őt a Szent Lélek a 22 évig tartó tanítása (beavatása) során. A teste 

eközben az ágyban feküdt, mintha aludna.58 Végül elvitte a mennyekbe is, ahol megkapta a 

prófétai megnevezést 2018. január 6-án. Ekkor állt ki a nyilvánosság elé küldetésével. 

Azóta sok zarándokutat tett gyalogszerrel és kis robogóján, beutazta a Kárpát-medencét, 

Kárpátaljától Bécsig, a Vajdaságtól az Alföldön át a Székelyföldig. Összességében több tízezer 

kilométeres útja során főleg evangelizációs missziót teljesített (térített, a vallásos hit útjára 

kívánta visszaterelni az embereket), vagy zarándoklatot végzett, mely utóbbira gyakran 

elkísérik tanítványai is. Amikor nem otthon tartózkodik, Homoródkarácsonyfalván vagy 

Székelyudvarhelyen, élete nagy részét úton tölti. Ilyenkor vagy az út szélén, sátorban alszik, 

vagy olyan házaknál, ahol befogadják, vendégül látják. Pénzt a gyógyításáért, áldásosztásért, 

                                                           
56 Mivel ez a bemutatkozás írásos szöveg, ezért az idézetben a helyesírási hibákat és a szóközök hiányát sem 

javítottam. Forrás: http://denesprofeta22.blogspot.hu/p/denes-profeta.html (utolsó letöltés: 2020. február 9.) 

57 Ez 2018-as adat, hiszen a dolgozatom alapjául szolgáló intenzív terepmunkát ebben az évben zártam le.  
58 Beszámolói szerint lélekben többször járt a Mennyekben, ahol beszélt az Istennel, akit – bár unitárius – Atya, 

Fiú és Szent Lélek megkülönböztetéssel három személynek ír le. A Szent Lélek többször elvitte a mennyországba, 

az arany trónusok előtt is állt, de járt a pokolban is. Ez utóbbiról úgy számol be, hogy az is a mennyországban van, 

ahol a bűnösök a bűnükkel együtt, mintegy kirakatban ülnek, mozgásuk korlátozott. 
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tanításokért soha sem kér, és a Szent Lélek parancsára fel kellett hagyni minden pénzkeresési 

foglalkozásával. Adományok segítik az útját, szállással, élelemmel, üzemanyaggal, amit – ha 

az kellően csekély – elfogad, de semmilyen vagyont nem kíván gyűjteni, és a mozgalomban 

sincsen sem vagyoni, sem tulajdonközösség. Mindenki megtartja anyagi javait, bár szükség 

esetén, erejükhöz mérten segítik egymást.  

A próféta sokat beszélt nekem lélekutazásairól, a középkori és koraújkori keresztény 

látomásirodalommal összevethető, csodálatos képgazdagságú szürreális-expresszív 

látomásairól (Csáji 2018a), és megmutatta naplóját is, ahol ezeket feljegyezte. Mégsem ezekről 

az interjúkról és látomásokról szeretnék dolgozatomban szólni,59 nem ezeket elemzem, hanem 

a prófétát és csoportját.  

A (népi) próféták60 Isten közvetlen üzeneteit kívánják közvetíteni, sajátos társadalmi funkciókat 

töltenek be, és nem ritkán vallási mozgalmat is alapítanak (vö. Csáji 1959, Christian 1973, 

Barnes 1988, Beyer 1995, Voigt 1999, Szigeti 2006, Pócs 2018, Valtchinova 2009, Kiss 2009, 

Küllős – Sándor 2009, Csáji 2018a). E történetileg is ismert jelenség egyik kortárs 

megvalósulását, a mozgalom érzelmi és kognitív hátterét, társadalmi beágyazottságát 

terepmunkám eredményeire építve kívánom vizsgálni.  

Az elmúlt négyszáz év népi prófétáira vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom alapos 

áttekintése után úgy találtam, hogy Péter Dénes alakja jól beleillik azon próféták és prófétanők 

típusába, akik maguk körül (általában szűk, jól átlátható létszámú) gyülekezetet építettek ki, 

szent énekeiket és próféciáikat maguk vagy tanítványaik írták le. Mindannyian hivatkoznak 

arra, hogy az Istentől (zömmel a Szentlélektől) kapott üzenetek közvetítői. Ilyen volt például a 

20. század első felében Borku Mariska és Szanyi Mikó Borbála (Küllős 1991, Küllős – Sándor 

2009). Dolgozatom terjedelmét szétfeszítené, ha a kellő részletességgel kívánnék szólni a 

„prófétaság” jelenségéről, percepciójáról és társadalmi recepciójáról, a megítélésük szinkron és 

diakron változatairól. Erről a kérdésről, és a prófétai életút más, a szakirodalomban sokszor 

tévesen „eltérő” (önálló) fenomenológiai jelenségnek vélt vallási specialisa szerepekkel (pl. 

látó, halottlátó, szent gyógyító, evangelizátor, szentember) történő összefonódásáról61 külön, 

már publikációra előkészített tanulmányban foglalkozom. Dolgozatomban csupán a 

székelyföldi „dénes Próféta” által alapított új vallási mozgalmat elemzem. 

                                                           
59 Néhány írásomban részletesen közlök több ilyen látomást (ld. pl. Csáji 2012, 2018a, 2019), és a dolgozatom 

egyes fejezeteiben néhány látomásról, lélekutazásról szóló beszámolót szó szerint idézek. 

60 A „népi” jelző sokuk esetében félrevezető, ahogy azt egyik újabb munkámban kifejtettem (Csáji 2018a). 

61 Egy-egy hangsúlyos elem megerősödése alapján változhat ugyanis magának az adott személynek a társadalmi 

megítélése, de még önképe, identitása is 
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1. kép: dénes Próféta (Péter Dénes) puliszkát eszik homoródkarácsonfalvi otthonában62 

  

Evangelizáló utazásai során dénes Próféta nem csoporttagokat toboroz, nem ez az elsődleges 

célja. Az útjai során megismert emberek közül csak néhányan válnak a tanítványává. Három 

üzenetét tartja legalapvetőbbnek, amit a fenti blog-bejegyzésben is olvashatunk: 1. A Biblia 

egyedüli hiteles magyar szövege Károli Gáspár fordítása; 2. Jézus tanítását teljességgel kell 

elfogadni, de hangsúlyozza, hogy abból annyit tartsunk be, amennyit megértünk, mert a Szent 

Lélek úgyis megmutatja, amit meg kell értenünk belőle (tehát egyfajta személyes hitet és Biblia-

értelmezést preferál); 3. azzal, hogy „a hit cselekedetek nélkül halott” azt kívánja hangsúlyozni, 

hogy „nem elég Krisztus tanítását olvasni, hanem aszerint es kell élni!” 

Utazásai során egyre több követőre talált, és a róla 2008-ben a Duna Televízió által készült 

film63 hatására sokan megkeresték, hogy tanuljanak tőle, csatlakozzanak hozzá. Az első két 

                                                           
62 A próféta fején saját készítésű fejpántja látható, nyakában pedig a közösség egyik kézműves tagja által 

készített, gyöngyből fűzött kereszt. Az imádkozáshoz és evéshez is gyertyát gyújt, jelezve az esemény szakrális 

jelentőségét. A próféta asztalán családi fotók és szent képek láthatók. A fotót 2016-ban készítettem. 

63 Isten kezében sorozat, 2008. július 12-i adás. Kutatásomhoz a teljes (vágatlan) nyersanyagot megkaptam, 

archiváltam és elemeztem, majd interjút készítettem a dokumentumfilm készítőivel. A film a NAVA rendszerben 
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évben roppant nagy volt a fluktuáció: a nála megfordult emberek között városi sámánok, 

ezoterikus tanításokat keresők, katolikus karizmatikusok és az elmélyült vallásosság új útjai 

iránt fogékony személyek voltak. „El se tudod képzelni, ki mindenki fordult meg itt az első 

években! És hol vannak már? Alig maradtunk néhányan, akik kitartottunk a próféta mellett.” – 

mesélte nekem egy tanítványa 2011-ben. A próféta és a fények elmondása szerint azóta a 

csoport alakulása egyre rendezettebb keretek közé került, a szervezésbe belefolytak a 

tanítványok is. Kutatásomat 2010 év végén kezdtem meg a csoportban. Úgy tapasztaltam, hogy 

ekkor már egyértelműen nem csupán a prófétára kíváncsi egyének csoportjáról, hanem a dénes 

Próféta által alapított új vallási mozgalomról beszélhettünk.  

A fény fogalma kitűntetett szerepet játszik a csoport szimbolikájában. A csoportban azokat a 

tagokat, akik már „megkapták a Szent Lelket” (betöltekeztek vele), fényeknek nevezik, és 

azokat a találkozókat, amelyeket kifejezetten nekik, illetve a próféta segítségével ún. Szent 

Lelket kérők (émikus szóhasználattal: kérők, saját szóhasználatommal: jelöltek) részére tartanak 

évente (2015-től általában júniusban), fénytalálkozónak nevezik. A fények és a jelöltek együtt 

képezik az ún. tanítványok körét (a csoport is így használja a fogalmat). A mennyei 

látomásokról (lélekutazásokról) szóló beszámolóiban a próféta a lélek mennyei állapotának 

fényszerűségéről beszél. A fény tehát az egyik legfontosabb, központi fogalom a csoportban.  

Ezért saját étikus kifejezést alkottam a csoportra: dolgozatomban őket a fények-nek nevezem. 

Szóhasználatom tehát a csoport émikus kifejezéseire épül, bár magukat (mint „mozgalmat”) így 

soha sem hívták. Önmagukra néha a „béke angyalai” metaforát, máskor a „próféta tanítványai” 

kifejezést használják, de ezek is – akárcsak a „fények és tanítványok” – a csoport központi 

magját jelölik, az érdeklődőket, keresőket, kívülről támogatókat nem foglalják magukban. 

 

 

Fordulat a csoport kialakulásában: a temerini csoda 

 

Az ún. „temerini csoda” központi jelentőséggel bír a csoport életében, és komoly fordulópontot 

jelentett, lökést adott a csoportképződésnek. Külön riportadásban számolt be róla a Duna 

Televízió is. Azóta ez az egyik legfontosabb hitbizonyságtétel és legitimációs narratívum. 

Valójában két csoda történt a beszámolók szerint, de csak az elsőt nevezik „a temerini 

csodának”. A vajdasági Temerinben 2010. november 15-én a próféta két tanítványának, egy 

                                                           
elérhető. Az archívum egyik elérhetősége: https://archiv.evangelikus.hu/media/filmtar/isten-kezeben-duna-

televizio (utolsó letöltés: 2018.09.25.) Ennek révén a kutatásom előtti időszakba is némi bepillantást nyertem.  
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virágárus házaspárnak az otthonában összegyűlt egy kis helyi imaközösség (zömében a helyi 

karizmatikus katolikus imaközösség tagjai).  Körbevették a prófétát, és a kb. tíz percig tartó 

imája, beszéde alatt a feje fölött a plafon közelében (tehát a levegőben) egy kiterjesztett szárnyú 

galambra emlékeztető fényjelenség tűnt fel, ami enyhén hajlított szárú keresztté alakult át; sőt, 

a fényjáték miatt mintha két kereszt is lett volna egymáson. Az eseményen egy férfi és hét nő 

vett részt a prófétán kívül. A próféta nem érzékelte a közös látomást, csak a körülötte 

imádkozók (egy kivétellel, aki behunyt szemmel imádkozott), és amikor dénes Próféta az imát 

befejezte, egyszerre megszólaltak: „eltűnt!” A próféta azonnal mindenkivel külön-külön 

elbeszélgetett, leíratta az általa tapasztaltakat, ami alapján megállapította, hogy a behunyt 

szemmel imádkozón kívül mindenki azonos dolgot látott.  

A csoda helyét néhány napon belül a plafonra erősített fakereszttel megjelölték. Ennek alakja, 

mérete a szemtanúk beszámolója alapján készült. A felerősítésekor különleges fényjelenség 

történt: a szivárvány színeiben kezdett tündökölni a fakereszt, amit a házigazdák 

mobiltelefonnal videóra is vettek, és lefényképeztek. A jelenséget a közösség tagjai a csoda 

megerősítéseként értelmezték. Az első évforduló alkalmával a ház utcai homlokzatán két 

zászlót helyeztek el, egyet Mária arcképével, egyet pedig a plafonra helyezett szimbolikus 

kereszttel. A kívülálló temeriniek közül sokan „a zászlós ház” vagy a „csodás ház” néven 

emlegetik a helyszínt (Csáji 2013, 2015, 2018b), amit én is tapasztaltam, amikor útbaigazítást 

kérve először kerestem fel a csoda helyszínét.  

A temerini csoda hírét a tanítványok rögtön elkezdték terjeszteni, és maga a próféta is minden 

alkalmat megragad, hogy hivatkozzon rá. Elmondja a szemtanúk számát, a csoda mibenlétét, a 

fakereszt felerősítésekor készült videót is gyakran játssza le még az idegenek számára is. Ez 

vált a csoport fő legitimációs narratívumává. A beszámolókról videofelvételt töltöttek fel a 

youtube-ra is. A csoda a közösség szerveződése szempontjából is fordulópontot hozott. A 

lokális szerveződés központjába Temerin került, ami az addigi Szeged–Szabadka–Topolya 

tengelyhez képest félreeső hely volt a csoport életében, hiszen a vajdasági tagok majdnem 

legdélebbi lakóhelyét jelentette (igaz, Újvidéken is él néhány tanítvány). A csoda után évekig 

néhány hetente tartottak kisebb, és évenként megrendezett nagyobb szabású 

megemlékezéseket, ami befolyásolta a kapcsolathálót is. (Ld. az 1. számú térképet a 2015-ös 

csoporthálózatról – a vonalak, azaz élek a térképen az intenzívebb ismeretségi és 

kommunikációs kapcsolatokat ábrázolják, a csúcsok egy vagy több egymás közelében élő 

embert jelölnek). 

Temerin az imádkozó összejövetelek központjává, mintegy a csoport „fővárosává” vált. 

Legitimáló ereje mellett azonban feszültséget is keltett: a csoda „házigazdáinak” és a máshol 
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lakó tanítványoknak belső cezúráját hozta létre, ami először 2012-ben az addig egyik 

legaktívabb csoporttag kiválásához, majd 2014-ben egy komoly csoportrész szakadáshoz 

vezetett. Ez utóbbi során a „temeriniek” mintegy egy tucat tagja kivált a közösségből. Ezért 

mára csak az évfordulós ünnepek maradtak meg, és azokat sem a csoda házában tartják, hanem 

egy temerini tanítványnál, aki nem távozott az imakörrel. A temerini csoda évfordulói jelentik 

a minimálisan elvárt személyes jelenlétet a csoporttagoktól, ha máskor nem tud részt venni az 

alkalmakon. A nagy földrajzi távolság miatt ugyanis sokuknak nincs alkalma gyakrabban 

találkozni. Temerin tágabb lokális térsége (Vajdaság) azonban ennél sokkal sűrűbben adott 

otthont ima-összejöveteleknek, a csoport rituális alkalmainak, és a próféta is mintegy másfél-

két havonta igyekezett ezeken részt venni. Általában tíz-húsz tag jelent meg ezeken, akiknek 

alkalmuk nyílt a közelből felkerekedni, és eljönni. 

 

 
2. kép: A 2014-es temerini évfordulóra készült torta, aminek fedőlapját a csoda emlékére  

a helyszínen elhelyezett fakeresztről készült fénykép díszíti (a jobb oldali kép ezt közelről mutatja), 64  

a felerősítésekor tapasztalt fényjelenséget ugyanis újabb csodaként értelmezte a csoport. 

 

                                                           
64 Jól megfigyelhető a legitimációs narratívummá válás során a csoda tárgyiasulásának és a hozzá kapcsolódó 

tárgyak szakralizációjának folyamata: csoda→emlékkereszt→fényjelenség→fotó→torta→tortafotó. A róla szóló 

visszaemlékezések során kirajzolódik a kommunikatív emlékezet szociális, kulturális emlékezeté szilárdulása 

(Assmann 2008, 2013). 
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3. kép: Két fény státuszú tag találkozása 2013. november 23-án, Topolyán, a temerini csoda harmadik 

évfordulója alkalmából (a csoportban nagy jelentőséget tulajdonítanak az ölelésnek) 

 

A csoport hálózati dinamikája 

 

A csoport szerveződése során a lokalitás eleinte (2008-2009) nem volt jelentős. Bár néhány 

székelyföldi tag a kezdetektől kitart a próféta mellett, ők a prófétához (mint egyénhez) kötődő 

személyek,65 és csak ritka kivétellel alakult ki közöttük csoportidentitás (vagy annak csírája), 

nemigen ismerték fel a kialakulóban lévő új vallási mozgalom-jelleget. A résztvevők egyéni 

diskurzushorizontjai csak elenyésző átfedésben voltak: a csoport fokszámeloszlása magas volt, 

az átlagos távolság pedig nagy (közelített a kettőhöz).66 Az első szakaszban az érdeklődők 

többsége számára az elmélyült individuális vallásosság iránti vágy és a Szent Lélek 

adományaiból való mielőbbi részesülésre törekvés dominált. Egy fény státuszú tag az interjú 

során úgy fogalmazott „…[a próféta segítségével] mindenki kereste a maga Istenét, vagy 

                                                           
65 Kevés ilyen tag van, de az utóbbi években (2015-2017) aktivitásuk, csoportidentitásuk inkább kötődött a 

vajdasági tagokéhoz, mint az újonnan csatlakozó székelyföldiekéhez.  

66 A megállapítást nem hálózatelemző SNA szoftver segítségével teszem, hanem tereptapasztalataim és jegyzeteim 

alapján. 
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önmagát. De hogy egymásra is rátaláljunk, az sok időbe telt.” Sokan spirituális elképzeléseik 

pozitív visszaigazolására vágytak a prófétától, volt olyan városi sámán, aki saját legitimációs 

bázisát akarta növelni a prófétával való kapcsolatban. Nagyon sokan keresték fel a prófétát 

Homoródkarácsonyfalván, amin a falubeliek többsége megbotránkozott, hiszen ők ismerték 

korábbról azt a munkásembert, aki most a falu messze földön híres tagja, városi és távoli 

falvakból származó emberek elismert, a televízió által is meginterjúvolt lelki vezetője lett. Ezért 

is érezték úgy, hogy a lelkésszel egyeztetve kell a gyülekezetnek a helyes választ kialakítania 

(ld. lentebb). Az unitárius közösség egységes reakciója és a helyi vallási ellentétek (unitárius-

katolikus, unitárius-ortodox) meggátolta a próféta saját falujában a missziós tevékenységet. 

A próféta 2008-tól Kárpát-medence szerte hosszú evangelizáló-prófétáló és zarándokutakat tett, 

2016-ig nyolc év alatt 25-öt. Nemcsak a magyarok közé utazik, hanem cigányokhoz és 

románokhoz is. Közössége eleinte az utazásai során alakult barátságok, ismeretségek mentén, 

hálózati jelleggel kezdett formálódni: kisebb hub-ok Kárpát-medence szerte létrejöttek, 

amelyek tagjai egymást gyakran nem, vagy alig ismerték. Ezért a közeledés és eltávolodás is 

egyénileg, és nem csoportszintű keretben zajlott. Egy személy (a próféta) saját 

kapcsolathálózatáról beszélhettünk (egyéni kapcsolatháló), és nem hálózati értelemben vett 

csoportról (viszonylag elkülöníthető, komplex skálafüggetlen hálózatról). 

A csoporttá alakulásnak az adott lökést, hogy egy érdeklődő meghívta a prófétát a Vajdaságba, 

először Szabadkára, Topolyára, és innen a Délvidéken óriási ütemben zajlott a csoport kiépülése 

(a résztvevők száma mintegy megduplázódott). Ezt a folyamatot tetőzte be a temerini csoda 

2010 novemberében. A csoport lokális központjai 2011-re a következők lettek: Temerin, 

Topolya, Szabadka, Bácskossuthfalva, Magyarkanizsa és Csantavér Szerbiában, továbbá 

Nagyvárad, Fugyivásárhely, Székelyudvarhely és Homoródkarácsonyfalva Romániában, 

végezetül Újszilvás, Törtel, Győr, Mezőörs, Pécs,67 Bonyhád, Szeged és Budapest 

Magyarországon.68 A közösségi találkozások révén gyorsan nőtt a klaszterezettség (az átlagos 

távolság egyet alig meghaladó számra csökkent), a csoportban a kisvilágtulajdonság egyre 

inkább megfigyelhetővé vált a tágabb társadalmi környezetbe (komplex hálózaba) ágyazva. A 

2010-ig inkább diszasszortatívnak tekinthető személyi kör egyre inkább asszortatív 

jellegzetességet mutatott. 

                                                           
67 Három éve az egyik pécsi család Zalaegerszegre költözött, tehát most már ott is jelen van a csoport. 

68 Ezen kívül vannak olyan személyek, családok, akiket a próféta meglátogat, de egyébként nem vesznek részt a 

vallási mozgalomban. Ilyen például egy kassai művészkör is. 
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A közösség 2010-ben a szegedi és délvidéki lokális központok tagjainak baráti és szerveződési 

összekapcsolódása, illetve a próféta fokozott személyes jelenléte során mintegy „vajdasági 

közösséggé” vált, és a többi, akár egymástól nagyon távol élő szereplő is főleg a Délvidéken 

találkozott személyesen (vagy a próféta szülőfalujában, a pünkösdi Csíksomlyóra induló 

gyalogos zarándoklat alkalmával). Ezen időpontok közt a kapcsolatot a tagok kisebb 

csoportokban, személyesen, illetve az online térben (e-mailen, skype-on, facebook-on) 

tartották, de szükség esetén természetesen mobiltelefonon is. 

A 2011-es év nagyon eseménydús év volt a csoport életében. A tűzönjárás (parázson járás) 

rítusa tömegeket vonzott a magyarországi és szerbiai vidéki lakosság körében egy-egy rituális 

alkalomra. Sárpilistől Szabadkáig, Homoródkarácsonyfalvától Topolyán át Újszilvásig, és még 

sok más helyen rendeztek ilyen missziókat, aminek révén sok új érdeklődő csatlakozott a 

csoporthoz. Ugyanakkor több csoporttagban visszatetszést keltett ez az új térítési technika (a 

folyamatot részletesebben ld. a 6. fejezetben).  

2011-2012-ben komoly teoretikus viták és személyes feszültségek keletkeztek a csoportban, 

ami kisebb alcsoportok körében sajátos értelmezési utakat indított el. Ezek jelentősen eltértek 

a próféta és a csoport értékrendjétől, és a csoport központi jelentőségű narratíváival szemben is 

komoly kritikák fogalmazódtak meg. Ennek során sokan eltávolodtak, és később az egyik 

központi (magyarországi) tag kilépett a csoportból 2012-ben. A mozgalom vajdasági 

központúvá vált. Az „erdélyiek” és „magyarországiak” képezték a perifériát, akik, ha tudtak, 

eljöttek az alkalmakra, de legtöbbször a közös zarándoklatokon találkoztak a csoporttagokkal, 

vagy ha a próféta evangelizáló körútján meglátogatta őket (no meg persze az online térben).  

A 2011-2012-ben megnövekedő új csoportlétszám miatt a klaszterezettség egy rövid ideig 

csökkenésnek indult (az átlagos távolság enyhén nőtt), majd az ismeretségek szorosabbra 

fűzésével az átlagos távolság újra csökkent, és megközelítette az egyet. A kisvilág-tulajdonság 

több kisebb régióban is megfigyelhető volt, a hub-ok közül a temerini karizmatikus imacsoport 

mutatta leginkább ezt a „kisvilág a nagy hálózatban” tendenciát.  

Az eddigi legkomolyabb megrázkódtatás (szakadás) a csoportban 2014-ben következett be, 

amikor a temerini imacsoport (akiknek a körében a csoda is történt) vált ki a mozgalomból, és 

folytatta külön útjait egy már korábban is Szent Lélekkel betöltekezett lelki vezető csoporttag 

(egy karizmatikus gyógyító és evangelizátornő) vezetésével, aki korábban a legközvetlenebb 

tanítványa volt a prófétának. Ez a szakadás kihatott arra is, hogy a temerini tanítványok közül 

csak egy család maradt a csoportban, akiknél a továbbiakban a megemlékezések történnek. Ez 

a többi vajdasági tag körében is elbizonytalanodást indított meg.  
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Az újjáépülés 2015-ben indult meg, amikor a próféta bejelentette, hogy „a Vajdaságot elvették 

tőlem az égiek. Te, én amikor ezt a próféciát meghallottam, én úgy elkezdtem sírni, nem is 

sírtam, bőgtem!” Valójában azonban a vajdasági tagok mintegy fele a csoportban maradt még 

2015-ben is, és új tagok is feltűntek az összejöveteleken, akiket általában a fények hívtak meg. 

Ezért a csoporttagság és aktivitás szempontjából továbbra is a Vajdaságban maradt a súlypont.69 

Azonban egyre kevesebben jutottak el közülük a kérő státuszába.  

A kérők és a fények létszámának csökkenésével (főleg a 2014-es kilépések miatt) az útkeresők 

aránya láthatóan ismét megnövekedett 2015-ben, amikor a próféta a Székelyföldön néhány 

olyan barátra talált, akik lendületes és nagyon aktív fiatalként a próféta számára 

összejöveteleket, előadásokat szerveztek, és ezek némelyikét az internetre is feltöltötték. 

Hasonló helyzet látszott Székelyföldön 2015-ben, mint amit 2008-2009 folyamán 

megfigyelhettünk a próféta körül: a hozzá kötődő személyek laza láncolata még nem 

eredményezte azt, hogy ezek az új érdeklődők a vallási mozgalom identitását magukévá tegyék, 

és aktív kapcsolatokat ápoljanak a prófétán kívüli személyekkel is. Az újonnan érkezettek nem 

a már létező vallási mozgalom „tagjai” lettek, sokkal inkább a csoport 2008-2010-es alakulási 

fázisának kései kivetüléseként a csoport holdudvarában elhelyezkedő, a prófétához kapcsolódó 

„ismerősök” voltak.  

Néhány kivétel azért akadt e székelyföldi jelenség alól. Jól megfigyelhető volt például két aktív 

mag kiépülése Székelyföldön, akik a próféta ottani szereplését katalizálták. Az egyik ilyen kör 

központi szereplője egy Székelyföldről Budapestre költözött élsportoló, aki megtéréséről 

könyvet is kiadott;70 a másiké egy fiatal székelyföldi blogger71 és baráti köre. Mindkét kör tagjai 

a prófétával való találkozás előtt nem sokkal „tértek meg”, értve ezen azt, hogy nyilvánosan 

hirdetik: korábbi bűnös életüket, tévelygésüket feladva a rendkívül elmélyült keresztény hit 

„hirdetőivé” váltak környezetükben. E két székelyföldi kör viszonylag erősen elkülönült a 

mozgalom meglévő tagjaitól (a vajdaságiakkal alig volt közvetlen hálózati kapcsolatuk), csak 

kevés szállal kötődött a nyugat-magyarországi, szerbiai tagokhoz. Mentalitásukban is komoly 

különbségek látszottak: a székelyföldi csoportrészek agilisabbak és etnocentrikusabbak, míg a 

vajdaságiak kitartóbbak voltak. Megindult Székelyföldön a (párhuzamos) csoportképződés, de 

ők főleg egymást ismerték, a már létező csoporttagok nemigen vettek róluk tudomást. 

                                                           
69 Ennek ellenére a próféta gyakran fogalmazza ezt az időszakot úgy, mint „a Vajdaság elvesztése”. 

70 Bodor István: Kiút a labirintusból (Sepsiszentgyörgy, magánkiadás, 2015). 

71 Egyik általa szervezett előadásról és dénes Prófétáról a következő bejegyzésében számolt be 2015. május 5-én: 

https://szabadgondolat.wordpress.com/2015/05/05/mennyei-profeciak-eloadas-csutortokon-este/ 
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4. kép A próféta előadására szóló 2014-ben készült „szabványplakát” 

(a plakát egy többször felhasználható blanketta, amin a helyszín és az idő kitöltendő) 

 

 

Bár a Vajdaságban a 2010-2013 közötti pezsgő periódushoz képest az utóbbi években 

lényegesen alábbhagyott a csoportaktivitás, még mindig ez a térség tekinthető a mozgalom 

vallási központjának (Homoródkarácsonyfalva, tehát a próféta faluja mellett). Az itteniek 

között legnagyobb a klaszterezettség, az átlagos távolság itt a legkisebb (közelít az egyhez), és 

itt zajlik a legintenzívebb vallási csoportaktivitás is (evangelizáció és csoporton belüli 

találkozók). Itt tartják például az ún. „fénytalálkozókat” (Topolyán, majd 2016-tól 

Kishegyesen) és a temerini csoda éves megemlékezéseit is. 
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5. kép: dénes Próféta egyik hirdetése 2015 koratavaszáról 

 

A próféta – felismerve azt, hogy a legaktívabb tanítványai közül már csak egy tucat, ha aktív – 

újabb csoportépítésbe kezdett 2015-től, és hirdetés alapján az érdeklődőknek, előadások 

szervezésével a nagyközönségnek próbálja missziós feladatát teljesíteni, és tagokat toborozni a 

csoportba. A korábbi éves nagy pünkösdi gyalogos zarándokút azonban 2017-ben már 

elmaradt, holott korábban ez volt a csoport egyik legtöbb személyt vonzó eseménye, amikor 

Homoródkarácsonyfalváról gyalog mentek el a búcsúba és vissza, út közben a Hargita oldalán, 

a Tolvajos-tető környéki csűrökben éjszakázva. 

A csoport a következő bő három évben (2015-2017) jelentősen átstrukturálódott a 2012-2013-

as állapothoz viszonyítva. Mivel a Temerinben élő – a prófétával való megismerkedéskor már 

imaközösséget alkotó – alcsoport szinte minden tagja kivált 2014-ben, 72 csak néhány temerini 

tanítvány maradt aktív, az új vajdasági központ Topolya lett, az ottani tanítványok (egy 

                                                           
72 Később, 2015-ben és 2016-ban néhány eltávolodó tag a temerini csoda megemlékezésén ennek ellenére 

megjelent, de kérték, hogy róluk ne készüljön fénykép. 
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házaspár) szervezik a legtöbb zarándoklatot, fénytalálkozót stb., bár a kitartó temerini tagok 

(egy házaspár) továbbra is otthont ad az éves évfordulóknak.  

A próféta – néhány új tanítványa segítségével – 2015-ben a Székelyföldre koncentrált, de újabb 

evangelizáló utakra is indult, például Szlovákiába (Kassára). Az új, székelyföldi tanítványok 

nem tudtak a csoport korábbi tagjainak zömével szorosabb szálakat kiépíteni.  

2015-2016-ban mintha két csoport lett volna párhuzamosan elkülöníthető, közös fókuszukban 

a prófétával: egy kisebb, székelyföldi, és egy jóval népesebb, a Kárpát-medence más térségein 

élőkből. Az átfedés közöttük csupán néhány fő. Egy székelyföldi újságban még hirdetést is 

megjelentetett a próféta, amire néhányan jelentkeztek is, de nem tudok róla, hogy közülük 

valaki a mozgalom tagjává vált volna. Emellett a próféta további zarándokútjai és más 

csoporttagok evangelizáló tevékenysége73 során további érdeklődők kapcsolódtak – egyelőre 

lazán – a csoporthoz (2014-2015). Az a belső mag azonban, akik a 2014-es kataklizma során is 

kitartottak, egymáshoz fűződő szálaikat fokozták, elméleti kérdésekben is ún. 

„fénytalálkozókat” tartottak, és csoportidentitásukat megerősítették. 

Az újonnan (2014 végétől, 2015 első felétől) közeledő székelyföldi tagok aktivitása 2016-ban 

alábbhagyott (mára szinte elenyészett). Nem tudok róla, hogy 2017-ben bármelyikük megjelent 

volna a csoport valamelyik összejövetelén (bár néha beszélnek a prófétával). 2016-ban – a 

székelyföldi aktivisták lelkesedésvesztésével párhuzamosan – mások, főleg a Dunántúlról, a 

már meglévő kapcsolatok révén bekerültek a csoportba érdeklődőként, útkeresőként.  

2016-2017-ben sok nyilvánosan meghirdetett előadást, prédikációt tartott a próféta, például 

többször tartott előadást Mezőörsön a római katolikus templomban és az iskolában, de 

Erdélyben is volt több előadása, főleg a Székelyföldön és Nagyváradon. Az előadásokra néha 

egy-egy tanítványát is meghívja, így a vajdasági térség – későbbiekben részletesebben 

bemutatott – létszámbeli fogyatkozásával párhuzamosan a csoport székelyföldi és dunántúli 

aktivitása növekedett (igaz, még jóval elmaradt a korábbi szerbiai tagok aktivitásától és 

csoportidentitásától). 

Láthatjuk tehát, hogy a csoport hálózati kapcsolatrendszere rendkívül dinamikus,74 amelynek 

változásait, illetve a lokalitás, mint szervezőelv erőteljesebb megjelenését külön írásban 

                                                           
73 Főleg az émikusan „prófétálásnak” nevezett életvezetési tanácsadás és az imával történő gyógyítás által. 
74 Ezek az adatok jól mutatják, hogy a próféta tevékenysége bizonyos szempontból hasonló volt az égetéses-irtásos 

gazdálkodáshoz, hiszen folyamatosan aktívan kell tartania a szükséges létszámot ahhoz, hogy a tagok és támogatók 

közreműködésével küldetését teljesíthesse. 2014-től ez változott: sokkal inkább ápolja a meglévő kapcsolatokat, 

és nem az a célja, hogy minél több új érdeklődő érkezzen, mert felismerte a fluktuáció negatív hatásait. 
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elemeztem.75 Ezúttal csak a 2017-2018 fordulóján fennálló kapcsolathálót vázolom fel, hogy 

térben is elhelyezhessük a csoport tagjait (1. térkép). 

 
1. térkép: a mozgalom szereplőinek kapcsolathálója76 2017 év utolsó negyedévében  

(a hálózat csúcsai a kisebb-nagyobb lokális csoportrészeket jelölik) 

 

 

A csoport létszáma 

 

A prófétára kíváncsi, az ő életvezetési és vallási tanácsait kereső, érdeklődő személyekből álló, 

eleinte elszórtan szerveződő csoportból néhány év alatt, 2010 végére egy főleg a Vajdaságban 

aktív, de Kárpát-medence szerte terjeszkedő új vallási mozgalom alakult ki. Ennek szellemi 

vezetője továbbra is a próféta volt, de néhány tanítvány is fontos szervező szerepet játszott. 

Nem mindegy azonban, hogy milyen létszámú csoportról beszélünk. 

                                                           
75 Csáji 2014. A hálózati ábrák csúcsain nem csupán személyek és családtagjai találhatók, hanem közeli 

rokonaikon kívül akár szomszédaik és (lokális) barátaik is, ha ők is a csoport aktív részrvevőivé váltak.  

76 A kapcsolathálót az egyénekre és kisebb hálózati gócpontokra (hub-okra) vonatkozó terepjegyzeteim és az 

interjúk alapján készítettem, tehát nem vettem igénybe szoftveres segítséget annak elkészítéséhez.  
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A csoport ökumenikus (nem exkluzív) jellege és az érdeklődők nagy fluktuációja miatt nagyon 

nehéz megbecsülni a csoport létszámát. Vannak, akik csak hallgatólagosan távolodnak el a 

csoporttól, passzívakká válnak (néha vissza is térnek), mások ezt a döntésüket ki is fejezik (ők 

a legritkább esetben térnek vissza). Vannak, akik csak egy idő után válnak aktívvá, azt 

tapasztalom, hogy az összejövetelen egy idő után egyre gyakrabban vesznek részt, a facebook-

on is intenzívebbé válik jelenlétük, vagy file-megosztókra töltenek fel több adatot, képet, videót 

a prófétáról, egyszóval központibb szereplőkké válnak. Mivel nincsen a tagságnak hivatalos, 

intézményes nyilvántartása, így csak viszonylagos becslésbe bocsátkozhatok. 

Még a központi mag, az egymást fénynek nevezők létszámával kapcsolatban is nehézségbe 

ütközünk, ha ezt egy adott időpontra nézve akarjuk megbecsülni (ld. később az 1. és 2. számú 

táblázattal kapcsolatos elemzést).77 E státuszt ugyanis nemcsak megszerezni lehet, de el is lehet 

veszíteni, azonban az elvesztés nem feltétlenül jár együtt ennek kimondásával (nincs 

„kiközösítés” a csoportban, van visszaút még a kilépett tagok számára is). Nem egyértelmű, 

hogy miként vegyük számításba azt, aki még nem döntötte el, hogy kérjen-e Szent Lelket (és 

ebben a próféta segítségét), vagy legalább felvegye-e a fehér öltözéket, de sokszor aktívan részt 

vesz a csoport alkalmain. Ezeket érdeklődőknek nevezem, míg azokat, akik még nem „kérők”, 

de már többször megjelentek az összejöveteleken és fehér ruhát vettek (legalább fehér inget 

stb.), a csoport émikus kifejezésével élve „keresők” vagy „útkeresők” szóval jelölöm, és tagnak 

tekintem. Nem könnyű eldönteni azt sem, hogy hova számítsuk azokat a támogatókat, akik 

külsőségekben nem követik a csoporttrendeket, de időről-időre szállást és adományt nyújtanak 

a prófétának, vagy helyszínt biztosítanak egyes rendezvényeknek, amelyeken ők is aktívan részt 

vállalnak. Sokan csak kíváncsiak, vagy megelégednek ritkább jelenléttel, részvétellel. Akkor 

tekintik őket csoporttagnak,78 ha a csoport vagy kisebb része számára rituális alkalmat 

szerveznek vagy ha a találkozás alkalmával külsőségekben felöltik a fehér ruhát (kimutatják 

aktív kötődésüket). Ez ugyanis olyan jelzés, ami már egyfajta kinyilvánított azonosulást, a 

csoport „szellemiségének” az egyén vallási identitásba integrálását mutatja (a későbbi 

fejezetekben látni fogjuk, hogy ez mennyire képlékeny). 

Mindezeket a nehézségeket felvázolva a csoport jelenlegi aktív, központi tagságát 30-40 főre 

tenném, és mintegy 60-70 főre a kevésbé aktív tagokat, érdeklődőket, támogatókat. Rajtuk kívül 

természetesen vannak olyan kíváncsiskodók és családtagok, akik néha egy-egy összejövetelen 

                                                           
77 Mit kezdjek azzal a fénnyel, aki egy év után ismét feltűnik egy-egy csoportrendezvényen, de addig mintha 

teljesen passzív lett volna? Hova számítsam azokat, akikről éppen nem tudni, hogy mi okból vannak távol? 

78 A próféta, a fények és a kérők (de akár a viszonylag tájékozott érdeklődők is) ezt veszik viszonyítási alapnak. 
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jelen vannak, de őket nem számítom a csoporttagság közé. Tehát mintegy 100-110 fő körüli 

azok létszáma (ld. 1. számú táblázat), akik jelenleg a mozgalomban ténylegesen részt is 

vesznek. Ezen túlmenően néhány tucat olyan „támogatóval” is számolhatunk (papok, tanítók, 

vállalkozók, egyszerű földművesek stb.), akik rendszeresen befogadják a prófétát vagy a 

fényeket, adnak nekik szállást, ételt, ha arra zarándokolnak, vagy evangelizációs útjukon 

betérnek hozzájuk. Őket sem számítottam a tagság közé.79  

2017-2018 fordulóján a kérők száma tudomásom szerint nem éri el az egy tucatot, ez 2014 

végén még ennek kétszerese volt. Az érdeklődők száma azonban 2015-től ismét enyhe 

emelkedést mutat, bár a kérők száma az elmúlt években alig emelkedett. A csoport tagsága tehát 

jelentősen átstrukturálódott a 2008-2010, 2010-2014 és a 2015-2017 közötti időszakokban. Az 

1. ábra a tagság létszámát mutatja, státuszok szerinti megoszlásban. 

 

 

1. ábra: a csoport létszáma 2008-2017 között, és az aktív tagok főbb státuszok szerinti összetétele:  

a) útkeresők és érdeklődők (keresők); b) „Szent Lelket kérő” jelöltek (kérők);  

c) „Szent Lelket kapottak” (fények); d) összes aktív tag 

 

A létszám- és státusz-megoszlást mutató 1. ábra további magyarázatot igényel. A táblázat saját 

becslésemre épül, ötre és tízre kerekített értékekkel. A 2008 és 2010 közötti adatok a tagoktól 

és a prófétától származnak. Az értékeket a későbbi évekre nézve is kerekítenem kellett, pontos 

                                                           
79 Sokukról alig rendelkezem információval, legfeljebb utalásokkal, de ennek alapján nem tudom felmérni 

személyes kötődésüket. 
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számokat mondani ugyanis lehetetlen. Bizonytalanságot jelentett például, hogy a próféta és én, 

mint a kutató sem voltunk mindig közös állásponton a létszám tekintetében, például hogy ki is 

tekinthető aktív tagnak stb. (vö. az alábbi 2. táblázat magyarázatával is). Még a terepmunka 

alatt szerzett adatokban is legalább tíz százalékos hibahatárral számolhatunk.  

Az 1. ábra nem mutatja meg a fluktuáció mértékét, azt a változási arányt, amit az egyes 

időszakok közötti eltávolodók és újonnan csatlakozók jelentenek, hiszen feltéve, de nem 

megengedve, hogy a két szám azonos, a táblázat úgy ábrázolja a tagság megoszlását, mintha 

csupán megmaradt volna az előző évi státuszmegoszlás és létszám. Ezért ki kell emelnem az 

általam tapasztalt fluktuációs mértéket, ami azonban még nagyobb hibahatárral bíró becslés. 

Eszerint az első 3-4 évben a fluktuáció nagyon magas volt, a tagok többsége nem volt tag egy-

két év elteltével. Ez az éves fluktuációs arány80 2018-ra alig tíz-húsz százalékra csökkent, tehát 

a változás dinamikája lecsillapodott. Ez a csökkenő változási mérték azért sokatmondó, mert a 

2. táblázat utolsó 3 évének lelassult változási trendjei ezáltal azt is jelentik, hogy kialakult 

egyfajta tartósabb (és szűkebb) „mag-tagság” (tanítványok és aktív útkeresők), akiknek 

elpártolási dinamikája jóval kisebb. Őket egy tágabb, érdeklődőkből, támogatókból álló 

holdudvar egészíti ki, akik viszont a tagságnak csak kisebb részével állnak közvetlen 

kapcsolatban. Csak az előbbiek körében ismerhető fel a kisvilágtulajdonság (az átlagos 

foktávolság az egyhez közelít), az utóbbiak átlagos távolsága egymással és a csoport tagjaival 

majdnem kettő, és klaszterezettségük kicsi (tehát általában csak a próféta a közös ismerősük). 

Ez a két réteg képezi jelenleg a próféta köré csoportosuló mozgalmat. Az utóbbiakat nem 

sorolom a csoport szűkebb értelemben vett tagságához. 

 

 

A csoporttagok korosztály, nem, felekezet, foglalkozás és végzettség szerinti megoszlása 

 

A próféta a 2015. november 15-én tartott temerini évfordulón nyilvánosan kihirdetett egy általa 

készített számszerű statisztikát arról, hogy az eddig az ő segítségével Szent Lelket kapott férfiak 

és nők közül hányan tartották meg e státuszt (ld. 2. számú táblázat). Ezzel kívánta magyarázni, 

hogy miért nem esket a továbbiakban nőket a Szent Lélekkel betöltekezett tagokká. A belső 

mag máig azokból áll, akik már „megkapták a Szent Lelket” (tehát fények). A 2008-tól kezdve 

2015. november 15. előtt esküt tett – a próféta számításai szerint – 72 fény esetében a 

hetvenkettőből csak négy nő maradt aktív 2015 végére is (majd 2015. november 15-én további 

                                                           
80 Láncviszonyszám: az előző évihez képest történt kilépések és belépések csoporttagsághoz viszonyított aránya. 
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egy nő tett „fény-esküt”), a férfiak esetében pedig harmincnégyből huszonkilenc maradt aktív 

tagja a csoportnak (ld. 2. táblázat). Ezért a próféta úgy döntött, hogy a továbbiakban férfiakra 

fog koncentrálni, mert szerinte „a férfiak állhatatosabbak”.  

Ez meglepő volt számomra, mert a csoport többsége nőkből állt, és saját tapasztalatom szerint 

ettől a statisztikától eltérően nagyjából hasonló arányban távolodtak el a csoportból a nők és 

férfiak (a férfiak közül is a többség időközben eltávolodott), továbbá a próféta által említett 

ötnél több fény státuszú nőről véltem tudni, hogy még a csoport aktív tagja maradt. Ezért nem 

igazán értettem, hogy miért fejezi be a nők kérőkként történő oktatását a próféta.81  

 

 
2. táblázat: a „fények” nemek szerinti megoszlása, illetve a 2008-tól „Szent Lelket kapott”  

férfiak és nők között az eltávolodók és az aktív tagok száma (a próféta saját számítása szerint) 

 

A jelenleg legaktívabb 10 „fény” fele nő (5 fő). Ennek ellenére, ha a tagságba az érdeklődőket, 

útkeresőket, a Szent Lelket kérő jelölteket és már Szent Lelket kapott „fényeket” is 

beleszámítjuk, mindig is a nők voltak többségben. Ez az arány 2010-2012 között mutatott a 

legnagyobb különbséget, amikor a csoportnak mintegy 3/4-e nőkből állt. Jelenleg az 50%-nál 

                                                           
81 Később kiderült számomra, hogy döntése hátterében milyen személyes konfliktusok, érzelmek húzódtak meg, 

de erről a diszkréció követelménye miatt részletesebben nem írhatok.  
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csak kicsit több a nők aránya (becslésem szerint 55-60%); ők inkább az érdeklődők és 

támogatók körébe tartoznak. Azért lehetetlen ezt pontosabban felmérni, mert az érdeklődők 

száma mutatja a legnagyobb fluktuációt, sokan csak néhány közösségi alkalmon vesznek részt, 

illetve gyakran hónapok telnek el, mire a tagok újra találkoznak, az online aktivitás pedig 

személyenként változó, tapasztalataim szerint például a csoportban a legtöbb nyugdíjas korú nő 

nem, vagy alig használja azt, míg a „fiatalabbak” (az 50 év alattiak) akár naponta. A férfiak 

aránya lokális szinten csak a Székelyföldön haladja meg a nőkét, míg a Vajdaságban éppen 

ellenkezőleg, a nők aránya a 2/3 közelében van. Életkor szerinti megoszlásban a csoport 

gyakorlatilag a tizenéves és huszonéves korosztály jelentős alulreprezentáltságát mutatja, a 

legtöbb tag 30-50 év közötti (a csoport mintegy kétharmada e korcsoportba tartozik), de a 

társadalmi arányoknál valamivel kisebb a 65 év felettiek (nyugdíjaskorúak) reprezentációja is 

(ez utóbbit 15% körülire becsülöm82). 

A falun élők aránya a tagság 80%-a körüli. Azok a csoporttagok, akik falun laknak, döntően 

vállalkozók (pék, brikettgyártó, kozmetikus, virágkertész, informatikus, fodrász, kézműves, 

népzenész stb.), kisebb részük a közigazgatásban és az oktatásban dolgozik. A néhány főállású 

mezőgazdasági munkáson és magángazdálkodást folytatón (kb. a csoport 10%-a él 

mezőgazdaságból) a földművelést, háztáji állattartást mellékfoglalkozásként űzik. Kiegészítő 

jövedelemszerzésként, de inkább önellátási céllal főleg baromfit tartanak.  

A csoportban a városi és vidéki lakosok aránya viszonyítás kérdése. Nem könnyű határvonalat 

vonni a város és a falu közé. Temerin például a maga majdnem húszezer lakosával városi rangot 

kíván kapni (két környező község is hozzá tartozik), míg a csoport egy másik helyszíne, 

Kézdivásárhely, ennél kisebb lakosságszáma ellenére statisztikailag is városnak tekinthető. 

Néhány olyan tag, aki hivatalosan városban lakik, a város szélén élve sokkal inkább foglalkozik 

(magáncélú) mezőgazdasági termeléssel, mint néhány falusi vállalkozó. Ezért a falu/város 

dichotómiával dolgozatomban nem foglalkozom. Azt rögzítem csupán, hogy a mezőgazdaság 

(akár kiegészítő foglalkozásként) a csoporttagok többségének életmódjában jelen van. 

A felsőfokú végzettségűek aránya a magyar országos átlagnál alacsonyabb, 83 25-30% körüli a 

csoporttagok zömét kitevő 25 és 40 év közöttiek körében (a csoport idősebb tagjai körében 

                                                           
82 Nagy különbségek találhatók az egyes csoportrészek között. 2015-ben a székelyföldi új csoportrész szinte 

kizárólag 18 és 30 év közöttieket foglalt magába, míg a kiváló temerini csoportrész átlagéletkorát 45-50 év 

körülinek becsülöm. Általában jellemző azonban a nyugdíjas korosztály alulreprezentáltsága.  

83 Az összehasonlító országos adat forrása a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, ahol az elmúlt száz év 

statisztikája táblázatos formában elérhető: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_iskolazottsag (utolsó letöltés: 
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ennek felére becsülöm). A végzettségi és foglalkozási megoszlást vizsgálva úgy találtam, hogy 

a vidéki középosztály képezi a csoport legszélesebb rétegét (mezőgazdasági szakmunkás, 

vállalkozó, vidéki értelmiség stb.). Feltűnő, hogy az alkalmazott státuszban dolgozók aránya 

nem éri el a 20%-ot, bár tény, hogy körülbelül 15% a nyugdíjasok aránya is.  

A mozgalom tagjainak bő kétharmada a katolikus egyházhoz tartozik (a csoporttaggá válás után 

is addigi egyházközsége tagja maradt), negyede pedig református. A tagok csupán néhány 

százaléka tartozik az egyéb egyházakhoz.84 Nem véletlen, hogy a katolikus csoporttagok 

mintegy fele (tehát az összes szereplő mintegy egyharmada) a katolikus karizmatikus 

mozgalomhoz is kötődik (az utóbbi 3 év átlagában), hiszen ez a csoport maga is e világméretű 

vallási megújulás diskurzusába illeszthető be. Az általam végzett kutatás évei alatt a katolikus 

csoporttagság arányának enyhe emelkedése figyelhető meg, így mára talán eléri a csoport 

háromnegyedét. A katolikus tagok döntően a falusi, a református tagok inkább a városi 

csoporttagságba tartoznak. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a mozgalom elsősorban 

a vidéki katolikus középosztályra épül, akik kevésbé a vidéki értelmiség, mint inkább egy 

vállalkozó szellemű, részben önellátásra is törekvő rétegbe tartoznak. Természetesen vannak 

kivételek, hiszen városi munkások, tanárok és vezető médiaszakember is található a tagok 

között, de az ő arányuk jóval kisebb (a városi lakosság kb. 20%, az értelmiségiek aránya 25-

30%). Ezek az arányok a kutatási időszakom alatt alig változtak. 

Bár a próféta és a fények is járnak a lokális környezetükben más anyanyelvű szomszédaikhoz 

evangelizálni (és érnek el sikereket egyénekkel kialakuló kapcsolataikban), a csoport tagságát 

egyértelműen a magyar anyanyelvű lakosság képezi. Magyarországon és a környező 

országokban élők aránya nagyjából a következő volt 2015-2017-ben: mintegy harmada került 

ki Szerbiából, Romániából és Magyarországról (egy-egy támogató Ausztriában és 

Szlovákiában ezen az arányon nagyságrendileg nem változtat). 

                                                           
2018.09.23.). Nem minden idősebb tagról van adatom, de körükben legfeljebb 10%-ra becsülöm a diplomások 

arányát.  
84 Az érdeklődők, kérők, fények döntő többségének ismerem egyházi hovatartozását. Több éves terepmunkám 

alatt két, önmagát kifejezetten ezoterikusnak tartó kérővel, egy buddhista és egy görögkatolikus érdeklődővel, 

továbbá két unitáriussal (egy érdeklődővel és egy kérővel), illetve egy baptista segítővel találkoztam. Arányuk 

együttesen is csupán a csoporttagok néhány százaléka. Evangélikus és ortodox tagról nem tudok. 
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5. kép A 2016-os fénytalálkozó délutáni beszélgetésén (Kishegyes, Szerbia)85 

 

A továbbiakban néhány olyan kérdéskört helyezek az elemzés fókuszába, amelyekről a 

kutatásom során úgy tapasztaltam, hogy központi jelentőségűek a csoport diskurzusaiban: az 

ökumenizmust, egyes életvezetési tanácsokat (pl. a környezettudatosságot), a transzcendens 

világhoz való viszonyt és a Szent Lélek által nyújtott karizmákat. A sort természetesen 

bővíthetném más értékekkel, dogmákkal is, de az túlfeszítené dolgozatom terjedelmi korlátait. 

 

 

Ökomenikus törekvés 

  

A próféta gyakran hangsúlyozza, hogy tanítványait nem kívánja saját egyházuktól, 

gyülekezetüktől elszakítani (elméletileg tehát ökumenikus), nem kíván új egyházat alapítani. 

Azonban azt is állítja, hogy segítségével közvetlen kapcsolatot lehet létesíteni a Szent Lélekkel, 

és így egyházi közvetítők nélkül lehet elmélyíteni hitüket, és a Szent Lélek által közvetlen 

                                                           
85 Saját felvétel, a képen látható személyek arcát a felismerhetőség elkerülése érdekében azért nem retusáltam, 

mert a próféta a felvételt a rajta látható személyek hozzájárulásával nyilvánosságra hozta (hozzájárulásommal).  
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életvezetési tanácsokat kaphatnak a mennyei erőktől. Elfogadja, hogy lehet ilyen prófétai 

segítség nélkül is „Szent Lelket kapni” (betöltekezni a Szent Lélekkel), de az szerinte nagyon 

rögös, veszélyes és sokkal fáradságosabb út.  

Nem emel ki egy vagy két egyházat, amelyeket alkalmasabbnak tekint a többinél, még a nem 

keresztény egyházakat sem tekinti tévelygőknek. Egy buddhista szerzetessel például elmélyült 

beszélgetést folytatott, és ezt követően kiemelte: a buddhizmus is Istennek tetsző út lehet. 

Vallási pluralizmusa ellenére azonban a próféta gyakran hangsúlyozza, hogy a Szent Lélek 

iránymutatása szerint van „egy képzeletbeli vonal”, egyfajta minőségi szint. Ez alatt és fölött 

helyezi el a „felekezeteket” magasabban vagy alacsonyabban: a katolikus és a református 

egyház kicsit a vonal fölött van, a pünkösdi ébredési mozgalmak jóval felette, míg például 

Jehova tanúi vagy Krisna-tudatúak alatta.86  

Amikor prófétaként az egyházakról beszél, akkor mindig a felekezet megnevezést használja. 

Bár egyes egyházakat, vallási irányzatokat kifejezetten a képzeletbeli minőségi vonal felé 

rangsorol, a „papokat” általában sommásan elítéli, és csak néhány kivételt említ, akik 

támogatják őt. Szerinte a papok „a kényelmet és a jólétet élik meg, és nem a Szent Lélek 

iránymutatása szerint élnek. Elmondtam ezt egy idősebb papnak, aki elgondolkodott, majd azt 

válaszolta: azt hiszem, igazad van.” Gyakran kiemeli azt is, hogy ha szemüveget hord egy pap, 

az számára hiteltelen, mert ha valódi kapcsolata lenne a Szent Lélekkel, be lenne töltekezve 

vele, akkor kérné a Szent Lelket, hogy gyógyítsa meg a szemét.87 Itt utal arra a bibliai idézetre 

is, miszerint „kérjetek és adatik néktek” (Máté 7:7), amit úgy értelmez, hogy akinek személyes, 

közvetlen kapcsolata van a Szent Lélekkel, az szinte bármit kérhet tőle, gyógyulást, jó látást, 

kitartást, erőt egy feladathoz, ha a kérés összhangban van a Szent Lélek akaratával (a Biblia 

szellemével nem ellentétes), akkor azt megadja. Ez természetesen sok beteg számára vonzó cél, 

ezért a tanítványok közül többen gyógyulni vágyók vagy olyanok, akik már meggyógyultak 

(vagy családtagjukat a próféta vagy valamelyik fény meggyógyította). 

                                                           
86 A próféta sokszor elmeséli, hogy amikor a Krisna-völgybe váltott belépőjegyet, a kapuőr visszacsúsztatta a 

számlát a ruhaujja alá, amikor a próféta távozott. Ez a prófétában azt a hatást keltette, mintha ő a belépőjegy árát 

elsikkasztotta volna. Ezen az elképzelésen túl semmi más bizonyítéka nem volt ennek, de a próféta számára 

bizonyságtételként szolgált arra, hogy „a krisnások lopnak” (vagy legalábbis erkölcsi tartásuk megkérdőjelezhető). 

A Jehova tanúival szembeni fő ellenérve, hogy többször is helytelenül jövendölték a világvégét, amire nem került 

volna sor szerinte, ha megfelelő kapcsolatuk lett volna a Szent Lélekkel. Ennek ellenére az Őrtorony című 

folyóiratukat több tag olvassa.  

87 Sok tag kételkedik abban, hogy ez az állítás mennyire érvényes. Elfogadólag (helyeslően) a prófétán kívül csak 

egyszer hallottam említeni, egy kérő státuszú tag részéről. E kérdésről részletesebben a 4. fejezetben szólok. 
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A mozgalom alapvetően a pünkösdi ébredési mozgalmakhoz hasonló karizmatikus 

irányultságú. Azonban egyáltalán nem jelenik meg a nyelveken szólás karizmája a csoportban, 

az eksztázisnak és az ördögűzésnek sincs rituális jelenléte. Ökomenikus jellege miatt a tagok 

zöme nagy egyházakhoz tartozik. Egyes erdélyi pünkösdi közösségek meghívják prédikálni, de 

taggá közülük nem vált senki.  

Tanításai nagyon vegyes fogadtatásban részesültek a keresztény egyházak (a papság) körében. 

Sokan csak legyintenek rá, hóbortos bolondnak tartják, mások komolyan veszik tanításait, 

álláspontját, megint mások óvatos kíváncsisággal viszonyulnak hozzá. A temerini katolikus 

plébános kifejezetten ellenfelének tekintette, és álprófétaként emlegette. A próféta falujában, 

Homoródkarácsonyfalván az unitárius lelkész és a felesége a gyülekezettel együtt beszélte meg 

és dolgozta ki a „prófétajelenségre” adható helyes választ. A falu unitárius közössége nem 

fogadta el tanításait, mégis kialakult egyfajta status quo közöttük, mintegy „eltűrték”, bár 

gyanakodva figyelték az eseményeket. A helyi katolikusoknál fel sem merült, hogy „kövessük 

az unitárius prófétát”. Szinte minden általam ismert falubelitől hasonló, sztereotip válaszokat 

kaptam a prófétáról és a nála ekkoriban megforduló roppant eltérő személyiségű és motivációjú, 

messziről jött „emberáradatról, ami ide jött Déncsihez” és „megrettentett minket”88. Ilyen, 

nyilvánvalóan sokszor elmondott, hallott, tehát bevésődött sztereotip válaszokra gondolok, 

mint például: „senki sem lehet próféta a saját falujában”; „mink ismerjük őtet, Déncsit, 

gyerekkora óta.”; „van már neköm vallásom”, „mink már megmaradunk a saját hitünkben”; 

„mi itt a faluban nem hiszünk őbenne. […] „Legyen mindenkinek a maga hite szerint.”89 Jól 

felismerhető, hogy a témát sokszor átbeszélték, és mintha hamarabb ismerték volna fel a 

formálódó vallási mozgalmat, mint az abban szereplők zöme (részletesebben ld. Csáji 2013, 

2018b, 2018c). A vasárnapi istentiszteleteken ő is részt vesz (ha falujában tartózkodik).  

Mivel a próféta szerint a keresztény papság általában nem alkalmas az igazi hit felé vezető úton 

a hívek vezetésére, ezért a Biblia közvetlen megértésére és – prófétai iránymutatása 

segítségével – a személyes Szent Lélek megkapása által rendkívül individuális vallásosság 

kialakítására buzdít. Azt hangoztatja például, hogy „olvasni kell, persze. S aztán azt tartsd be 

a Szentírásból, amit megértesz. A Szent Lélek úgyis vezeti a megértésedet, és ami számodra 

fontos, meg fogod érteni. Hogy tartanál be olyat, amit meg sem értettél?” Szerinte az Isten 

                                                           
88 E kifejezést a próféta egyik szomszédja használta egy interjú alkalmával.  

89 A nyilatkozatokat a próféta homoródkarácsonyfalvi szomszédaitól, az unitárius pap feleségétől, boltostól és 

más falubeliektől idézem, Minden itt idézett mondatot nem is egy személytől, hanem szóról szóra azonos 

formában, vagy csak apró eltéréssel, de azonos értelemmel több falubelitől is hallottam. 
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mindenkihez személyes Szent Lelket küld. Tehát többes számban kellene fogalmazni, Szent 

Lelkek vannak, akik nem ugyanazok mindenkinél. Neki már a második Szent Lelke van, az 

első ugyanis egy idő után eltűnt, és néhány nap után érkezett meg a másik, a jelenlegi. Ezzel 

jelentősen eltávolodik a legtöbb keresztény egyház tanításától, mint ahogyan a reinkarnáció 

hangoztatásával is.90 A csoport tagjainak ezekre a kérdésekre adott, rendkívül komplex 

reakcióskáláját és diskurzusait a 4. fejezetben elemzem részletesen.  

 

 

Életvezetési tanácsok 

 

A csoporton belüli szakrális diskurzust jelentős mértékben kiegészítik az ökotudatos, saját 

mezőgazdasági termelésre buzdító diskurzusok. A Föld élővilága iránti felelősség, a 

hagyományosnak feltételezett tudások elvesztése miatti félelem, és e tudások (pl. a klasszikus 

paraszti kertészet, befőzés, állattenyésztés ismeretei) megőrzése iránti vágy áthatja a csoport 

profán diskurzusait. Az egymás közelében élők gyakran segítik egymást és cserélnek 

terményeikből, télire készült ételeikből, lekvárokból stb. Egymásnak is adnak tanácsokat az 

ültetés, az ökotudatos permetezés és trágyázás fogásairól.  

A próféta még az első időszakban (2008-2009-ben) ismerkedett meg az egyik ökofalu, 

Magfalva91 vezető személyiségével, Géczy Gáborral, akinél sokat vendégeskedett, de eltérő 

személyiségük miatt kapcsolatuk hamar meglazult (például a próféta hiteltelennek érezte, ha 

valaki ökofaluban dohányzik). Ennek ellenére érezhetően nyomot hagyott a prófétában az 

ökotudatos életmód és az önellátásra törekvő gazdálkodás vágya, a hagyományosnak tekintett 

mezőgazdasági tudás megismerésének fontossága és egyfajta kortárs lokalitás iránti vágy. E 

lokalitáson azt értem, hogy az ismeretlen eredetű, tehát kontrollálhatatlan minőségű árukhoz 

                                                           
90 Vannak azonban kivételek. Tuija Hovi például egy kortárs finn pünkösdi csoportban, Révész Kálmán pedig 

egy 18. századi magyar református karizmatikus megújulási mozgalomban talált reinkarnáció-elképzelést 

(Révész 1894, 354, Hovi 2016, 46). 

91 Magfalva a Monor és Gomba között fekszik. Tagja a magyar ökofalvak hálózatának, de ezen belül annak a 

sajátos iránynak emblematikus képviselője, amelyben a nemzeti narratívák szakralizálódva jelennek meg az 

önellátó, fenntartható és ökotudatos gazdálkodás hátterében (Farkas 2017).. Az ökofalvak között az „ősmagyar” 

pszeudotudományos narratívákra és ezek szakralizálására fogékony vonulatba tartozik. Az ökofalvak egy 

tekintélyes részére jellemző öko-spiriualitás (Taylor 2010, 1, idézi Farkas 2014, 98) egyébként – az őstörténeti 

narratívák nélkül – a fények fiatalabb generációira is jól alkalmazható fogalom. E kapcsolat és megszakadása jól 

illusztrálja a próféta korai útkeresését és az alternatív spiritualitásra fogékony magyar nagyközönség 

érdeklődését, illetve e kapcsolat lazulását. 
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képest a helyi, mindenki számára ismert iparosokat, mezőgazdasági termelőket és más 

szolgáltatókat kell előnyben részesíteni, mert náluk a felelősség kézzel fogható: „ők nem tehetik 

meg, hogy valakit becsapjanak, silány árut adjanak el. Mert akkor felkopik az álluk”.92 

A próféta sokszor hangoztatott tanítása, hogy az emberek ne tujákat és dísznövényeket, hanem 

gyümölcsöket és zöldségeket termesszenek a kertjükben, és ne felejtsék el a kert maguk általi 

megművelését. Az önellátásra való képesség megőrzésének szükségességéről a próféta 

Boldogfalván lakó egyik bátyjától is hallhatunk, aki átélte az 1946-os nagy éhínséget, amikor 

olyan szárazság volt a Kis Homoród völgyében, hogy „a kenderáztató tavak füstöltek, 

kigyulladtak, mi meg verebekre és békákra vadásztunk.” Anyai nagynénjük segített nekik és a 

környékbelieknek abban, hogy miféle vad növényeket lehet megenni, milyen növényekből 

lehet teát főzni, ugyanis ő az Osztrák-Magyar Monarchia hadserege által is kiképzett népi 

gyógyász és füves asszony volt, aki a hadsereget is kísérte a század elején a hadjáratokra. 

Az önellátás – és a túlélés – képességét hangsúlyozva a próféta és a csoport is a saját 

kertművelés fontosságát emeli ki. A saját zöldségeskert és gyümölcsös a teljes élet egyik alapja. 

„Aztán lehet lekvárt főzni, diót törni. Az ugyebár összehozza a családot. Akkor jön a 

beszélgetés, a nevetés, és mindjárt más képet kapunk, mint a szétzüllesztett, elidegenedő 

világban.” – emelte ki az egyik fény, aki saját lekvárját hozta kóstolni.  

A túlélési életstratégiákat áthatja egyfajta lehetséges kataklizmától való félelem, ami nem 

fogalmazódik meg konkrét, „apokaliptikus víziókban”, lehet gazdasági világválság, háború, 

drasztikus klimatikus változás, járvány stb., de valamiféle közös hozadék bukkan fel sok tag és 

a próféta részéről abban, hogy tudatosítani akarják: mindig jön olyan idő, amikor erre a tudásra 

szükség lesz. Ez egyfajta kísérletező kedvvel is párosul. Volt korábban olyan tanítvány (az 

egyik legaktívabb fény) aki saját baromfifarmot létesített, és kísérletezett még 

gabonatermesztéssel is. Ő a csoporttól eltávolodva az ökofalu-mozgalomhoz közeledett, 

bizonyosan nem véletlenül, hiszen volt fogékonysága erre a kérdésre, és főleg hitbéli viták miatt 

csalódott a fényekben.  

A próféta tanításai számtalan más jellegű konkrét életvezetési tanácsot is tartalmaznak (pl. a 

ruházkodásra, étkezésre, viselkedésre és az absztinens életmódra,93 illetve a férfi és a nő 

viszonyára vonatkozóan) tartalmaznak. Rendkívül gyakran hangoztatott iránymutatás, hogy a 

                                                           
92 E gondolat jól beleilleszkedik a helyi, a kézműves, és ún. „organikus” termékekre és mozgalmakra vonatkozó, 

az elmúlt két évtizedben Magyarországon is egyre élénkebb diskurzusba (vö. Farkas 2003, 2015) 

93 Dohányzástól és alkoholtól való tartózkodásra. Ez önmagára nézve a legszigorúbban be is tartja, mások számára 

inkább a mértékletességet hangsúlyozza, bár általában a „már megint az a büdös bagó” felkiáltással szólja meg 

azokat, akik előtte dohányoznak. 
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családmodellje szerint „a férfi feje a Krisztus, a nő feje pedig a férfi” (ezt bibliai hivatkozás 

alapján emeli ki); a jelen kori demográfiai helyzetre és általa a krisztusi tanítástól eltérő 

életvitelre reflektálva sokszor költői kérdésként teszi fel: „hol vannak a hosszú szoknyás, 

babakocsit toló édesanyák?!”94 Gyakran mondja, hogy „ne a feleség legyen az, aki a parancsot 

kiadja”, de hozzáteszi: „…a férfi legyen férfi. A férfiember úgy éljen, úgy gondolkozzon, úgy 

viselkedjen, hogy méltó legyen majd az életére, s amikor oda kerül Krisztus ítélő széke elő, majd 

tudja azt mondani, hogy példamutató ember voltam.” 

Tanítványait arra buzdítja, hogy – a Bibliára visszavezetett iránymutatás alapján – legalább a 

szakrális alkalmakon fehér ruhát hordjanak, a nők fehér kendővel takarják el hajukat (vagy 

legalább vegyenek fehér fejpántot). Ez a szabály nem annyira szigorú, sokan csak néhány fehér 

ruhadarabot hordanak a szakrális alkalmakon, ami a próféta hozzájárulásával ugyan elégséges, 

de – szerinte − nem tökéletes követése a bibliai iránymutatásnak. 

 

 

A transzcendens világhoz való viszony 

 

A csoport kétségtelenül központi jelentőségű közös hivatkozási alapja, az értékorientáció 

origója a Szent Lélekkel való kapcsolat, amit a hit által érhet el valaki. Ezen az úton segítik 

egymást a fények csoportjának tagjai, de természetesnek veszik, hogy más módon, más utakon 

is lehet Istennek tetsző életet élni, akár a Szent Lélekkel intenzív és bensőséges kapcsolatot 

tartani (betöltekezni vele). A Szent Lélek a tagok többsége számára Isten közvetítő ereje. A 

legtöbben nemigen tudják világképükben elhelyezni a próféta elvont, a keresztény egyházak 

tanításaitól elég távoli elképzelést, hogy a Szent Lélek azonosítható azokkal az üdvözült 

lelkekkel és más mennyei erőkkel is, akik a Földre visszajőve az isteni akarat közvetítői az 

emberek felé, tehát transzcendens segítő lények. A próféta ugyanis megkülönbözteti a Szent 

Lelket, és a „szent lelkeket”. Utóbbiak az evilág segítők, akik Isten akaratát közvetítik. Inkább 

hallgatás övezi a próféta erről szóló nyilatkozatait a csoportban, sem helyeselni, sem ellenkezni 

nem kívánnak legtöbben. A tanítványaival beszélgetve úgy találtam, hogy legtöbbjük a 

katolikus és református szentháromság-tannak megfelelő isteni személynek, Isten közvetítő 

erejének tekinti a Szent Lelket. Mem mint egy „mennyekben lakozó távoli személyiség, hanem 

itt van, közöttünk, és velünk. Kapcsolatba léphetünk vele, és kell is. Kell, hogy tudjuk, Ő itt van, 

                                                           
94 Ezt az üzenetet egy Kelemér község melletti sátorozás alkalmával kapta az őt meglátogató angyaloktól. 
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hogy segítsen.”95 Nemigen foglalkoznak olyan teológiai kérdésekkel, hogy összhangba hozzák 

a próféta elbeszéléseit a keresztény szentháromságtannal. 

Az egyes narratívák retorikai megformálása, stílusa, érzelmekre ható ereje hasonlóan fontos a 

csoportban, mint annak tartalma. A tagok számára ugyanis inkább az érzéseik motiválják egyes 

narratívák elfogadását és váltják ki helyeslésüket vagy elutasításukat, mintsem valamiféle 

feltételezett „vallási rendszer” szerinti teológiai értelemben vett logikus érvelés. Racionálisan 

átgondolják és hozzáillesztik a tudásukhoz azokat a tényeket, adatokat, narratívákat, emlékeket, 

érzéseket, amikkel találkoznak, tehát törekszenek egyfajta koherenciára, de ez általában kisebb 

összekapcsolódó narratívák, és nem az egész tudáskészlet (regiszter) teológiai/dogmatikai 

szintjén érvényesül.  

Egy fény az első temerini megemlékezésen így fogalmazott beszédében a prófétáról: 

„…átlagon felüli. Ahhoz képest, hogy ő nem egy, nem egy irodalmár, tehát hogyha azt tudom 

mondani, hogy a helyesírás nála néha akadozik. Tehát a földi élete, mint földi ember, ha nem 

is olyan tanult, mint ugye amit mostanában az emberek elvárnak, hogy egy próféta akkor ő nem 

tudom milyen doktorátusa és hány egyeteme kell, hogy legyen. Ezt mi, emberek gondoljuk így, 

hogy ilyen kéne legyen egy próféta. Az égiek nem erre fektették a hangsúlyt. Arra fektették a 

hangsúlyt, hogy ez az ember tiszta legyen, és megértse azt, és közvetíti, közvetítse azt, amit neki 

mondott a mennyei Atya, a Szent Lélek által.  Ő születésétől fogva Szent Lélekkel van betelve, 

és a Szent Lélek tanította őt 62 éven keresztül. És tanítja most is. Én úgy gondolom, hogy ez egy 

nagyon hosszú út, nagyon sok megpróbáltatáson van túl. Ide, hogy mások is eljuthattak volna, 

én abba is biztos vagyok, hogy nem egyedül őt érintették meg a mennyeiek, ő eljutott idáig. 

Amikor megkapta a prófétai megnevezést (…) saját felesége is gyerekei is csodálkozott, hogy 

miért mondja ezt. Hát azért mondja ezt, mert neki ezt mondták. Valahol kimondták. Nem egy 

önjelölt prófétáról van szó, hanem ennek az embernek valahol kimondta valaki, hogy próféta. 

Én hiszem azt, hogy ha az ő háta mögött nem állnának a mennyeiek, neki nem volna ereje, hogy 

ebben a 20. századba kimondja, hogy fölálljon, és nagy bátorsággal azt tudja mondani, hogy 

próféta vagyok. (…) Ő ezt büszkén viseli, és továbbra is áldott a mennyeiektől. Ez a temerini 

csoda, ami itt történt tavaly, egy éve, ebbe a házba, ez a csoda azért történt meg, hogy a próféta-

értéket kiemelje. (…) Ennek a mennyei csodának az az értelme, hogy itt van egy ember, a 

próféta, akit meg kell hallgatni. És Jézust kell követni. Ámen.”96 

 

                                                           
95 Egy fény nyilatkozata (Kishegyes, 2016 júniusa). 

96 Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=hsXWQmUYVzQ (a csoport által feltöltött videófile) 
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A próféta az érdeklődők és a tanítványai számára beszámol a különböző angyalokról, és már a 

csoporthoz közeledés első szakaszában elkezdik megtanulni a keresők is, hogyan ismerhetik fel 

fényképeken, környezeti jelenségekben az angyali vagy más mennyei személyek jelenlétét (ld. 

6. kép).97 A próféta az alakjuk és feladatuk szerint csoportosítja az angyalokat. Elmondja, hogy 

a mennyországban nem testben léteznek az emberek, hanem lelkük által, mint az angyalok, 

transzcendens, lelki valójukban. Ezeket téglalap szerűen ábrázolja, a csúcsaiknál kis, fodros és 

kerekded rojtozattal, amelyek a lebegő mozgás során hullámzanak. 

                                   
6. kép Egy 2011-ben történt tűzönjárás alkalmával egy közeli sötét bokorban észlelt fényjelenségről készült 

fénykép a próféta fotóalbumából, amin a próféta és tanítványai Szűz Máriát ismerték fel.98 

 

A mennyországban a próféta szerint jól felismerhetők azok a lelkek, akik már megjárták a földi 

létet: „Láttam őket, mind szép fehér. Belülről jön a fény ottan, nincsen árnyéka semminek. De 

amelyik lélek már megjárta e földi világot, annak van egy kis szürke árnyalata.” A földet már 

megjárt – üdvözült – lelkek is angyalokká válnak. Az angyalokról dénes Próféta többek között 

                                                           
97 Az angyal-észlelések jelentőségére és sokféleségére lásd például Kis-Halas 2018: 193-194. 

98 A kép csak a rögzítés után, a fényképezőgépben mutatta ezt a képet, nem céltudatosan fényképezték. 
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a következőként számol be: „amikor meghalunk, tehát megszűnik a földi életünk, hogy így 

mondjam, mi is olyanok leszünk, mint az angyalok.” A földi dimenzióban azonban képesek 

különböző testben megjelenni, amit egy alkalommal így fogalmazott meg: „mivel én férfiember 

vagyok, ezért nekem így (…) ebben a formában jelentek meg (…) hiszek abban, hogy ha egy női 

személy lett volna az én helyemben, annak férfi formában jelent volna meg. (…) Mindig 

vigyáztak arra, hogy jó hatással legyen rád, amit te látsz.”Az angyali jelenlét a 

mindennapjaikban különböző apró jelek, érzések, megérzések által érzékelhetővé válik, az erre 

való fogékonyságot és az érzékelés képességét kívánják fejleszteni.  

Határozottan elválasztják a fények csoportjában az angyalokat, tágabb értelemben a 

mennyei/égi erőket a szellemvilágtól. A szellemvilág a földi dimenzióban létező szellemi 

lények sorát foglalja magában, akik veszélyesek, ezért tartózkodni kell mindenfajta kapcsolattól 

tőlük, ugyanis bármiféle kapcsolat utat nyithat arra, hogy hatalmat vagy negatív hatást fejtsenek 

ki az emberre. Ezért a csoportban minimális a szellemekről szóló diskurzus, az angyalokról 

viszont rendkívül intenzív eszmecsere folyik.  

A próféta sajátos reinkarnáció-tanáról és ennek fogadtatásáról a csoportban a 4. fejezetben 

szólok részletesebben. Alapvetően elfogadja a lélekvándorlás lehetőségét, amit a földi létek 

közötti mennyei megtisztulás és lelki lét választ el, és egyéni döntés, hogy – a próféta 

megfogalmazása szerint – „ki akar visszamenni a földi világba”.  

A transzcendenshez való viszony tehát megjelenik ugyan konkrét mennyei vagy szellemi 

lények ismeretében, de alapvető jelentősége egy sokkal elvontabb, megfoghatatlanabb erőnek, 

a Szent Léleknek van. Ez az absztrakció abban is megnyilvánul, hogy a mennyei erőkről szóló 

élménybeszámolók, adatok, narratívumok kutatásom időszaka (2010-2017) alatt egyre 

szorosabban összekapcsolódtak az energia fogalmával, amit egy külön fejezetben tárgyalok.  

 

 

Karizmák 

 

Amikor a Szent Lélek adományairól beszél, dénes Próféta kiemeli: „gyógyításokra gondolok, 

bűvészetekre gondolok, hitbeli dolgokra gondolok, Jézus tanításai kerültek nagyon elé, akkor, 

és a legkiemelkedőbb volt a Biblia […] úgy is mondhatnám, hogy ez ami a mennyei Atya 

részéről a legnagyobb felháborodást tett és tesz, tehát a Bibliának a meghamisítása. És ez volt, 

erre fel mondta az Atya, nem is egyszer, hogy senki ne kritizálja az én munkámat! […] Az 
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álmoknak a megfejtésére”99 is tanította őt, méghozzá „élesben”, tehát úgy számol be erről, hogy 

a gyakorlatban történt meg a Szent Lélek iránymutatása, szavakkal szólt üzenetek révén. Ezt a 

képességet át kívánja adni tanítványai számára is. Ahhoz, hogy valaki tanítványává váljon, ki 

kell nyilvánítania, hogy a próféta segítségével kér Szent Lelket, és elfogadja a próféta 

iránymutatásait, életvezetési tanácsainak megfelelően fog viselkedni.  

A Szent Lélek szigorú utasításainak a felismerése után nagyon sok szabályt kell betartania, 

például az alkoholtól való tartózkodást, azt, hogy nem kérhet pénzt a tevékenysége során az 

emberektől, vagy például a szombat, mint munkatabu napjának, és az imádság napjának 

betartását. A szabályok megszegése esetén a próféta is büntetésben részesülhet, mint ahogy ez 

meg is történt. Elmesél egy esetet, amikor egyik tanítványánál vendégeskedett, és az elromlott 

villanyt szombaton javította meg (az Úr napja szerinte a szombat, amihez munkatilalom 

kötődik), amiért a büntetés az volt, hogy a Szent Lélek sugalmazásai egy időre megszűntek. 

A Szent Lélekkel való közvetlen és intenzív kommunikáció a jézusi tanítások hitelesebb, 

állhatatosabb követése érdekében szükséges, hiszen ezáltal az értelmezést jelek és mennyei 

üzenetek erősítik. Az elmélyült hit szinonimája a csoportban az, ha valaki megkapta a Szent 

Lelket. Ennek során a tagok arról számolnak be, hogy mindennapi életüket át és átszövik a 

személyes Szent Lélek általi útmutatások, álmok, látomások, sugalmazások, és ez különleges 

képességekkel ruházza fel őket, és feljogosítja különböző szakrális feladatok ellátására is . A 

Szent Lélek által adományozható képességek (karizmák) a fények csoportjában a következők: 

- evangelizáció (misszió) 

- áldásadás (benedikció) 

- gyógyítás (hit, ima és érintés segítségével)100 

- Biblia-magyarázat, értelmezés101 

- „prófétálás”102 (életvezetési tanácsok) 

                                                           
99 Az idézet a próféta youtube-ra feltöltött, 2011-ben készült evangelizációs célú tanításából származik. 

100 A csoportban ez a Szent Lélek leggyakoribb adománya, de a próféta például a gyógyítás gyakorlatát egy időre 

abbahagyta, jelenleg is csak viszonylag ritkán folytatja. Inkább rá akarja vezetni az „öngyógyítás” képességére az 

érdeklődőket, gyógyulni vágyókat a „kérjetek és megadatik” (Máté 7:7) bibliai tanítására hivatkozva. 
101 A csoport tagjai egyetértenek abban, hogy a Szent Lélek segít a hívő embernek a Biblia megértésében. 

„Amennyit felfogsz belőle, azt tartsd is be!” – mondja nagyon gyakran a próféta.  

102 Émikus kifejezésként használom ezt a szót. A csoport tagjai – dénes Próféta szóhasználatát követve – a Szent 

Lelket kapott személy egy konkrét személyről (akár már elhunytról is), annak aktuális élethelyzetétől vagy 

személyiségéről kapott, általában szürreális képben vagy más jellegű üzenetben a „Szent Lélek által közölt” 

látomás (kép, ritkábban szöveg) értelmezésére, és az annak alapján adott konkrét életvezetési tanácsadásra 

vonatkozóan használják. Ilyenkor a Szent Lelket kapott személy (fény) vagy a próféta ad hoc látomást (émikus 
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- testen kívüli élmények és lélekutazások103 

- jelenések és képek104 

- a Szent Lélektől kapott álmok és látomások,105 és ezek értelmezése 

- divináció, jelek és álmok értelmezése, a jövőbe látás – korlátozott – képessége106 

- csodatétel és „bűvészet”107 

- „démoni erők” 108 elleni harc (kifejezett exorcizmus nélkül), főleg a démoni erők 

befolyásának elfojtásával (nem „kiűzésével”) 

                                                           
kifejezéssel tehát próféciát) kér vagy spontán módon kap a Szent Lélektől, az adott alany élethelyzetének 

kiértékeléséhez, és ennek alapján életvezetési tanácsokat, iránymutatást ad. Szintén próféciának nevezik a Szent 

Lélek prófétára vagy a csoportra vonatkozó üzeneteit, utasításait is. 

103 A jelenések és képek, továbbá az álmok és látomások mellett szintén egyfajta módosult tudatállapotban (ASC) 

történt élmény, de a testen kívüli élményt élesen elválasztják a lélekutazástól. Az előbbinél ugyanis az érzékelés 

többdimenziós, mindenfelé lát, érzékel valaki, és szabadon lebeg (akár a falakon is át).  

104 A jelenésben az alany benne van a látványban, mintegy beszippantja, annak része lesz, míg a képszerű látomás 

– magyarázza – olyan, mint egy vetített kép (ez utóbbit sokszor egyszerűen képnek nevezi, pl. „na, most bevillant 

egy kép!”). Ezt a próféta „jelenés” fogalommal jelöli, elkülönítve azt az álomtól és a látomástól. A jelenés lehet 

múltbeli esemény újra átélése, megélése, valamely élethelyzet, probléma megoldása vagy más fontos mennyei 

iránymutatás. Ilyennek tekinti a próféta, amikor a Szent Lélek elvitte őt a Golgotára, abban az időbe, amikor Jézust 

keresztre feszítették. De jelenést láthat a próféta a közeljövőről is, mintegy útmutatóként. Ez utóbbi olyan egyszerű 

dologban is megnyilvánulhat, hogy a zarándokúton egy kereszteződésnél merre kanyarodjon. 

105 A felsorolásban émikus kifejezésként használom a látomás fogalmát. Míg a lélekben történt utazások és a testen 

kívüli élmények nem szorulnak értelmezésre a próféta szerint, mivel azok a valóság – akár a földi, akár a mennybéli 

dimenzióban történik is – megtapasztalásai, addig a látomások és álmok szürreális jelenetek, szimbolikus képek, 

melyek értelmezésre szorulnak. Ez utóbbiakat a Szent Lélek sugallja, „mutatja meg” a próféta szerint, szemben a 

lélek utazásaival vagy testen kívüli élményekkel, ahova „elviszi” az embert.  

106 Ezek a látott, megtapasztalt jövőbeli események szinte sohasem a kizárólagosság igényével jelennek meg a 

próféta számára (elméletileg a fények is képessé válhatnak erre, már „ha a Szent Lélek számukra ezt az utat 

kijelöli”), a jövőből származó képek, érzések csak egy lehetőségét jelentik a valóságnak, ha a jelenlegi folyamatok 

(trendek) változatlanul folytatódnának. A próféta azonban hangsúlyozza a szabad akarat alakító szerepét, és a 

jövőbe látást (jóslást) nem tartja fontos feladatának, hiába sajátította el e képességet.  

107 Hangoztatják, hogy sohasem az adott egyén, hanem az adott élethelyzet alapján a Szent Lélek szándéka alapján 

történik meg a csoda, az egyén akaratából származó kisebb „csodás megnyilvánulásokat” – mint például a 

fénytárgyak testhez tapasztásának képességét – a próféta korábban a „bűvészet” szóval jelölte, de ezeknek a 

technikáknak az alkalmazásával – beszámolója szerint a mennyeiek utasítására – 2013-ban felhagyott. 

„Elsajátítottam ennek képességét, de nem lettem bűvész” – mondja. 

108 Ezt a próféta „szellemvilág” vagy „szellemi lények” kifejezéssel illeti. „Nincs dolgunk velük” és „távol kell 

tartanunk magunkat tőlük” – mondja, ezek „kiűzésével” nem foglalkozik. Individualizmusából és 

racionalizmusából követően a Szent Lélek segítségének kérése és a krisztusi tanítások követésére buzdítással az 
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- hitbizonyságtétel109 

- énekszerzés110 

- meditáció111 

 

Fontos kiemelni, hogy nyelveken szólásnak (glossolalia) és ördögűzésnek (exorcizmus) nyoma 

sincsen a csoportban, bár a próféta sokszor elismerően szól a pünkösdi ébredési mozgalmakról 

és néhány pünkösdi mozgalom körében tett látogatásáról, ottani beszédeinek lelkes 

fogadtatásáról.112 Az extatikus vallási élmény is hiányzik a csoportban, a látomásokat, álmokat 

és próféciákat nem extatikus állapotban kapják. E fontos különbségek azonban azt 

eredményezik, hogy a hasonlóságok ellenére e mozgalom nem tekinthető pünkösdi ébredési 

mozgalomnak a szó szűkebb, teológiai értelmében (vö. Hollenweger 1997, Peti 2016). 

A Szent Lélek által nyújtott adományokat (karizmákat) lehet ugyan kérni, de csak az adott 

segítő Szent Lelken múlik, hogy ki milyen adományokban részesül – az adott egyén céljai, 

képességei, értékei szerint. Nem mindenki kapja meg ugyanazokat a karizmákat azok közül, 

akik émikus kifejezéssel a „fény” státuszába léptek, tehát „Szent Lelket kaptak”. Vannak olyan 

adományok is, amelyekre elméletileg képes valaki, de nem gyakorolja azokat, mint ahogyan a 

gyógyítást egy időre a próféta is abbahagyta. 

 

 

                                                           
embereket magukat kívánja képessé tenni arra, hogy megszabaduljanak az ilyen erők befolyásától, de főleg azzal 

a megelőzéssel, hogy szerinte „ne is nyissunk kaput nekik, mármint azzal, hogy kutatjuk őket, foglalkozunk vélük.” 
109 A hitbizonyságtétel sokféle lehet: aszketikus felajánlás, absztinencia (dohányzástól, italtól tartózkodás, de 

például a próféta ezt kiterjesztette a szalonnára és egyes ételekre is), továbbá bizonyos legitimációs vagy 

evangelizációs technikák, például parázson járás, fémtárgyak testhez tapasztása, de akár fáradtság nélküli 

gyaloglás sok száz kilométeren keresztül, a fájdalom leküzdése, sőt, adott esetben a megbocsátás is. 
110 Eleinte csak a próféta jegyzett le „a Szent Lélek által sugalmazott éneket”, egyiket néhány nappal a temerini 

csodát követően (ennek A temerini angyalok címet adta). Később egy-egy tanítvány ís írt éneket. 

111 A próféta a Szent Lélekkel való kapcsolattartásban nagy jelentőséget tulajdonít a meditációnak, és tanítványait 

ennek technikáira is oktatja a kérő fázisban. 
112 Egy utalást hallottam a nyelveken szóláshoz hasonló jelenségről, ami azonban inkább Biblia szövegére 

vezethető vissza, amikor pünkösd után az apostolok beszédét mindenki a saját nyelvén hallja: „volt egy olyan eset 

ezek között, amikor a Szent által vitt a mennyei világban, és akkor mondom, hogy többen voltunk ottan, (…) fehér 

formában jelent meg Jézus, és akkor egy tanítást tartott, beszédet tartott. Érdekes módon (…) nem magyarul 

mondta, de azt tudtam, hogy nem magyarul mondta, de értettem, amit mondott. (…) biztos húsznál többen voltunk. 

Ez biztos, mert később tudtam meg, hogy én lettem a huszonkettedik tanítvány.” A 22-es számnak fontos szerepe 

van a próféta számára. 
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A csoport főbb találkozási alkalmai 

 

Mind az online, mind az offline térben különböző kommunikációs csatornák, beszélgetési, 

érintkezési lehetőségek állnak rendelkezésre a csoporttagok közötti kommunikáció 

elősegítésére. A csoport főbb találkozási alkalmai a valós (offline) térben a következők: 

- evangelizáló (missziós) utazások, látogatások a próféta vagy a tagok részéről 

- a próféta országjárásai alkalmával az őt befogadó személyek (tanítványok, érdeklődők, 

támogatók) kisebb-nagyobb összejöveteleket szerveznek, ahol imádkoznak, és ahol a 

próféta bemutatkozhat 

- gyógyítás113 ima és a Szent Lélek segítségével 

- Temerini csoda évfordulóin minden tagot elvárnak Temerinbe (közelebb élő tagoknak 

gyakrabban is rendeztek megemlékezést) 

- Pünkösdi zarándoklat Csíksomlyóra114 (2008, 2009 és 2015 kivételével gyalogszerrel) 

- egyéb zarándoklatok (pl. Međugorje) 

- áldásosztás (benedikció), ami gyakran más céllal történt találkozáskor történik 

- találkozás „prófétálás” 115 céljából, 

- a próféta vagy tanítványai által szervezett szűk körű lelki gyakorlatok  

- imaösszejövetelek (nemcsak Temeriniben, és nem csupán a csoda emlékére) 

- evangelizáció a parázson járás legitimációs technikájával (2010-2012) 

- egyéb – ad hoc módon szerveződő – profán vagy részben szakrális összejövetelek 

 

Csak néhányhoz szükséges további magyarázatot fűzni. Az áldás járulékos jellegű, más 

eseményekhez, tevékenységhez kapcsolódik, a legritkább esetben találkoznak kifejezetten 

ennek kedvéért (de például nagy nehézség, betegség esetén akár igen). A központi, rituális 

                                                           
113 A csoport Szent Lelket kapott tagjai, akik ilyen karizmával rendelkeznek, imával, a kezük adott testrész fölé 

helyezésével végzik (vö. Csordas 1994). A gyógyítási technikákat az energiáról szóló fejezetben részletezem. 

114 A csoport 2016-ban már nem szervezett közös zarándoklatot Csíksomlyóra, azonban a próféta szülőfalujából 

– a próféta szerint „átvéve a stafétát” – immár külön, szervezett zarándokcsoport indult el a pünkösdi búcsúra.  
115 Prófécián a csoport egyéni életvezetési tanácsok céljából a Szent Lélek által küldött képek értelmezését érti, 

vagy azokat a szövegszerű üzeneteket, amelyeket a Szent Lélek részére sugalmazott. Ez utóbbira példa, amikor 

beszámoltak neki egy vállalkozóról, aki saját pénzén Bibliákat vásárolt, és Erdélyben olcsóbban adta el a 

diákoknak, hogy azok Bibliához jussanak; azonban mivel nem a Károli Gáspár féle fordítás volt, ezért a prófécia 

így hangzott: „Ha nem hagyja abba ezt a Biblia-terjesztési munkáját, megtanítjuk sírni!” (egy 2013.11.24-én 

youtube-ra feltöltött videón is beszámol erről: https://www.youtube.com/watch?v=UcIeKYmI7q0. Utolsó letöltés: 

2018.08.19.) 
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alkalmakon vagy a missziós utazásokon is sor kerül erre, de rövid találkozások alkalmával is 

(néha a futó találkozások egyik fénypontjaként). Az „egyéb” profán alkalmak például baráti 

találkozások, szervezéshez szükséges vagy munkaügyi megbeszélések, születésnapi 

ünnepségek, beteg- és babalátogatások, közös zenélések, próbák a csoport népzenész tagjai 

között, kézműves találkozók, vásárok stb., amelyeket a tagok sokszor rituális tartalommal is 

telítenek. Ilyenkor a foglalkozásuk, családjuk vagy barátságuk miatt egymáshoz kötődő 

embereket már nem csupán ez a szál köti össze, hanem kapcsolatuk egy új szálon is 

összefonódik. Ennek hangot is adnak a sajátos „közösségi” szóhasználattal, egy-egy rövid 

élménybeszámolóval, közös imával, vagy – ha a csoporttagok között státusz-különbség is van 

– a Szent Lelket kapott „fény” általi áldásadással. 

 

Az online szférában és egyéb médiákban a csoport aktivitása a következő: 

Belső kommunikáció: 

- facebook szereplés 

- csoportos és dialógusszerű messenger beszélgetések 

- skype párbeszéd és konferenciabeszélgetés 

- blogok, nem nyilvános blogbejegyzések 

- e-mailek, kör-emailek 

Külső kommunikáció: 

- facebook szereplés 

- file-megosztók (videók és képpel illusztrált elbeszélések) 

- blogok (nyilvános adatok) 

- online fórumokon történő ún. commentek, hozzászólások 

- riportfilmek, portréműsorok116  

- riportok, újságíróknak adott interjúk 

- hirdetések 

 

A fenti felsorolás az offline és an online térben létrejövő alkalmakról (kommunikációs 

csatornákról) többé-kevésbé fontossági sorrendet is képez. Vannak, akik az egyik, és vannak, 

akik a másik típusú kapcsolati, találkozási lehetőségeket, alkalmakat preferálják. Ismerek 

                                                           
116 Egyelőre a prófétáról készült egy hosszabb adás és egy rövidebb blokk egy magazinműsorba, illetve néhány 

interjú, de az egyik magyarországi tanítvány több hangalámondásos powerpoint prezentációt (ppt) töltött fel az 

internetre, amelyek szintén ezt a funkciót töltik be.  
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például egy aktív tagot Magyarországról, aki jó, ha egy évben egyszer találkozik a prófétával 

vagy más taggal, de az online térben az egyik legintenzívebb kommunikációt folytatja. A 

csoportban nagyjából közmegegyezés, hogy a temerini csoda évfordulója emelkedik ki a 

találkozási alkalmak közül fontosságában, legalább erre illik elmenni személyesen. 

 

 

A csoport sajátos szent énekei 

 

A csoport sajátos életvilágának bemutatását azzal zárom, hogy a fényeknek saját énekes 

repertoárja alakult ki az évek során. Ezeket néha egy-egy fontosabb alkalomra az újabb tagok, 

érdeklődők számára írásos füzetekben is előre leírják, hozzátéve néhány bibliai idézetet. A 

rituális alkalmak a saját szavakkal elmondott fohászok, beszámolók, Biblia-részek felolvasása 

és imák mellett az énekek az alkalom elején és végén gyakori szertartásrendet, szokást 

mutatnak. Közösségben csak a Miatyánkot mondják el a jól ismert imaszövegek közül, de 

abban a ne vigy minket a kísértésbe helyett – bibliai szóhasználatra hivatkozva – következetesen 

„ne vigy minket a kísértetbe” szöveget mondják, ezzel is megkülönböztetve magukat más 

vallási csoportoktól. Az ima és a szertartás végén is keresztet vetnek, azzal a kísérőszöveggel, 

hogy „az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, és a Szűzanya örök szeretetében, ámen!” 

Zarándoklatok és más összejövetelek alkalmával több vallási ének is előkerül (pl. a katolikus 

„A keresztfához megyek…” kezdetű dal), de legtöbbet a próféta szerzeményeit éneklik. E 

szerzemények közül jónéhány megtalálható a közösség blogján is. 

A következő ének egy példa azok közül, aminél dénes Próféta nem vindikálja magának a 

szerzőséget, hanem azt teljes egészében a Szent Léleknek tulajdonítja. A „temerini csoda” 

ihlette, hat nappal később a Szent Lélek (más narratívumban: angyalok) által diktált ének, amely 

az új honlapon is központi szerepet tölt be. A csoda utáni napokban még Temerinben 

tartózkodott, amikor éjszaka felébredt arra, mintha az utcán énekelnének. Kiderült számára, 

hogy az ének belülről, a Szent Lélek (vagy angyalok) szózatát jelenti, amit azonnal le is írt.117 

Ezt éneklik a leggyakrabban a csoportban, mintegy a csoport himnuszának is tekinthetjük. Ritka 

az olyan közösségi alkalom, hogy ne énekeljék el. Szövege a rituális alkalmakra készült füzetek 

és a csoport honlapja szerint a következő:  

 

                                                           
117 A csoport akkori szóhasználata szerint még egybe írta a „Szentlélek” szót; azonban 2011-2012-től már külön. 
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 „TEMERINI ANGYALOK118 

 

Legyetek a Béke Angyalai 

Szeretetben élni s imádkozni 

Prófétánkra várni, Szentlélekkel járni 

Úr Jézussal mindig együtt élni. 

 

Hallgassatok ti a szívetekre 

Igazságot suttog az ti néktek 

Szűzanyánkat kérni, segítségét várni 

Atyánk előtt mindig leborulni. 

 

Legyetek a Béke Angyalai 

Odalent a Földön HIT-ben élni 

Temerinben járni, a CSODÁT meglátni 

Prófétánkkal együtt imádkozni. 

 

Éljetek lent Hitben, Szeretetben 

Hogy idefent a Mennyben irgalmat nyerj 

Hófehérben járni, tiszta szívvel élni 

Isten előtt újból leborulni. 

 

Legyetek a Béke Angyalai 

Hittel és Reménnyel együtt élni 

//:Prófétánkra várni, az Atyádat látni 

Tiszta szívvel Jézust visszavárni.://  

 

Temerin, 2010. november 21.  

Ének a Szentlélektől.  

dénes ...Próféta” 

 

 

                                                           
118 A központozáson és az írásmódon sem változtattam. 
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Egy másik, a rituális alkalmakon gyakran felcsendülő egyházi énekük az Atyám dala… címet 

kapta. A csoport már hivatkozott blogján, de több videómegosztón is szerepel.  

 

ATYÁM DALA… 
 

Ref: 

Szentlélek vezessen 

Át a hegyeken! 

Napnak sugára 

Öleljen tégedet! 

 

Zarándok utadon 

Kéklő hegyeken 

Szentlélek szavai… 

Vezessen tégedet! 

 

Szentlélek-szeretet, 

E kettő legyen néked! 

Atyám áldása 

Kísérje életed! 

 

Temerini csoda 

Legyen vezércsillag! 

Próféták, s Angyalok 

Utat mutassanak! 

 

Atyánk, Édes Atyánk 

Ne engedj elvesznünk! 

Szívünkkel, lelkünkkel 

Hozzád visszatérünk! 

 

Topolya, 2011. április 10. 

 

Ének a Szentlélektől. 

dénes ...Próféta 

Ezeket az énekeket az imaalkalmakra készült füzetekből olvasva éneklik, máskor a csoport 

néhány népzenével is foglalkozó tagja általában hegedűvel kíséri. Az énekek nemcsak a közös 

lelkület kinyilvánítására, az együtt éneklés örömére szolgálnak. A dalok egyúttal belső 

legitimációs erővel is bírnak, hiszen a Szent Lélek vagy angyalok által ihletett énekek már 

önmagában a forrásuk révén szakrális aurát kapnak, megerősítik a résztvevők világképét.  
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3. fejezet 

Saját kutatási és elemzési módszerem:  

az „antropológiai diskurzusanalízis” (ADA) 

 

 

 

Elöljáróban azt szeretném kiemelni, hogy az általam antropológiai diskurzusnalízisnek (ADA) 

elnevezett – pragmatikus, tehát az adott kutatói kérdéshez igazított – módszerem kvalitatív 

antropológiai, értelmező jellegű kutatás, amely fellazítja a kvalitatív és kvantitatív elemzések 

közötti éles határvonalat. A társadalomtudományokban az utóbbi évtizedekben egyébként is 

egyre inkább elmosódik ez a dichotómia (vö. Elliott 2005, 1-2). Bár – az e fejezetben részletesen 

ismertetett módon – számszerűsítek és grafikonokká, ábrákká alakítok egyes adatokat, a 

gyűjtött anyag elemzése során többek közt „mérem” a normák, narratívák előfordulását, ezek 

csupán elemzésem segédanyagai, támpontjai, és nem maguk az eredmények. 

Következtetéseimet kutatói mérlegeléssel vonom le, tehát kvalitatívak. 

Az eredményeket a tartós antropológiai terepmunkámból nyerem, bevonva az elemzésbe az 

általam e fejezetben írt módszerrel „derivált” adatsorokat is – ha ez szükségesnek látszik.119 

Dolgozatomnak főleg a 4., 5., 6. és 7. fejezetében használom fel az általam létrehozott 

táblázatokat, míg a jelentéselmélettel foglalkozó 8. fejezetben már a nyelvészet, azon belül a 

kognitív szemantika határterületére érek, felvázolva a későbbi kutatások új lehetőségeit. 

Természetesen nem kívánok „nyelvészkedni”, hiszen nem vagyok nyelvész. A dolgozatom 

elemzései mindvégig a szociálantropológia (azon belül a vallásantropológia) területén 

maradnak, akkor is, ha más tudományágak eredményeit is felhasználom. A pragmatika és a 

kognitív szemantika eredményeit tehát segítségül hívom antropológiai vizsgálódásomhoz, de 

ezt nem nyelvész szakemberként teszem (hiszen nem vagyok az, és e területek még a 

nyelvészeten belül is sajátos, bonyolult paradigmát alkotnak). Az előző, elméleti keretekről 

szóló fejezetben éppen azért tartottam szükségesnek röviden felvázolni ezeket a számomra 

irányadó új perspektívákat, mert azokra építve alakítottam ki saját gyűjtési és adatfeldolgozási 

diskurzuselemző-értelmező, interpretatív antropológiai módszeremet. Először a terepmunkám 

részleteit kívánom kifejteni, majd a feldolgozás, elemzés folyamatát. 

Terepmunkamódszereim és az adatgyűjtés forrásai 

                                                           
119 Nem mindig válik a kvantitatív adatsor fontossá – ld. például a 3. és 5. fejezetet. 



78 
 

 

2010 vége és 2018 között terepmunkám az online térben folyamatos volt: eleinte a köremailek, 

videomegosztók és blogok jelentették a naponta megújuló forrását, majd a súlypont a skype-ra, 

facebookra és a messenger csoportra helyeződött át. Az offline térben terepmunkám célja az 

volt, hogy ne csak a csoportalkalmakat, hanem az egyes résztvevők saját életvilágát és a 

csoporttagok környezetét minél jobban megismerjem, belefollyak diskurzusaiba. Ehhez nem 

csupán a szűkebb vagy tágabb körben szerveződő rituális alkalmakra kellett elmennem, hanem 

olyan látogatásokat is tettem, ahol a tagok, a próféta és a lokális környezetük életét 

megismerhettem. Ezek az általában néhány napig tartó terepmunkák (néha csak egyetlen hosszú 

napot töltöttem náluk, máskor egy hetet is) nagyban elősegítették számomra a csoporton belüli 

magatartások értelmezését. 

Az offline és online térben párhuzamosan végeztem többhelyszínű terepmunkámat: a kutatás 

hét és fél évében nemigen volt olyan nap, amikor ne tettem volna valamilyen módon hozzá a 

gyűjtött anyagomhoz, legalább az újabb blogbejegyzések olvasásával és jegyzetelésével.120 

Voltak időszakok, amikor a csoport aktivitása megnőtt, máskor – például jellemzően 

koraősszel, télen és koratavasszal – eltelt akár néhány hónap is anélkül, hogy fontosabb 

találkozásra sor került volna (szűkebb körben ilyenkor is voltak összejövetelek). Mind az 

online, mind pedig az offline térben a résztvevő megfigyelés és a tartós állomásozó terepmunka 

módszerét alkalmaztam elsődlegesen, a többhelyszínű terepmunkából adódó sajátosságokkal. 

Kiegészítő jelleggel interjúkat is készítettem (életútinterjúk, rövid, félig strukturált interjúk egy-

egy kérdéskörre rákérdezve), amikor a résztvevő megfigyeléssel nem feltárható adatokra 

voltam kíváncsi. Kilenc mélyinterjút készítettem, és tizenhárom rövidebb, félig strukturált 

interjút.121 A résztvevő megfigyelésen alapuló terepmunka során sokszor adódott olyan 

élethelyzet, amikor röviden, interjúszerűen (strukturált interjúként) rá kellett kérdeznem 

bizonyos, számomra homályos témára (akár élőszóban, akár emailen, facebook-on, skype-on 

stb.). Mivel a résztvevők tisztában voltak a jelenlétem céljával, így nem vették zokon, nem 

lepődtek meg az interjúzó módszeren, általában örömmel válaszoltak kérdésekre, kivéve, ha az 

                                                           
120 Kutatásomat segítette az a körülmény is, hogy polgári foglalkozásom, az ügyvédi hivatás gyakorlása során 

1999-ben megalakítottam saját ügyvédi irodámat (Dr. CSÁJI Ügyvédi Iroda), és kitűnő szakmai munkaközösséget 

(csapatot) sikerült kiépítenem. Irodavezető ügyvédként a tárgyalások, a főleg polgári jogi szakterület mellett 

„szabadságoltam” magam az offline terepmunka időszakaira, míg az online terepmunkát zömmel a munkaidő után, 

délután és este tudtam folyamatosan, gyakorlatilag napi rendszerességgel végezni. 

121 Az ezekből származó anyag lényegesen kisebb a résztvevő megfigyelésből származó terepjegyzetek és archivált 

beszélgetések anyagának, ami jól mutatja, hogy az interjúkészítésre sokkal kisebb hangsúlyt fektettem. 
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már valamilyen személyes, intimebb részlet, vagy pletyka jellegű témát érintett volna.122 Két 

esetben történt meg, hogy a kérdezett tag kikapcsoltatta velem a hangrögzítőt interjú során, és 

ezen kívül négy-öt alkalommal kértek arra, hogy egy adott információról ne beszéljek majd az 

elemzés, publikáció során. E kéréseket természetesen tiszteletben tartottam.  

Online etnográfiai módszereket a következőképpen alkalmaztam: a csoporttagok facebook 

profilját, illetve az egyes tagok által a filemegosztókra (főleg a youtube-ra, indavideo-ra) 

feltöltött video, kép és ppt anyagait figyeltem, dokumentáltam és elemeztem, továbbá a csoport 

saját blogjának tekintett „temerinicsoda” honlap123 alakulását kísértem figyelemmel, ezen kívül 

(meghívásukra) beléptem a csoport központi magjának messenger-kommunikációjába is, és a 

köremaileket is megkaptam. A blog működése az elmúlt öt-hat évben periferikussá vált, a 

facebook és a filmmegosztók (youtube) vették át a helyét, majd a facebook és a messenger vált 

a fő fórummá. Korábban, 2013-ig egy másik blog is kapcsolódott a csoporthoz, amit az egyik 

központi tag szerkesztett (a blog adatait archiváltam), azonban kilépésével a blog megszűnt, a 

tartalmakat törölte.124 Ezen túlmenően kutatásom forrását jelentették a tagok közötti kör-

emailek, csoportos és dialógus jellegű skype-beszélgetések.125 A társadalmi környezet online 

reakciói a fórumokon történt bejegyzésekből és más kommentekből, hozzászólásokból voltak 

leszűrhetők, de egyes újságcikkek, filmek hivatalos médiaközlése is e körbe tartozott. A tagok 

offline környezetének reakcióit egyrészt a helyszíni terepmunkám során tapasztaltam, másrészt 

pedig a szomszédokkal és az adott környezetben lakókkal történt megismerkedés és interjúk 

során. A cybertér vizsgálata nélkül a csoport aktivitása, működése nem lett volna kellő 

                                                           
122 Interjúkat háromféleképpen készítettem: egyrészt a hosszabb mélyinterjúkra, életútinterjúkra fel kellett 

készülnöm, egyeztetnem időpontot, hiszen ezek három és öt óra közötti terjedelműek voltak; a kisebb, strukturált 

interjúk (rákérdezések) néhány percet vettek igénybe, és egy-egy zarándoklat gyaloglásai, ebédek előtti/utáni 

beszélgetések során kerítettem rájuk sort. Rövidebb, 10-30 perces, félig strukturált interjúkat pedig egy-egy 

csoportalkalom nyugodtabb részénél (pl. a csíksomlyói sátortáborunkban vagy egy nyugodt vendégeskedés 

alkalmával), ritkábban az együtt utazás során, például az autóban készítettem. Igyekeztem ezeket diktafonnal 

rögzíteni, kivéve, ha technikai okoból vagy a körülmények folytán csak jegyzetelni tudtam. 
123 http://denesprofeta22.blogspot.com/2011/08/csodak-mikor-es-hol-tortennek-profetak.html (utolsó letöltés: 

2018.06.25.) 

124 Az általam dokumentált (lementett) tartalmat felhasználtam az elemzésemhez, azonban igyekeztem tiszteletben 

tartani a kilépő tag szándékát, ezért idézeteket nem szerepeltetek a dolgozatomban, kivéve, ha azok más nyilvános 

forrásból is hozzáférhetők.  

125 Ezek közül csak azok, amelyekről közvetlen (saját részvétel) vagy közvetett (beszámolókból, hivatkozásokból) 

információval rendelkeztem 



80 
 

alapossággal vizsgálható, ami fordítva is igaz, önmagában az online tér vizsgálata alapján csak 

részleges és torz képet kaptam volna a csoportról (Csáji 2015). 

Fontos forrást jelentettek számomra azok a fényképalbumok és füzetek, amelyeket a csoport 

központi szereplője, dénes Próféta állított össze utazásairól, tevékenységéről és a csoport 

fontosabb összejöveteleiről. Volt olyan füzet, amit kifejezetten nekem ajándékozott, segítve a 

kutatásomat, de a legtöbbet saját maga és a csoport számára készítette. A képek mellé rövid 

leírásokat tesz, gyakran bibliai idézetekkel is ellátva őket. Legalább ilyen jelentős forrásom volt 

a próféta naplója, amiben fél oldaltól másfél oldalas terjedelemig írta meg egyes élményeit. 

Nem kronologikus, naptári rend szerint íródott, hanem tartalmi jellegű (néha több hét kimarad, 

máskor rövid időszakban több bejegyzés is keletkezett). A naplót csak a legközvetlenebb 

barátainak, csoporttagoknak mutatja meg,126 de írt nem is egy, nyilvánosságnak szánt 

egyszerűbb, részben más eseményekre koncentráló változatot is, amiből sok – általa 

félreérthetőnek tartott – élmény kimaradt. Természetesen az előbbiből szerzett információkat 

diszkréten kezelem. Végezetül további forrását jelentette a kutatásaimnak a prófétával készült 

televíziós interjúk anyaga: a Duna televízió által készített adásnak sikerült a nyersanyagát is 

megszereznem (a vágatlan, teljes felvételt), míg a Zenit televíziónak az online médiában 

közzétett (és archivált) riport-anyagából dolgoztam. Ezen túl a helyi újságok cikkeire, 

hirdetéseire általában a próféta és a tagság hívta fel a figyelmem, bár olyan is volt, amelyikre 

az online etnográfiai munkám során (pl. keresőprogramok révén) bukkantam rá. Ezeket a 

média-forrásokat a dolgozatomban megjelölöm, amennyiben azok tartalmából idézek.  

A csoport társadalmi környezetét, fogadtatását mind az offline, mind az online térben kutattam. 

A próféta falujában, Homoródkarácsonyfalván megismerkedtem számos olyan helybelivel, 

akikkel sokat beszélgettünk a csoportról és fogadtatásáról. A helyi unitárius gyülekezet életében 

(hiszen Péter Dénes máig tagja a gyülekezetnek), de a szomszédok−rokonok egymás közötti 

beszélgetéseiben is sokszor felmerült a próféta és az új vallási mozgalom témája rákérdezésem 

nélkül is. Hasonlóképpen a vajdasági települések egy részében (Szabadkán, Temerinben), és a 

magyarországi médiában, a tagok helyi társadalmi környezetében is végeztem résztvevő 

megfigyelést, és készítettem rövid interjúkat.127 Az online térben pedig főleg a kutatói 

                                                           
126 Ebben beszámol arról, mit tekint a sátánnal való találkozásnak, kertelés nélkül ír a papsággal, egyes 

egyházakkal szembeni ellenérzéseiről, tapasztalatairól is. A naplóból nem idézek szóról szóra, de elemzésem 

előkészítő, nem publikus szakaszában természetesen figyelembe vettem e fontos forrást is.  

127 Bár az előbbit részesítettem előnyben, az interjú néha nagyon hasznossá vált: amikor csupán egy-egy 

beszélgetés elejtett megjegyzéséről, vagy olyan kérdésről volt szó, amit nem tudtam éppen lejegyzetelni, ezekre 

az interjúk során visszatérhettem, pontosíthattam korábbi adataimat, sejtéseimet.  



81 
 

részvétel128 módszerét alkalmaztam, a videó- és filemegosztók, a facebook és az elektronikus 

levelezés egy tekintélyes részét archiváltam is, hiszen így a szoftveres kereső segítségével újabb 

elemzési lehetőségekre nyílt lehetőség. Nem alkalmaztam jogdíjas, specializált keresőszoftvert, 

hanem a Word for Windows keresési lehetőségeit használtam (ez elégséges volt, hiszen 

kipróbálva más keresési lehetőségeket, úgy találtam, hogy nem adtak hozzá érdemben ehhez az 

ingyenes eszközhöz), továbbá a nyomtatott vagy kéziratos szövegekben tettem színes filctollal 

jelöléseket, és ezeket összesítettem a dolgozatomban szereplő táblázatokhoz. A facebook-on 

vagy messenger dialógusokban a keresést úgy végeztem, hogy először az adott szöveget Shift 

és nyíl (vagy pgdn) billentyűkkel kijelöltem, ctrl „c” és ctrl „v” billentyűvel beillesztettem egy 

új, üres word dokumentumba (ezt utána az adatbázisra utalással lementettem), ahol aztán már 

könnyen kereshetővé váltak a szavak, szókapcsolatok. Amikor nem lehetett így konvertálni egy 

szöveget, pld. a pdf vagy jpg formátum, vagy a kézírásos jelleg nem tette lehetővé, ott a 

nyomtatott vagy fénymásolt formát kellett végigolvasnom és kijegyzetelnem.129 

Terepmunkám során a prófétán kívül harmincöt fény státuszú taggal ismerkedtem meg 

személyesen, továbbá harmincegy jelölttel („kérővel”).130 Rajtuk kívül ötven-hatvan 

érdeklődőt, kíváncsiskodót és támogatót, és harmincöt-negyven olyan személyt is személyesen 

ismerek, akik ugyan kívülállók voltak, de a tagok környezetéhez, ismerősi köréhez, családjához, 

vagy szomszédságához tartoztak. Természetesen másokkal is találkoztam a terepmunkám 

során, akik legfeljebb egy-két alkalommal vettek részt az általam ismert közösségi alkalmakon, 

vagy csak futólag találkoztam velük terepmunkám során, de az ő életvilágukba alig, vagy 

egyáltalán nem láttam bele – őket nem tudom számszerűsíteni. A tagság belső körét, akik a 

terepmunkám során rendszeresen eljártak a csoport alkalmaira, és/vagy aktívak voltak az online 

térben, egytől-egyig személyesen megismertem. A személyesen is megismert személyek közül 

a fény státuszú tagokból tizenkettőnek tanulmányoztam lakóhelyén is saját környezetét, 

otthonát, míg a jelöltek közül tizenhatnak és az egyéb résztvevők (érdeklődők és 

kíváncsiskodók) közül tizenöt személynek. A dolgozatom alapját képező terepmunka során az 

előbbieken túl további tíz személyt ismertem meg alaposabban a csoporton holdudvarában 

(támogatókat), és hatot a csoport környezetében (szomszédok, rokonok, munkatársak). Az ő 

otthonukat, munkájukat, egyéni életvilágukat is igyekeztem feltárni. További huszonhat 

                                                           
128 Saját facebook-profilomat kifejezetten e kutatásra alakítottam ki, amit már a bemutatkozásban közöltem. 

129 Aláhúztam, kiemelő filccel jelöltem egyes részeket, és színes filctollal vagy ceruzával a számomra releváns 

témákra vonatkozó jelölésekkel láttam el őket. Ez megkönnyítette a későbbi visszakeresést és az összesítést. 

130 A próféta segítségével Szent Lelket kérő tanítványt – ld. később, a 3. és 4. fejezetben. 
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személy csoporton kívüli életvilágába nyertem valamelyest bepillantást,131 míg a többieket 

(még mintegy száz személyt) csak érintőlegesen ismertem meg. A tagság lakóhelyének 

környékén megismert személyekkel igyekeztem nem csupán futólag elbeszélgetni, hanem 

közülük tízzel interjút is készítettem. Ezek hanganyagon, vagy jegyzetelt formában állnak 

rendelkezésemre, és a terepnaplóban is rögzítettem főbb adataikat.  

Kutatómunkámat – a résztvevő antropológiai terepmunka elsődlegességével – tehát széles 

spektrumú adatgyűjtésre és nagyon sokféle forrás felhasználására építettem. Így alakult ki az a 

többdimenziós és dinamikus – mind az egyes helyszínek (és egyének) perspektívájából, mind 

pedig az időbeliségből adódóan sokszínű – kép, amire dolgozatomban a következtetéseimet 

építem. A rendelkezésemre álló „adat- és szövegkorpusz” tehát nagyon heterogén volt, és 

korántsem csak szövegeket tartalmazott. 

A diskurzuselemzésemet olyan adatkorpuszra alapoztam, ami nagyrészt terepjegyzeteim és 

terepnaplóm adataiból, szövegeiből, az interjúk anyagából, fényképekből, videókból, hangfile-

okból, egyéb jegyzeteimből és az online adatbázis archivált vagy archiválás nélkül áttekintett 

szövegeiből állt. Nagyon nehéz ezt oldal- vagy karakterszám szerint „mérni”, mivel a kézzel írt 

jegyzetek, a fotóalbumok, a proféta füzeteinek karakter- és oldalszámadatai egymással nem 

összemérhető anyagot jelentettek (egy kisebb részük volt csak számítógépen, 

szövegszerkesztőben rögzítve). Az oldal- vagy karakterszám nem adna pontos eligazodást, és 

a kézzel írt jegyzetek, naplók, fényképezett oldalak, hang- és videófile-ok esetében ilyen mérés 

nem is volt lehetséges.132 Amikor például egy-egy résztvevő online aktivitását vizsgáltam, 

sokszor csak a számomra releváns adatokat jegyzeteltem ki a videómegosztókon (többször) 

meghallgatott anyagokból (hang- és videofile-ok, online közzétett ppt-k), és a saját magam által 

készített hangfelvételeknek is csak egy részét írtam le szóról szóra, annak ellenére, hogy a teljes 

hanganyagkorpuszt többször meghallgattam és kijegyzeteltem (ld. a 2. fejezet elemzési tablóit 

és struktúráját). A kézzel írt naplók, szakrális alkalmakra vagy a nyilvánosságnak készített 

füzetek, terepjegyzetek, terepnapló, kézzel írt interjúszövegek legépelése is fölösleges lett volna 

legtöbb esetben, mivel azoknak csak a témám szempontjából fontos részeit idézem a 

dolgozatomban. Ha tehát „szövegkorpuszt” említek, az nagyon különböző formában rögzített 

formában állt rendelkezésemre: hanganyag, videóanyag, kézzel írt jegyzet, terepnapló, fénykép 

                                                           
131 Beszélgetéseink és a csoport rituális és profán alkalmai során az elemzéshez szükséges mértékben kirajzolódott 

előttem családi hátterük, foglalkozásuk, mentalitásuk és a csoporthoz tartozásuk hatása életükre. 

132 Ha mindenképpen meg kellene becsülnöm, szerintem legalább néhány (2-3) millió karakter terjedelmű 

szöveget, adatot jelenthet összességében. 
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vagy jpg-file, word for windows formátumban begépelt vagy beillesztett szöveg, saját jegyzet, 

a próféta lefényképezett naplói, füzetei, iratai. Sok ezer oldalt töltenének meg ezek a szövegek 

akkor, ha mindegyiküket le kívántam volna gépelni – elemzésemhez általában elég volt az, ha 

a meghallgatásuk, áttekintésük alapján a számomra fontos részekről jegyzetet készítek (a videó- 

vagy hanganyagon történő keresést megkönnyítendő), tehát a fölösleges gépelési munkát 

mellőztem. Így is lehetőségem volt arra, hogy a jegyzeteim áttekintésével az elemzésekhez 

szükséges információkhoz hozzájussak, és ezekből elkészítsem az antropológiai 

diskurzuselemzéshez szükséges adatsorokat, táblázatokat. 

 

 

Kísérletek, lehetséges utak az antropológiai diskurzuselemzésre  

 

Alessandro Duranti nyelvészként kezdett antropológiai terepmunkát folytatni, és eleinte a Dell 

Hymes által kidolgozott Ethnography of Speaking modellt alkalmazta (Duranti 1981), majd 

gyakorlati – főleg Szamoán szerzett – tereptapasztalatai alapján egyre kritikusabban szemlélte 

Hymes elméletét, és saját elemzési módszert dolgozott ki (Duranti 2015). Perspektíváját az 

elmélyült antropológiai terepmunka során is a nyelvészeti érdeklődés uralta, amikor az egyes 

szóhasználat időbeliségét, sorrendjét, a beszédszituációk nyelvi szerepét elemezte (pl. Duranti, 

1981, 31-32, 147-152), amelyekből az antropológia számára is értékes kvalitatív elemzéssel 

kimutatta a szamoai nyelvhasználat és a társadalmi tagolódás összefüggéseit.   

Disszertációm műhelyvitájára írt opponensi véleményében Mészáros Csaba hívta fel a 

figyelmemet David Murray Schneider munkásságára, aki a rokonság, a vallás és a társadalom 

kapcsolatát vizsgálta (Schneider 1985). Schneiderrel egyetértve én sem különálló entitásként 

vizsgálom az egyéni és közösségi identitást, rokonságot, vallásosságot a társadalom (és főleg a 

lokális körneyzet) egészétől, bár ő inkább a rokonság szimbolikus és kognitív vonatkozásait 

kutatta. Schneiderhez hasonló interpretatív antropológiai igényem éppen arra irányult, hogy 

elhelyezzem az általam vizsgált vallási csoportot és az identitáskonstrukciókat a társadalmi 

környezetben (a csoporton belüli és azt körülvevő diskurzusterekben), legyen az az adott 

országhatárokon belüli diskurzustér, az etnikai (főleg nyelvi) pragmatikus keretek, a lokális 

környezet (főleg a település) diskurzustere és a tágabb, az internet világában globalizálódó 

diskurzustér (amely szinteket Schneider egyébként nem választott szét). Ahol ezeknek a 

szinteknek jelentősége van, ott ezt az elemzéseim során is megemlítem, kiemelem. 

A 2004-ben Philip LeVine és Ron Scollon által szerkesztett Discourse and Technology kötetben 

(LeVine–Scollon 2004) a szerzők a technológiai meghatározottságot és a technológiai 
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változások hatását a diskurzuselmélet aspektusából vizsgálják, továbbá a diskurtuselemzés 

ezekhez a változásokhoz történő módszertani alkalmazhatóságát. A Foucault által még alig 

vizsgált belső törésvonalak és a diskurzusmező diskurzus-dimenziókra (az én 

szóhasználatomban: diskurzusterekre) való oszthatóságát a kötet több szerzője kiemeli (pl. a 

kontextus és a gesztusok jelentőségét Sigrid Norris kitűnő ábrákon ismerteti, ld. Norris 2004, 

109, 112). Azonban olyan hozzáférési vagy földrajzi megoszlásokat, amelyek különböző 

szempontok alapján egyszerre képezik egy adott társadalmi csoport diskurzusterének 

rétegződését (mintegy a diskurzustér dimenzióit) egyikük sem határozott meg. Dolgozatomban 

feltárom és ismertetem például a 4. és 8. fejezetben a „küszöbnarratívák” státuszokon alapuló, 

és az 5. fejezetben írt térbeli tagolódásra épülő, és egyszerre (párhuzamosan) érvényesülő 

rétegeit.  

A LeVine és Scollon által szerkesztett kötetében szereplő, különböző diskurzuselemzési 

lehetőségeket felvető szerzők vagy nyelvészeti szövegelemző (pl. Theo van Leeuwen, Rodney 

H. Jones, Angela Goddard, Sigrid Norris stb.) vagy technológiai újításokat (szoftvereket) 

felhasználó módszerekkel dolgoznak (pl. Carey Jewitt, Marilyn Whalen és Jack Whalen), 

amelyek nagyon távol álnak a jelen fejezetben bemutatott célkitűzésemtől. Bár a proxemika, a 

nyelvtani elemzés és a szövegek kvalitatív elemzése is megjelent bennük, sokkal inkább egy-

egy beszédesemény vizsgálatába, mintsem antropológiai tartós terepmunkára épülő elmélyült 

kutatásra alapultak. Ez utóbbi kutatás elengedhetetlen feltétele ugyanis a résztvevők 

életvilágának feltárása és a kutatott társadalmi csoport körében végzett résztvevő megfigyelés, 

mint tartós terepmunka. Mindazonáltal hasznosak voltak számomra abból a szempontból, hogy 

belássam, milyen sokféleképpen lehet a rendelkezésünkre álló anyag diskurzuselemző 

feldolgozásához hozzáállni.  

Végezetül meg kell említenem Arturo Escobar nagyívű, és szerzőjét világhírhez juttató 

diskurzuselemzését (1994, 2004), amelyet összefüggésbe hozhatunk az antropológiával és a 

történeti antropológiai törekvésekkel. Escobar felülnézeti perspektívája kétségtelenül izgalmas, 

új eredményeket hozhat, de közelebb áll a longue durée folyamatokat vizsgáló, Foucalt által 

fémjelzett eszmetörténeti diskurzuselemző iskolához (és így áttételesen az Annales 

történettudományi iskolához, azon belül is az eszmetörténethez és társadalomtörténethez), mint 

az antropológiai diskurzuselemzéshez. Az antropológiai terepmunka alapján az értelmezésben 

sokkal nagyobb szerephez kellene jutnia az „alulnézeti” perspektívának (a belső, émikus 

perspektívának), ahogyan azt az antropológia „kis helyek, nagy témák” látásmódja is elvárja 

(Eriksen 2006).  
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Az általam ismert – és a műhelyvita opponensei által felhasználásra ajánlott – szerzők kutatásai, 

ahogyan azt fentebb ismertettem, általában nyelvészeti vagy legalábbis szövegelemzésre 

koncentráló kutatások (pl. Goodwin 1980, Goddard–Wierzbicka 2014), a csúcstechnológiai 

eszközöket a különböző nyelvészeti módszerekkel ötvöző eredmények (LeVine – Scollon 2004 

kötet szerzői) vagy felülnézeti, eszmetörténeti elemzések (pl. Escobar 1994, 2004). Bár 

kétségkívül izgalmas, új eredményeket ígérő kísérletezésekről van szó, nem a kutató számára 

belátható, viszonylag szűk személyi körben végzett, tartós terepmunka szociálantropológiai 

értelmezését nyújtják. Talán ezért is mellőzi Thomas Hylland Eriksen – a jelenleg is 

legforgatottabb antropológia-tudománytörténet szerzője – teljes egészében a 

szociálantropológia elméleti és módszertani tudománytörténetének áttekintéséből a 

diskurzuselemzést (uo.). 

Dolgozatomban Clifford Geertz sűrű leírásának (Geertz 2001, 201-203) alapelveit kívántam 

követni, de az elmúlt évtizedekben kidolgozott, új szempontok figyelembe vételével, 

értelmezve a nyelvi és nyelven kívüli diskurzusok jelentőségét is. Egyetértek azzal, hogy a 

társadalmi valóság konstruált, ahogyan Berger és Luckmann (1966) és Roy Wagner (1975), 

illetve Anthony Giddens (1976, 1984) is állítja, és azzal is, hogy ennek működésében a Foucault 

által elméletté kidolgozott diskurzusoknak alapvető szerepe van (1998, 2000, 2001), és a White 

által feltételezett network-domain szerkezet a működés leírására meglehetősen alkalmas (White 

1995, White – Mische 1998). Eszerint a társadalom, a társadalmi csoportok az aktorok által 

folyamatosan alakított és újáalkotott kognitív mintázatok, amelyek azonban egyszerre 

diszkurzív keretek is.  

Ezen túlmenően pedig a pragmatika és a kognitív szemantika egyes eredményei nyújtottak a 

terepmunka során tapasztalt beszédesemények és a jelenségkonstrukciós folyamatok 

elemzéséhez támpontot (Fillmore 1976, Kiefer 2007, Tolcsvai Nagy 2011, 2013, Goddard–

Wierzbicka 2014).  

Mégis úgy éreztem, hogy ezek pragmatikus, együttes alkalmazását ki kellett egészítenem saját 

kutatói meglátásaimmal, az általam kidolgozott fogalmakkal, elemzési metodikával.  

 

 

Saját módszerem kidolgozása felé: kutatói kérdések 

 

A kutatási módszereket és az elemzés elméleti keretét lehetetlen elválasztani a kutatói 

kérdésektől. Ezért a sok éves terepmunka során elsődlegesen azokat a kérdéseket kellett 
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tisztáznom, amelyere választ keresek, és – meglehetősen pragmatikusan – e kérdésekhez 

szükséges elméleti keretet (vagy kereteket) ennek alapján kívántam kiválasztani.  

Saját pragmatikus módszeremet antropológiai diskurzusanalízisnek (ADA) neveztem el. Ennek 

felvázolásához, ismertetéséhez elsődlegesen a kutatói kérdéseimet kell ismertetnem, hiszen 

korántsem „akármilyen” problémafelvetés megválaszolására alkalmas. Még az előzőekben 

felsorolt, egyéb diskurzuselemzési módszerekhez képest is viszonylag eltérő at irányultságom: 

dolgozatom témaköreit három főbb csoportra osztottam.  

A kérdések első csoportja az egyén és a csoport viszonyára vonatkozik, tehát arra, milyen 

értelemben és milyen tartalommal beszélhetünk „csoportról”, mit tekinthetünk a csoport 

struktúrájának, tudásának (regiszterének), mennyiben beszélhetünk intézményeiről, 

narratívakészletéről, sajátos nyelvéről. A dolgozatomban vizsgált kérdések a következők: 

- Milyen motivációk, diskurzusok és kommunikációs folyamatok révén alakul ki az egyénekben 

(résztvevőkben) a csoport képzete, a taggá válás óhaja és a csoportidentitás? 

- Hol van a csoport „határa”, a nem tag és a tag mennyiben és mi alapján különíthető el, és a 

csoport résztvevői számára milyen kategóriák jelennek meg e strukturálódás során?  

- Megfigyelhető-e fokozatosság, mentális állomások a taggá válás során, és ha igen, milyen 

motivációk, érzelmek és tapasztalatok jelennek meg az egyéni döntések hátterében e folyamat 

során? 

- Hogyan alakulnak ki a diskurzusok során a csoport normái, intézményei? 

- Van-e a csoportnak közös kogníciója, vagy csak több-kevesebb átfedés figyelhető meg a 

résztvevők (egyéni) regisztereinek egyes elemeiben, viszonyulásában és mentalitásukban? 

- Milyen jelentősége van a kommunikatív cselekvés során, illetve a problémák feldolgozásakor 

a csoporttagok tudáskészletében mutatkozó átfedéseknek és különbségeknek? 

- Melyek a központi jelentőségű narratívák a csoport tagjai számára, és ezek milyen értékrend 

szerint strukturálódnak, épülnek be az egyéni életvilágokba? 

- Hogyan rajzolódik ki az általam kutatott vallási mozgalom a társadalmi környezetének vallási 

mezőjének diszkurzív térképén?   

A dolgozatomban megválaszolni kívánt következő kérdéskör arra vonatkozik, hogy egyes 

emblematikusnak tűnő, csoportszintű jelenségek mibenlétére (az általam kutatott vallási 

mozgalom körében például a tűzönjárás), és ezek változásainak hátterében milyen diszkurzív és 

kognitív folyamatok állnak. A csoport közös (a résztvevők „csoportkénti”) viselkedésére, 

szakrális és profán interakciók formáira, a csoport sajátos reprezentációjára kérdezek rá, egy 

kiválasztott magatartásminta- és narratívakészlet (a legitimációs stratégia és a tűzönjárás) 

elemzésével: 
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- Mitől tűnik egy jelenség (egy rítus, egy szabály, értékorientáció) emblematikusnak a csoportra 

vonatkozóan? (És ki számára tűnik annak, a csoport vagy a kívülállók számára?) 

- Mennyiben „jellemzi” ez az emblematikus jelenség a csoport résztvevőit egyöntetűen, milyen 

árnyalatok figyelhetők meg viszonyulásaikban, kognitív regiszterükben? 

- Mekkora mértékű, és milyen jellegű kognitív és értékrendbeli változások húzódnak meg ennek 

az emblematikus jelenségnek a csoport gyakorlatából történő kikerülése (a tűzönjárással való 

felhagyás) mögött? (a csoporton belüli, az egyéni életvilágokban végbemenő és a társadalmi 

kontextus egymásra hatása során) 

- Milyen legitimációs narratívák és stratégiák figyelhetők meg a csoportban, és ezek időben 

hogyan változtak? 

- Van-e különbség a csoport online és offline térben történő legitimációs stratégiája között?  

- Megfigyelhető-e a legitimációs narratívák esetében a csoport résztvevőinél közös 

tudásregiszter és/vagy az egyéni értékrendek közös nevezője? Milyen szerepe volt ebben a 

csoport társadalmi környezetének, illetve a résztvevők egyéni életvilágainak? 

A harmadik, utolsó kérdéscsoport egyes fogalmak (energia, rezgés, angyal), és az ezeket 

tartalommal kitöltő narratívák diszkurzív konstrukciójára, tehát csoporton belüli 

jelentésalkotásra irányul. A valóságalkotás és ennek alapján az egyéni és közös (csoportos) 

értelmezési folyamatok mellett az egyéni tudáskészlet ki- és átalakulása foglalkoztatott. Főbb 

kutatási kérdéseim a következők: 

- Hogyan alkotnak a csoporton belüli és azon kívüli diskurzusok fogalmi keretet, amin belül az 

egyéni jelentésalkotási mintázatok kialakulhatnak, és ezek az egyéni jelentésalkotások hogyan 

hatnak vissza a csoporton belüli és azon kívüli diskurzusokra? 

- Hogyan kerül be az egyéni tudásregiszterekbe egy adott fogalom, milyen társadalmi és 

csoport-narratívák interferálnak a diskurzusokban? (a társadalmi kontextus, az egyéni 

sajátosságok és a csoporton belüli diskurzusok kölcsönhatása) 

- Hogyan kapcsolódnak össze e fogalmak más fogalmakkal, és milyen jelentésrétegei alakulnak 

ki az egyének számára, és mennyiben tekinthető ez csoportszintű „közös tudásnak”? 

- Az egyéni tudások jelentésalkotási folyamatában rendszerszerűen jönnek-e létre, pl. a 

kompatibilitás elve alapján épülnek-e egymásra a narratívák, érzések, értékviszonyulások, vagy 

egyéb strukturalizálódás figyelhető meg e folyamatban?   

- A szemantikai jelentésmező, vagy keret elemei milyen körülmények, beszédszituációk között, 

és hogyan aktivizálódnak (hívódnak elő) egyes szituációkban vagy szavak, narratívák hatására? 

Ezeket a kérdéseket pusztán a hálózatelmélet vagy a tudásszociológia, továbbá a 

diskurzuselemzés, a pragmatika és a kognitív szemantika keretei között nem lehetne 
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megválaszolni. A kvalitatív kutatási módszerek elsőbbsége ellenére szükségem volt egyes 

kvantitatív módszerek bevonására is. Ezt az új módszert kívánom ismertetni a következőkben.  

 

 

Az antropológiai diskurzusanalízis (ADA) terepmunkamódszere 

 

A diskurzus építőelemei: állítások, jelzések, magatartások. Ahogy azt Foucault hangsúlyozta, a 

diskurzust nem szabad összekeverni a beszédeseménnyel. A diskurzus egymáshoz kapcsolódó 

tartalmak, kommunikációs aktusok (narratívák, adatok, viszonyulások, cselekvések, állítások) 

sokaságából áll, amelyek folyamatosan megalkotják és átalakítják a résztvevők tudását.133 

Nemcsak a „jellemző” tartalmak alkotják, sokkal inkább „szóródásokkal” és szekvenciákkal 

jellemezhető. A résztvevők nem ugyanazokban a beszédeseményekben vesznek részt, más-más 

tartalmakat ismernek meg, különböző saját tudással rendelkeznek, hiszen senki sem ismerheti 

a diskurzus egészét. A beszédaktusok során használt fogalmak és kommunikatív magatartások 

„jelentései” sem definíciószerűen rögzítettek, hanem kognitív regisztereket („jelentésfelhőket”, 

szemantikai kereteket) hoznak létre, amelyek között csak több-kevesebb átfedés tapasztalható. 

A diskurzus része minden nyelvi és nyelven kívüli kommunikáció,134 a csönd, a passzivitás is. 

Foucault narratív szövegközpontúságát135 annyiban módosítom (terjesztem ki), hogy minden 

kommunikatív magatartást a diskurzust alkotó beszédeseménynek, beszédaktusnak tekintek, 

így a „szövegek” fogalmát is a lehető legtágabban értelmezem.136 Számos esetben tapasztaltam 

ugyanis, hogy az általam kutatott csoport tagjai szavak nélkül – például az ölelések, az ima 

                                                           
133 A diskurzuselmélet néhány képviselőjének figyelme az utóbbi időben az episztemológia és hermeneutika felé 

fordult (pl. Keller 2011, van Dijk 2014). 

134 Ezeket természetesen csak néhány releváns szempont szerint lehet jegyzetelni, mindent lehetetlen rögzíteni.  
135 Foucault egy helyütt – mellékesen – jegyzi csak meg, hogy „Természetesen a beszédek jelekből állnak; de több 

az, amit tesznek, mint jelek felhasználása dolgok jelölésére. Ez a több az, ami lehetetlenné teszi a beszéd puszta 

visszavezetését a nyelvre és a kiejtett szóra. Ezt a „többet” kell megjeleníteni és leírni.” (Foucault 2001: 67) 

Eszerint ő is tudta, hogy a beszéd fogalma többet jelent a nyelvtan és a nyelvészet által értelmezhető tartománynál, 

de a kommunikáció egyéb formáit nem tartotta elég lényegesnek a diskurzus vizsgálata során. 

136 Paul Ricœur szerint a cselekvés is értelmezhető szövegként (Ricœur 2010). Ricoeur és Hans Gadamer nyomán 

Geertz a szöveg fogalmát kiterjeszti „a társadalmi cselekvésre”, ezáltal az antropológiai elemzés útja elválik a 

későbbi textuális elemzésektől, a szociolingvisztikától és a kritikai diskurzuselemzésektől is (Szabó 2004: 29-30). 

Jürgen Habermas egész elméletét a társadalmi cselekvés kommunikatív voltára építette (Habermas 2011), anélkül, 

hogy a nyelven kívüli kommunikációt kellően be tudta volna építeni elméletébe, holott az életvilág fogalma kellő 

alapot adott volna erre. 
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során végzett mozdulatok révén – alakítják ki diszkurzíven magatartásmintáikat, sőt, akár 

szabályaikat is. Ezekre gyakran nem, vagy csak utólag megfogalmazott verbális narratívák 

vonatkoznak. Diskurzuselemzésemhez a terepmunka során tehát nem csak szavakat, 

narratívákat kívántam gyűjteni, hanem a beszédhelyzeteket, a megnyilvánulások szituációit és 

a résztvevők nonverbális magatartását is. 

Mit és hogyan gyűjtsek (rögzítsek) a terepmunkámon? Boas és Malinowski óta az 

antropológusok jól tudják, hogy az alapos elméleti felkészültségen túl137 tartós terepmunka és 

a szükséges adatokra vonatkozó, részletes terepnapló szükséges a későbbi elmélyült 

feldolgozáshoz és elemzéshez. A terepnapló, a terepjegyzetek, az előzetes elképzelések, a 

kutatói kérdések folyamatos revíziója és újragondolása mellett fontos tudni, hogy mire 

koncentráljunk a kutatás során, mit is gyűjtsünk. Ahogy az előzőekben írtam, a kutatói kérdések 

határozzák meg az elméleti keretet és módszert, tehát, a saját esetemben is ki kellett alakítanom 

gyűjtési célkitűzéseimet. A kognitív szemantika, a pragmatika és a diskurzuselemzés is főleg 

szövegekkel dolgozik (még ha ezt tágabban is értelmezzük), tehát nagy mennyiségű szövegre 

volt szükségem a későbbi elemzéshez és a terepmunka során szerzett adatok feldolgozásához. 

Ehhez az interjúk sokszor megtévesztő, és csak kiegészítő jellegű információt adtak. Tehát a 

résztvevő megfigyelésre épített terepmunka során rögzítenem kellett a sok-sok napon és órán 

át tartó diskurzusokat, illetve beszédhelyzeteket. A terepnapló vezetéséhez a proxemika, a 

minél pontosabb lejegyzés, a videó-, kép- és hangfelvételek, továbbá a terepmunkát 

összefoglaló saját jegyzeteim szolgáltak alapul. A diskurzuselemzés egyik kulcskérdése a 

szóródás és a gyakoriság, tehát az adott narratívát, közlést, értékviszonyulást megnyilvánító 

magatartást, élethelyzetet nem egyszer, hanem számos alkalommal kellett lejegyeznem, még 

ha ez szóról szóra, vagy kis különbséggel meg is egyezett a korábban már rögzített formákkal. 

Csak ennek alapján voltam képes a gyakoriságot, a beszédaktusra adott reakciókat felvázolni. 

Mivel így a dolgozatom megírásáig (illetve ezt megelőzően néhány tematikus előtanulmány 

                                                           
137 Az egyik legszebb megfogalmazás az elméleti keret fontosságáról Edward Evan Evans-Pritchardtól származik: 

„Sometimes people say that anyone can make observations and write a book about a primitive people. Perhaps 

anybody can, but it may not be a contribution to anthropology. In science, as in life, one finds only what one seeks. 

One cannot have the answers without knowing what the questions are. Consequently the first imperative is a 

rigorous training in general theory before attempting field-research so that one may know how and what to 

observe, what is significant in the light of theory. It is essential to realize that facts are in themself meaningless. 

To be meaningful they must have a degree of generality. It is useless going into the field blind. One must know 

precisely what one wants to know and that can only be aquired a systematic training in academic social 

anthropolgy.” (Evans-Pritchard 1976 [1937], 239) 
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elkészítéséig, pl. Csáji 2017) szinte elvesztem a terepjegyzetekben, lejegyzésekben és rögzített 

felvételekben, ki kellett választanom azokat a témákat, amelyek leginkább meghatározók az 

általam kutatott csoport szempontjából. Sok lehetséges téma maradt így elemzés nélkül (például 

a környezettudatos életmód, az életvezetési tanácsok, a bűn, a Sátán, a szellemvilág és más 

kérdéskörök), amelyeket talán későbbi munkáimban fogok elemezni. Dolgozatom megírásában 

ugyanis az motivált, hogy az általam kidolgozott módszer minél sokrétűbb gyakorlati 

alkalmazására, és a kutatott csoport minél árnyaltabb bemutatására vállalkozzak.  

A kutató természetesen nem lehet mindenhol, minden beszédeseménynél jelen. A 

csoportdiskurzusnak a résztvevők egyszerre „alanyai” és „tárgyai”. Alakító alanyok: írásban, 

szóban, magatartásukkal, sőt, hallgatásukkal is. Az adott diszkurzív szóródás szerinti 

narratívák, magatartásminták, érzelmi viszonyulások és értékorientációk dialektikus 

viszonyban állnak a résztvevőkkel. A diszkurzív tapasztalatok bizonyos szempontból keretet 

adnak kognícióiknak. Nem mind ugyanazokban a beszédeseményekben vesznek részt, tehát a 

tartalmak más-más halmazát ismerik, különböző saját tudásregiszterük van. Továbbá 

kézenfekvő, hogy senki sem ismerheti a diskurzus egészét, csupán „kihall” a diskurzusból egy 

vagy több beszédesemény során általa értelmezhetőnek vélt tartalmakat.  

A vallásantropológus valójában hasonló utat jár be, mint azok az érdeklődők, akik először 

kezdenek a csoport alkalmain részt venni, akik először beszélnek a csoporttagokkal. Ezáltal a 

kutató is egyfajta beletanulási/szocializációs folyamaton megy keresztül, akárcsak a  csoportba 

kerülő idegen/újonc. A szavak (szövegkörnyezetük révén) és a magatartásformák kognitív 

szemantikai jelentésfelhői a terepmunka során rajzolódnak ki, újabb jelentésrétegekre derül 

fény. Először sok kulturális minta, narratív tartalom, magatartásforma, értékviszonyulás tűnik 

egzotikusnak, és figyelmünk minden bizonnyal először az „érdekesre”, szokatlanra irányul. 

(Legalábbis nehéz nem arra figyelni, ami izgalmas, érdekes, újszerű.) Majd a fókusz lépésről 

lépésre elmozdul az egzotikustól a lényeges felé (még akkor is, ha az nem „különleges”). Ezáltal 

alakul ki egyfajta diszkurzív kompetencia. Az „extrém” vagy szokatlan jelenségek helyett a 

diskurzus frekvenciáinak, a viszonyulások sokféleségének feltárásával ismerhetjük meg azt, 

hogy az adott csoportban mi a releváns. Ezek sokszor nem túl újszerű, kevéssé különleges, 

gyakran más csoportokhoz hasonló jelenségek. A tartós terepmunka jegyzeteiből kiolvashatjuk 

a narratívák frekvenciáit, a csoport tagjainak belső sokféleségét és a viszonyulások skáláját – 

ennek időbeli dinamikáját is feltárva. A csoport diskurzusterének diffúz volta is feltárul, 

továbbá a „külvilág” és a csoport „diskurzusterének” relatív elkülönülése, az egyéni 

diskurzushorizontok – a megismerés/ beavatódás folyamata. A jelentéseket ezen a folyamaton 
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keresztül „tanuljuk” (szokjuk) meg: a közös tapasztalatok, emlékek, visszacsatolások, reakciók 

révén.  

A narratívák, adatok, magatartásformák frekvenciája és az ezekhez fűződő viszonyulásokból 

adódó élményszerűség okozza az egyéni tudásregiszterbe történő bevésődést, és azokban egyre 

nagyobb átfedéseket eredményez. Az antropológus rekonstruálhatja, felvázolhatja időszakok 

szerint csoportosítva ezt a folyamatot, a narratív frekvenciákat és a csoport belső tagolódását. 

A csoportban és környezetében a résztvevők mentalitását a kommunikációjuk és magatartásuk 

révén ismerjük meg, így különösen fontos a részletes terepnapló. Tartós terepmunka nélkül 

nehéz elkülöníteni az egzotikust, szokatlant a relevánstól, és figyelmünk elterelődhet. 

 

 

Az antropológiai diskurzusanalízis (ADA) elemzési módszere 

 

A kvantitatív módszerek beemelése a kvalitatív kutatásokba elősegíti a csoportban 

„megszokott”, a csoporttagok számára jól ismert vagy épp az általuk elutasított narratívák, 

értékek kirajzolódását. Hiszen nemcsak az érdemes a kutatói figyelemre, ami „különös”, hanem 

legalább annyira az, ami a hétköznapi, szokványos (a csoportban a tagok tudásregiszterének 

központi magja). Ellenkező esetben továbbra is egzotikus törzseket keresnénk – csak épp a saját 

társadalmunkban. A kutatás nyilvánvalóan ennek ellenére a kutató perspektívájából és 

szubjektumán átszűrve történik, és alapvetően kvalitatív marad. Milyen kvantitatív 

módszereket lehet segítségül hívni saját, kvalitatív kutatásainkhoz? 

Elsődlegesen a csoport diszkurzív terét kell elkülöníteni. Ez természetesen csak a kontextus 

függvényében, és csupán viszonylagosan lehetséges. Állomásozó terepmunkám során rájöttem, 

hogy a csoport nem egy homogén diskurzustér,138 amelynek van ún. belső kommunikációja és 

„társadalmi beágyazottsága”. Nem – pontosabban nem egyöntetűen – alkot egy értelmező 

közösséget. Éppen tartóssága miatt a diskurzus belső (lokális, érzelmi vagy szervezeti alapon 

létrejövő) rendeződése nem ritkán ad hoc jelleggel aktivizálódó alcsoportok sokaságát hozza 

létre. A csoport tagjainak, illetve a vonzásába kerülő egyéneknek egytől egyig saját 

                                                           
138 A diskurzustér fogalmát 2014-ben használtam először a társadalmi diskurzusok relatíve elkülönülő kereteire, 

hiszen egy társadalmi csoport sajátos kommunikációs közeget alkot, a szereplők tudásregiszterei és értelmezései 

között a közös élmények, az ismétlődő narratívák és a megszokottá váló értékviszonyulások, magatartásminták 

általában növekvő mértékű átfedéseket, kohéziót eredményeznek (máskor pedig éppen elutasítást és szakadást). A 

diskurtustér fogalmát Tátrai Szilárd „diskurzusvilág” fogalmához hasonlóan használom (Tátrai 2011, 31.) 
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diskurzushorizontjuk (életviláguk) van.139 A csoportban klikkek és csomópontok (hubok) 

alakulnak lokális, érzelmi vagy más rendezőelv mentén. Ennek vizsgálatához a hálózatelmélet 

klaszterezettség-, klikk- és kisvilágszerűség-fogalmát is segítségül hívhatjuk, de a jelenség ennél 

bonyolultabb. White a network-domain fogalmat használja a hálózatiságban mutatkozó hatókör 

és relevancia leírására, amit azért nem tartottam fenn, mivel az általam kutatott csoportban 

pusztán hálózati szempontból nem lett volna elkülöníthető a státusok, barátságok, érzelmi 

kötelékek általi olyan lokális csoportok (vagy épp ezeket felszabdaló ellentétek) világa, ami 

alapján elemzeni tudtam egyes mesterdiskurzus, domináns narratíva ellenpólusait, 

alternatíváit.140 Ez részben területi, részben érzelmi alapon működő hálózaton belüli 

törésvonalak felismerését jelentette, amit azonban hálózatelemzési fogalmakkal nem tudtam 

volna körülhatárolni. Ezért vezettem be a diskurzusterek fogalmát, ami az adott perspektívától 

függően jelenít meg egy értelmezőközösséget, akár a csoporton belüli klikkek vagy alternatív 

alcsoportok szempontjából. Ezen kívül számolnom kellett az egyéni életvilágok és az adott 

szereplő sajátos diszkurzív horizontjával, amin belül az adott személy jelentésalkotási 

folyamatai a diskurzusokon keresztül megvalósulnak. Ezért bevezettem az egyéni 

diskurzushorizontok fogalmát. Ezek a diszkurzív struktúrák egymásra rétegződnek, hiszen egy 

adott személy több, különböző diskurzustérbe tartozhat (családi, munkahelyi, lakóhelyi, baráti, 

érdeklődésbeli, vallási vagy akár etnikai stb. szempontok alapján). Fontos volt számomra a 

terepmunka során a csoport diskurzusterének, belső struktúrájának és a résztvevők egyéni 

diszkurzív horizontjának felismerése és feltárása.  

A csoport diszkurzív struktúráinak feltárása során fontos kérdésemmé vált: hogyan alakítanak 

ki a csoportban a „közeledőkből” és „érdeklődőkből” lassacskán egy szűkebb kört; létrehoznak-

e sajátos tudás- és viszonyuláskatasztereket (a hálózat a hálózatban elv szerinti kisebb 

diskurzustereket, belső cezúrákat). Ebben az egyéni diskurzushorizontok egymásra 

rétegződésének is jelentősége van: nem mindegy, hogy a tagok egyéni diszkurzív világai 

(életvilágai) mennyire fedik át egymást – például lokálisan. Az életvilágok közötti átfedések 

növekedése általában korrelál a beszédesemények gyakoriságával, és értelmező közösségek 

                                                           
139 A diskurzushorizontok jelentését és szerepét részletesen kifejtettem néhány munkámban: Csáji 2015b, 2018a. 

140 A netdom fogalma (a hálózatok hálózata) általi diszkurzív mintázat nem ad választ arra, hogy a hálózatban 

nem, vagy alig elkülöníthető részek (tehát nem a hálózati klikkek és alhálózatok mentén!) miért kezdenek 

„másképp” viselkedni, elkülönülni. Az általam vizsgált csoport életében például az egyik legközvetlenebb 

tanítványokból álló kör, az ún. „temerini csoport” nagyobbik része kivált a mozgalomból, holott mindegyiküknek 

volt hálózati és személyes kapcsolata azokkal, akik nem váltak ki. Mi okozta ezt? Szerintem ehhez a lokalitás, a 

fizikai közelség szerepét, továbbá az érzelmi viszonyokat is vizsgálni kell. 
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csíráit alkothatja. Máskor éppen ellenkezőleg, feszültséggócokat hívhat életre. Terepmunkám 

során és elemzésemben ezekre a szempontokra is oda kívántam figyelni, akár személyekre 

lebontva és árnyalva megállapításaimat. 

Az antropológiai diskurzuselemzés Michel Foucault által „genealógiai diskurzuselemzésnek” 

nevezett módszerhez áll legközelebb. Ez, a tartós terepmunka során gyűjtött nagy mennyiségű 

anyag – jegyzetek, hang- és képanyag, írott szövegek (pl. online és offline írott anyag), 

fényképek stb. – értelmezésére és elemzésére irányul. A látszólag „azonos” narratívákat, 

adatokat, kommunikációs tartalmakat és az ezekre történő viszonyulásokat minden egyes 

alkalommal le kell jegyezni ahhoz, hogy érzékeljük azok változatait és kontextusát.141 Ez 

természetesen nem az „összes”, hanem csak a kutató által érzékelt metszete lesz a diskurzusnak 

(pontosabban a diskurzus terepnaplóba kerülő részének/olvasatának). A szavak (és más 

kommunikációs tartalmak) egyéni jelentés-rétegei és a csoportban a jelentésfelhők átfedései 

csak a tartós terepmunka során rajzolódnak ki. 

Ahogyan a diskurzust nemcsak a „jellemző tartalmak” alkotják, hanem inkább szóródásokkal 

jellemezhető, a fogalmak sem definíciószerűen rögzítettek, hanem kognitív regisztereket és 

viszonyulásrendszereket (ún. jelentésmezőket vagy jelentésfelhőket) hoznak létre, amik a 

résztvevők esetében csak több-kevesebb átfedést, de sohasem teljes azonosságot 

eredményeznek. Sokszor egyénenként és szituációtól függően is más-más jelentés hívódik elő, 

más tudásregiszter aktivizálódik.142 Ebben az érzelmek és élmények szerepe is jelentős. A 

hallgatás szerepét eddig alig hangsúlyozták a diskurzuselemzések során, terepmunkám alapján 

azonban felismertem jelentőségét,143 és a diskurzus Foucault által alkalmazott fogalmát 

kiterjesztettem minden magatartásformára, amellyel az ember kommunikál, tehát a 

gesztusokra, mimikára és a passzivitásra, így a hallgatásra is.144 

                                                           
141 Ügyvédi hivatásom elmúlt huszonkét évében elsajátítottam a tárgyalások anyagát rögzítő memorizációs és 

jegyzetelési technikát, ami nagyban segítette a viszonylag szöveghű kijelentések rögzítését és jelölését 

terepnaplómban. Azonban még így is lehetetlen volt minden fontosnak tartott közlést szó szerint lejegyeznem. 

Ezért sok olyan hang- és képfelvételt is felhasználtam, amit vagy én készítettem terepmunkám során, vagy a 

csoport tagjai, illetve az érdeklődők. Dolgozatomban a szó szerinti szövegrészeket idéző jelben és dőlt betűvel 

írom, míg a terepnaplómból rekonstruált szövegrészleteket nem kurzív formában hivatkozom. 
142 Vö. Tánczos 2015 

143 Mace 2007, Askildsen 2012, Hovi 2016 

144 A hallgatásnak Losonczy Anna (2001) terepmunkája során különös jelentőséget tulajdonított, ami sokban 

segítette számomra a hallgatás sokrétű szerepének felismerését, és a diskurzuselméletbe való beemelését.  
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Geertz – és a szimbolikus antropológia – néhány megállapítását terepmunkám alapján 

árnyalnom kellett: tapasztalatom szerint az egyéni jelentések nem állnak össze olyan „közös” 

szimbólumok rendszerévé, ami az értelmezés objektív, koherens tárgyát képezhetné (vö. Geertz 

2001, 205-206). Inkább átfedésekről, és korántsem ellentmondásmentes rendszerről van szó. 

Az egyes elemek sokszor ambivalens halmazt, jelentés- és valóságrétegeket alkotnak. Tehát az 

egyéni tudások „közös” szintjének rendszerjellegét és a „közös” mivoltát is relativizálnom 

kellett terepmunkám eredményei alapján. Ezért a jelentések felfejtésénél a kognitív szemantika 

és a pragmatika egyes eredményeit is felhasználtam. 

A kognitív szemantika azzal a problémával foglalkozik, hogy aktuális tudásunk hogyan 

határozza meg érzékelésünket, a nyelvi jelentésalkotást és a kommunikáció képességét. Kérdés, 

hogy az egyéni érzések, emlékek, visszacsatolások és narratívák alkotta eltérő tudásregiszterek 

mintázata hogyan alkothat egyáltalán kommunikációra képes nyelvet? Ezek a folyamatosan 

változó keretek a megismerés és az értelmezés keretét alkotják, de egyéni mintázataik ellenére 

korántsem esetlegesek. Átfedésük oka: relevánssá és kompatibilissé válik az adott 

tudásregiszterhez és bevésődik. Ez tehát a relevancia és a kompatibilitás szempontja. A 

környezet diskurzusainak keretében antropológiai terepmunka nélkül aligha lehet megfelelően 

kutatni e folyamatot. Minden új kommunikációs aktus/beszédesemény folyamatosan változó 

impulzusokkal változtatja e kognitív szemantikai keretet. Egyszerre alakítója és alakítottja a 

diskurzusnak, e dialektikus folyamatot a diskurzus tanulmányozása révén fejthetünk fel. Ezt a 

dialektikus viszonyt társadalom (társadalmi csoport) és kultúra között az 1960-as és 70-es 

évektől a szociológia (Peter Berger, Thomas Luckmann, Anthony Giddens) és a 

szociálantropológia egyre több képviselője hangsúlyozta (vö. Wagner 1975), erre épül Geertz 

híres „dialektikus” pókháló-metaforája is (Geertz 2001, 196). 

Az elemzés során a kvantitatív módszereket felhasználom ugyan, de – tudatában annak, hogy 

lehetetlen egynemű kategóriákat és általános érvényességű szabályokat felállítani – 

megmaradok a kvalitatív kutatási módszerek keretén belül. Akkor, amikor narratívák, 

viszonyulások gyakoriságáról, vagy a diskurzusterek, törésvonalak lokális vagy hálózati 

megoszlásáról beszélek, kijelentéseimet megkísérlem minél pontosabb terepadatokra építeni, 

akár számszerűsítve is ezeket. A számszerűsítés azonban nem jelenti azt, hogy az egyes 

előfordulásokat egyenértékűnek vagy kvalitatív vizsgálat és értékelés nélkül összemérhetőnek 

tartanám. Tehát azok a táblázatok, térképek, grafikonok, amiket a dolgozatomban felhasználok, 

és amelyeket az elemzés pontosítása érdekében készítettem, korántsem azt demonstrálják, hogy 

e kvantitatív módszerek eluralnák az antropológiai diskurzusanalízist. Az egyes táblázatok 

felhasználásakor és elemzésekor az adott fejezetben részletesen ismertetem azokat a korlátozó 
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tényezőket, amelyek miatt nem lehet megnyugtatóan és általános érvénnyel „számszerűsíteni” 

terepmunkám eredményeit.  

A beszédesemények minél részletesebb – a kutatási szempontok alapján releváns – feltárásakor 

az egyes személyek magatartását, közléseit lehetőleg külön-külön is rögzíteni kell, hogy később 

a státuszok szerint csoportosításban, vagy akár az egyes személyekre lebontva lehessen a 

beszédeseményekben való részvételüket, a számukra egymásra rétegződő narratívákat feltárni. 

Természetesen ez csak megközelítőleg lehetséges, hiszen az egyes személyek csak 

kiindulópontot, elemzési szintet jelentenek a csoport kutatásakor. A sokszínűség és a csoporton 

belüli értékviszonyulások, narratív tudás átrendeződése szempontjából azonban 

elengedhetetlen a személyekre történő lebonthatóság. Ez nyilvánvalóan nem minden csoporttag 

magatartásának egyenlő részletességű és mélységű rögzítését jelenti, hanem néhány 

kiválasztott személy alaposabb, mások esetében áttekintő jellegű elmélyedést. Leginkább a 

szerencsének köszönhető, hogy az általam megismert személyek csoporton belüli szerepei 

között nagyon komoly eltérések voltak, és néhányuk ki is vált a mozgalomból. Az így gyűjtött 

anyag az időbeli ábrázolás lehetősége miatt a csoport diszkurzív átrendeződésének, 

átalakulásainak elég árnyalt képét rajzolta ki. Ahogy azt már az etikai kérdések elemzésekor 

írtam, a személyes beazonosíthatóságot az elemzés elvégzése után (ahhoz ez elengedhetetlen 

volt számomra), a dolgozatom megírásakor, a publikációim elkészítésekor el kívántam kerülni, 

ezért a szereplőket, kijelentéseiket, magatartásaikat nem „drámaszerűen” adtam közre, hanem 

csak a lényeges szempontokat, adatokat, narratívákat, viszonyulásokat rögzítve. 

Az antropológiai módszerrel végzett terepmunkára épülő diskurzuselemzésem során le tudtam 

képezni az egyes lokális vagy hálózati összefüggéseket is, személyi kapcsolatokat, amelyek a 

csoport belső „műhelyeit” vagy alternatív értelmező közösségeit alkották. Le tudtam vezetni a 

narratívák (és normák, adatok) szövegszerű előfordulásának vizsgálatakor, hogy melyik 

narratívát milyen státuszú személy, mikor és milyen gyakorisággal idézte fel, használta. Azt is 

láttatni tudtam, hogy egyes pozitív/negatív/semleges viszonyulások mely narratívákkal 

kapcsolatban, milyen időbeli megoszlásban jellemezték a diskurzust. Máskor pedig éppen az 

egyes narratívák egymáshoz viszonyított előfordulási gyakoriságát (frekvenciáját) tudtam 

diszkurzív szekvencia-mérés jelleggel megvalósítani, ami az adott narratívák jelentőségére 

történő következtetésben nyújtott támpontot. Támpontot, és nem magyarázatot, hiszen e 

táblázatok, grafikonok csupán az elemzés eszközei voltak, és a következtetéseket mindvégig 

saját kvalitatív kutatói aspektusok és meggyőződésem alapján vontam le. Távol áll tőlem az, 

hogy e táblázatok, térképek, grafikonok átvegyék az elemzés és a kutatói hatáskör szerepét.  
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E korlátok ellenére az antropológiai diskurzuselemzés hasznos módszer volt számomra ahhoz, 

hogy ne csupán saját szubjektív meggyőződésem vagy véleményem alapján állítsak valamit a 

csoportban történő diskurzusokról, a csoportra jellemző narratívákról, a csoporttagok 

mentalitásáról, valóság- és jelentésalkotási stratégiáikról, legitimációs technikáikról és 

értékrendjükről, hanem mindezeket időben és a szereplők érzelmi/mentális viszonyulásainak 

dimenziója alapján tudjam elemezni és ábrázolni. Így rajzolódik ki – akár a szubjektív 

vélekedésemmel szemben – az a szóródás, mintázat és trend, amire aztán az elemzésben választ 

kell, hogy adjak. A csoport-dimenzió hiteles áttekintése ugyanis valamiféle statisztikai-

kvalitatív módszer beemelését igényelte.  

A csoport kultúrája: diszkurzív formáció. Az előbbiek alapján érthető, hogy a diskurzus és a 

kultúra nehezen elkülöníthető fogalmakká válnak, valójában a kutatói perspektívától függ, hogy 

a kultúra, mint diszkurzív formáció időbeliségére és változására épp az azt alkotó diskurzusok 

révén hívja-e fel a figyelmet, és a társadalmi státuszokat és intézményeket is diszkurzív 

mintázatoknak tekinti-e, vagy a társadalom, társadalmi csoport más modelljét veszi alapul. Míg 

a diskurzus a csoportok, társadalmak működésére, időbeli dinamikájára irányítja a figyelmet, a 

kultúra ezek tartalmi vetületére, és általában a maradandóbb elemekre. Nekem egyszerre volt 

célom a csoport működésének (a csoportidentitás, mentalitás ki- és átalakulása, a csoport 

dinamikus struktúrája, hálózatisága és aktivitása, társadalmi beágyazottsága) vizsgálata és a 

résztvevők kognitív világának feltárása, a jelentésalkotás egyéni és közösségi formáinak, a 

csoporttudat és a közös kognitív szint létrejöttének mikémtjének kutatása.  

Sokszor hallottam a terepmunkám során azt a bibliai idézetet, hogy „Gyümölcseiről ismerszik 

meg a fa.” (Luk. 6:44) Az antropológiai diskurzusanalízis módszereinek gyakorlati 

alkalmazása mutatja meg, hogy mit lehet ennek segítségével kimutatni, mondani a csoportról, 

a résztvevőkről, és milyen mélységig alkalmas a kognitív folyamatok elemzésére. A táblázatok, 

grafikonok, térképek részletesebb ismertetését dolgozatom későbbi fejezeteiben magyarázom 

el, mindig ott, ahol az adott ábra elemzése történik. Az eredmények fényében kívánom ugyanis 

módszerem gyakorlati alkalmazhatóságát igazolni. Azt, hogy hogyan jutok el a terepjegyzetből, 

hanganyagból, egyéb szövegekből kétszeres transzformáció révén a grafikonok, térképes 

ábrázolások elkészítéséhez, tehát az alkalmazás módszertanát e fejezetben ismertetem.  
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Támpontok az ADA gyűjtési (adatrögzítési) módszeréhez 

 

A gyűjtés során az egyik legalapvetőbb szempont az, hogy felmérjük: milyen kutatói kérdéskört 

vizsgálunk, mivel figyelmünk nem terjedhet ki mindenre. Ez azt is jelenti, hogy nem a teljes, 

mindenre kiterjedő „valóságot”, nem minden részletet tudunk rögzíteni (hiszen ez lehetetlen is 

volna), ha erre törekednénk, a figyelmünk szétforgácsolódna a részletekben. Ehelyett egy 

előzetes kutatási szakasz után (ami nálam a BA szakdolgozatom 2010-2011-es terepmunkája 

volt) el kellett döntenem, hogy mely témákra összpontosítjom a figyelmet, és az adatgyűjtés 

során ezt kellett elsődlegesen (de nem kizárólagosan) figyelnem, rögzítenem, még a korábban 

keletkezett hanganyagok és terepjegyzetek leírása, elemzésre előkészítése során is. Nem 

„kizárólagosan” ezt, hiszen a kapcsolódó témákat és reakciókat (ide értve a témaváltásokat is) 

szintén gyűjteni kívántam a terepmunka során, különösen, ha ezt hang- és/vagy képanyag is 

segítette. Ez utóbbi esetekben is elengedhetetlen azonban a terepnapló használata, amit az 

elhangzott szövegek leírásakor a további megjegyzéseknél szerepeltetnem kellett. Így például 

vizsgáltam az etnicitás megjelenését, jelentőségét, ezen kívül egyes központi fogalmak (pl. 

„energia”, „rezgés”, „angyal”, „tűzönjárás”) szemantikai jelentésmezőjét (jelentésfelhőjét) és 

tartalmi változásait, továbbá a csoport diskurzusterének tagolódását, a csoport működését és a 

csoportidentitás (ide értve a státuszok) kialakítását. Ezért a jegyzeteimben fontos szerepet 

kapott, hogy ki vet fel bizonyos témákat, és kik (különösen: milyen csoportstátuszú tagok) 

milyen reakciókat adnak erre. 

Négy konkrét pédával kívánom jegyzetelési módszeremet illusztrálni: egy kézzel írt terepnapló-

résszel (I. Tábla), illetve egy hangszalagról kijegyzetelt (legépelt) és a terepnaplóból 

kiegészített vázlattal (II. Tábla), és két online kommunikációból származó beszédesemény 

oldalaival (III. Tábla) és egy online fórumbeszélgetés részletével (IV. Tábla). Ezeket a példákat 

két szempont alapján választottam ki a rendelkezésemre álló megannyi hasonló anyagból: 

egyrészt jól demonstrálják a résztvevők által felvetett témák sokféleségét, amelyekből ki kellett 

választanom egyes elemzések során a számomra lényegeseket, továbbá érzékeltetni tudom e 

példákkal a reakciók jegyzetelésének módját, másrészt viszont kellően rövidek ahhoz, hogy a 

dolgozat olvasói áttekintsék azokat, rajtuk keresztül bemutassam az elemzés lehetőségeit (ld. 

később a IV., V. és VI. Táblát). Az I-III. Tábla tehát nem az antropológiai diskurzuselemzés, 

csupán az annak alapjául szolgáló – a kutatás során egyre bővülő – szövegkorpusz, amely 

alapját adja a későbbi összesítések lehetőségének – ennek menetét majd a IV-VI. Táblák 

segítségével ismertetem. 
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Az I. számú Tábla egy kézzel írt terepnapló, ami olyan gyűjtési szituációban született (autóban 

történő beszélgetés), amelyről nem áll rendelkezésre hanganyag (rögzített felvétel). Közösen 

utaztam145 négy csoporttaggal Budapestről Temerinbe 2016. november 16-án a „temerini 

csoda” ötödik évfordulójának megemlékezésére. A szöveg rögzítését egy A5-ös üres papírlapra 

végeztem. A jegyzetelési szakaszokat vonallal választottam el és sorszámoztam, így jelezve a 

Temerinbe történő autós utazás során a megállókat, a jegyzetrészek készítésének időszakait. Az 

I. Táblán szereplő rövid terepnapló 1. jegyzete az utazás megkezdésekor történt, és arról szól, 

hogy kikkel utaztam egy autóban, majd a megállók alkalmával írtam a 2-5. számút, míg a 6. 

jegyzetet már a Temerinbe érkezéskor készítettem. A rendelkezésemre álló idő is behatárolta, 

hogy mennyit írhatok, nem voltak óráim arra, hogy töprengve próbáljak mindent leírni. Néhány 

javítást hazaérkezésem után még végeztem a szövegen.146  

Az elhangzott adatok, narratívák többsége nem volt számomra új. Azonban az antropológiai 

diskurzuselemzéshez elengedhetetlen, hogy amit akár ugyanaz a személy, akár más többször 

elmond, akkor is rögzítsük legalább az elhangzottak lényegét (de ha szükséges, akár szóról 

szóra). Így az egyik utasom halottlátó unokahugának története máskor is elhangzott már, mégis 

szükségesnek találtam amennyire lehet pontosan rögzíteni, igyekeztem szóról szóra lejegyezni 

– az energia-fogalom használatának elemzéséhez ugyanis jelentős volt számomra, mint ahogy 

egy másik utas kisfiának gyógyulásáról szóló beszámolóban a rezgés fogalma is (ld. a dolgozat 

7. fejezetét). Mivel az együtt utazó négy csoporttag közül hárman már ismerték egymás, de a 

negyedik utast nem, így a bemutatkozás során elhangzottakat is rögzítettem, hiába ismertem 

már őket, de fontosnak tartottam leírni, hogy egymás felé mely alapinformációkat adják meg 

megismerkedéskor.  

                                                           
145 Jó alkalom volt számomra, hogy személygépjárművemmel többször is szállítottam a csoporttagokat vagy 

ismerőseiket valamely eseményre vagy nem szakrális célból rendezett alkalomra (vendégségbe, ügyintézésre).  

146 A terepnapló a csoport központi legitimációs narratíváján, a temerini csodára emlékező hatodik éves nagy 

összejövetelen folytatódott, de arról már hanganyag és több fénykép is rendelkezésemre állt, így annak leírása 

során a jegyzet sokkal hosszabb lett, és word file-ban összesítettem a lényeges részeket, összesen 26 oldalon. 
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I. számú Tábla: a 2016. november 16-i autós utazás terepnaplója (A5-ös lap két oldala) 

 

Az I. Táblán szereplő írott szöveg elkészítésekor sok rövidítést alkalmaztam, dénes Prófétára 

történő hivatkozást a dP monogrammal jelöltem. Mivel ezen az utazáson ő nem volt jelen, a 

jegyzet 1. oldalának bal felső sarkába egy megvastagított dP monogrammot írtam a Ø jellel, 

ami megkönnyítette a későbbiek során a jegyzetek elemzésekor kiválasztanom ezt a jegyzetet 

azok között, amelyek olyan alkalommal keletkeztek, amikor a próféta nem volt jelen. 

Igyekeztem az elhangzott fontosabb szövegeket szóról szóra leírni, ilyenkor azokat idézőjelbe 

tettem, és a közbevetett cselekményt, reakciókat szögletes zárójelbe [ ] írtam, jelezve, hogy 

azok az én megfigyeléseim, és nem az elhangzottak. A 10:30-tól 14:30-ig tartó úton hat rövid 

alkalom volt a jegyzetelésre, ezért igyekeztem azokra a témákra koncentrálni, amelyeknek a 

későbbiek során jelentősége lehet. Ezek a következők voltak: a halottak és az energia 

kapcsolatára, a gyógyításra, az álmokra, a próféta olyan tanácsaira, iránymutatásaira, amelyekre 

a távollétében a résztvevők hivatkoztak, továbbá a rezgés szerepére, a személyes élettörténetek 

(élettörténet-foszlányok) lejegyzésére, és arra, hogy mikor volt markáns reakció megragadható, 

és ki részéről. Az érkezéssel az autós utazás véget ért, a temerini találkozót és a hazautat másik 

beszédeseménynek tekintettem. A temerini találkozóról hosszú, hangszalagról lejegyzett és a 

terepnaplóval kiegészített szöveg készült, a Tábla I. azonban jól mutatja a jegyzetelés módját. 

A színes filctollal készült utólagos bejegyzéseim (betű- és számkódok) jelentéséről a következő 

alfejezetben írok. 
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A II. számú Tábla egy hatnapos (2011. június 8-13.) terepmunkám egyik napjának estéjéről 

készült, amikor a Homoródkarácsonyfalvától a Tolvajos hágón át Csíksomlyóba tartó gyalogos 

zarándoklat során esti pihenőre egy erdőszéli csűrben álltunk meg aludni a csoport tagjaival és 

a prófétával (2011. június 10-én péntek koraeste). A csűrt nagy, fehérrel meszelt kereszt jelezte, 

ezzel adva tudtul a zarándokoknak, hogy itt, ebben a csűrben nyugodtan megszállhatnak 

Csíksomlyóra menet. A száz méterre, a patakparton álló nagy csűrt a székelyudvarhelyi 

zarándokok foglalták el, fiatalok és felnőtt kísérőik (tanárok és szülők), mintegy 30-40 ember, 

így az zsúfolásig megtelt. A másik, a kaszáló feljebbi, erdőszéli oldalán lévőt foglaltuk el mi, 

dénes Próféta és tanítványai, illetve néhány érdeklődő, akik velünk tartottak. A fogmosás után 

már ki-ki a lefekvéshez készülődött, amikor dénes Prófétát az egyik fény státuszú tag megkérte, 

hogy mondjon nekünk néhány szót. Észlelve a sajátos szituáció pontos rögzítésének 

szükségességét, a diktafont kitettem egy hátizsákra (hogy nagyjából mindenkitől hasonló 

távolságra legyen, de inkább a próféta közelében). Még két személy tett ki hangrögzítő eszközt 

hozzám hasonlóan, az egyikük egy fény státuszú tag volt, a másikuk egy érdeklődő (ún. kereső), 

akik szintén rögzítették az elhangzottakat. Mivel az én felvételem a készülék memóriazavara 

miatt félbeszakadt, ez utóbbi résztvevő adta át nekem saját felvételét.  

A hanganyagból később csak azokat a szövegrészeket írtam le szóról szóra egy-egy külön file-

ba, amely részeket szó szerint fel kívántam használni a dolgozatomhoz vagy valamelyik 

publikációmhoz. A későbbi keresés megkönnyítése érdekében a hangszalagra rögzített 

szöveget time-kódokkal láttam el a terepmunka után, hogy a későbbiek során is tudjam, mely 

témákat hol kell keresnem a majdnem 50 perces esti beszédesemény szövegében. Egyúttal a 

terepjegyzetemből néhány reakciót még beleírtam az összefoglalóba (kiegészítettem a 

hangszalagról nem hallható reakciókkal, cselekményekkel). A fontosabb szövegrészeket 

idézőjelbe tettem, hogy emlékezzek a későbbiek során a szóhasználatra, ha szükségem lesz rá. 

Így az egyes szövegeknek utána tudok keresni, és könnyen megtalálom a hanganyagban. Ezért 

készült tehát a II. Táblán ismertetett összesítő vázlat. Bár csak egyetlen oldal terjedelmű, jól 

áttekinthető tematikus tartalomjegyzékként szolgált számomra a főbb témák és a fontosabb 

reakciók későbbi kiértékeléséhez (ld. pl. az V. Tábla). 
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II. számú Tábla: a 2011. június 10-i hagnszalag és terepjegyzet leírt, vázlatos összesítése 

 

A II. Táblán szereplő összesítés elkészítése során ügyeltem arra, hogy a fontosabb témákat 

utólag könnyen vissza tudjam keresni, és lehetőleg ne maradjon olyan téma, amire nem 

emlékeztetem magam, még ha korántsem mindet használom fel majd egy-egy elemzéshez, 

publikációhoz. Mivel a legtöbb történet, szabály és narratíva sokszor elhangzott, a próféta 

tanítása olyan „modulokból” állt, amelyeknek ez a hangszalag a rendelkezésemre álló 

szövegkorpuszon belül nem csupa új, egyedi információt tartalmazott, hanem elég volt utalni 

arra, hogy ez vagy az a konkrét norma, dogma vagy narratívum hallható a felvételen. Így a 

részletesebb keresést már a hangszalagról kerestem vissza, és onnan írtam le. Ha szükséges 

volt, akkor részletesebben is jeleztem (magam számára, emlékeztetőül), hogy milyen 
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szövegvariánsról van szó, így például annak a legitimációs narratívának az esetében, amikor a 

Sátán a próféta feleségébe mászva belerakja a petéit, majd kígyó képében a talpán (más 

szövegváltozatban: lábujján) át elhagyja a testét. E legitimációs narratíváról, és az isteni 

büntetés kilátásba helyezéséről, mint legitimációs technikáról az 5. fejezetben írok bővebben. 

Még nem született külön tanulmányom a próféta igen gazdag, a középkori látomásirodalmat 

megszégyenítő képgazdagságú látomásairól, lélekutazásairól, testen kívüli élményeiről, de a 

jövőbeni publikációk előkészítése érdekében a látomásokra a jegyzeteimben gyakran utalok, és 

több tucat részletes látomáselbeszélést rögzítettem hangszalagon is. Sajnos a téma szerteágazó 

jellege miatt a dolgozatom terjedelmi keretét messze meghaladná ezek elemzése, célkitűzésem 

is más, mint a látomások párhuzamainak, eredetének és felhasználási módjának folklorisztikai 

vagy antropológiai elemzése. A fontosabb látomásokat azonban röviden ismertetem, sőt, 

idézem is a későbbi fejezetekben, ha az adott téma szempontjából szükséges. 

 

 
III. számú Tábla: két online beszédesemény – két videofile és az ezekre adott reakciók 

 

A III. Táblán szereplő két beszédesemény két eltérő videófile, amit más-más csoporttag töltött 

fel a youtube videomegosztóra, így megnyílt a lehetőség arra, hogy csoporttagok és kívülállók 

is reakciókat tegyenek: tetszésüket vagy nemtetszésüket fejezzék ki, akár – ha ezt a file feltöltő 

engedélyezi – kommentárokat fűzzenek hozzá. Ebből alakul ki egy ad hoc, az adott videóhoz 

kapcsolódó beszédesemény, amit a későbbiekben a videót megtekintő személyek is láthatnak, 

tehát nemcsak megtekinthetik azt, de akár be is csatlakozhatnak a beszédeseménybe. A 
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beszédesemény ideje így azonban már nem analóg, hanem tetszőlegesen kitágul, akár évekig is 

eltarthat, időről időre változó tartalmát mutatva az olvasóknak (az egyre bővülő, esetleg törölt 

kommentek miatt). Ezért is fontos, hogy amikor archiválok egy ilyen beszédeseményt, akkor 

jelöljem meg a mentés időpontját. A feltöltés és a reakciók között gyakran évek telnek el, ami 

egyúttal a virtuális beszélgetés intenzitását is jelzi, ezért nem árt évek elteltével újra 

megtekinteni egy-egy feltöltést (a fények csoportjáról és főleg dénes Prófétától 47 videofile áll 

rendelkezésemre az indavideo, youtube stb. feltöltésekből). Elméletileg egy-két nap alatt több 

száz komment vagy tetszésnyilvánítás is érkezhet egy adott videóra,147 máskor évek alatt is csak 

néhány.  

A III. Táblán látható 2. konkrét beszédesemény során a szöveges kommentárokat a feltöltő 

letiltotta. A tetszik/nem tetszik kóddal vagy a file megosztásával azonban továbbra is 

történhetett néző reakció. Azért választottam ezt a két file-t a III. Táblára, mert később 

mindkettőnek jelentősége lesz a dolgozatom során. A III. Tábla első beszédeseményét a tűzön 

(parázson) járásokkal foglalkozó 6. fejezetben elemzem (idézem is), a másik beszédeseményről 

pedig az 5. fejezetben írok, amikor a kívülállók online visszajelzése miatt a csoport leszokott a 

nyilvánosan hozzáférhető adatok, információk közzétételéről 2012 körül, vagy legalábbis 

lényegesen lecsökkent ezek száma, és az internet inkább a csoporton belüli kommunikációban 

tartotta meg fontos szerepét.  

A III. Tábla második beszédeseményének 5 pozitív és 13 negatív visszajelzése is megmutatta a 

csoport számára, hogy az előzmények nélküli információ-átadás mennyire félreérthető, és nem 

várt következményekkel járhat. Ennek a felismerésnek a dolgozat 4. fejezetében elemzett írt 

küszöbnarratívák kiépülési folyamatában is jelentősége lesz. 

                                                           
147 Ilyet az általam vizsgált csoport körében nem tapasztaltam, de más videók esetében igen. 
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IV. Tábla: egy online beszédesemény: dénes Próféta hozzászól egy fórumbeszélgetéshez 

 

A IV. Táblán szereplő beszédeseményben a próféta egy kívülállók részvételével zajló online 

beszédeseményhez szól hozzá. A beszélgetés a szellemvilágról szól. A próféta röviden ír az 

angyalokról és a szellemvilágról, amire 42 pozitív visszajelzést (like-ot) kap, a hozzászólás 

alapját képező, a szellemek létét tagadó bejegyzés csak 4-et („…szellem NEM létezik”), míg az 

oldalon szereplő egyéb hozzászólások is mind kevesebbet kaptak, mint a prófétáé. Mivel ez a 

beszédesemény kívülállók között zajlott az online térben, e példa is jól mutatja, hogy a próféta 

evangelizációs misszióját nem csupán az offline, hanem a nyilvános virtuális térben is folytatja. 
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Kitűnő retorikai érzékről tesz tanúbizonyságot, amikor e nagyon rövid terjedelemben kellő 

tiszteletet tanúsítva a kezdő bejegyzés szerzőjével szemben úgy foglal állást, hogy jelzi: 

szellemek és angyalok is léteznek, hiszen ő, a próféta, talákozott velük, így áttereli a szót az 

angyalokra is. Aktivitására jellemző, hogy kétsoros hozzászólásában már kifejezetten a 

személyére történő keresésre is buzdítja olvasóit: „Van videóm is fel téve evel kapcsolatosan. 

dénes…Próféta”. Az aláírással pedig emblematikusan jelzi státuszát. E beszédeseményt 

csoporton kívül zajlónak tekintettem, ezért nem szerepel a grafikonos összesítésekben.  

 

 

Az ADA téma-, időszak-, státusz- és reakció-elemzési módszere 

 

Azt is ismertetni kívánom, hogyan használtam fel az I. és II. Tábla jegyzeteit az értékelés során, 

hiszen ezek önmagukban nem alapját, csak nyersanyagát képezték a további elemzésnek. E 

kinyomtatott vagy lefénymásolt terep- vagy hangszalag-jegyzet lapjaira különböző színű 

átlátszó kihúzó-filctollal vezettem rá a jelöléseimet (hogy ne károsítsam az eredeti oldalakat). 

A jelölések színének és betűinek, illetve a +/-/0/? jelöléseknek és a számoknak is jelentősége 

volt. Így készítettem el azokat a kódolt rájegyzéseket, amelyek a nagy mennyiségű, heterogén 

írott, nyomtatott, fénymásolt anyag ismételt áttekintése során már sokkal gyorsabban, 

könnyebben, a színes kihúzófilccel történt jelölések alapján egy-egy témára vagy időszakra 

koncentrálva is összesíthetők, visszakereshetők voltak. Tehát a későbbiek során már nem kellett 

ismét újraolvasnom az egész anyagot, hanem koncentrálni tudtam azokra a szövegrészekre, 

amelyek az adott keresési szempontból fontosak számomra. Ez a keresés, összesítés szintén 

manuálisan történt, az oldalak átlapozásával, ahol a színes betűk, számok és jelek alapján akár 

státuszok, akár időszakok tekintetében végezhettem tetszőleges mennyiségű csoportosítást.  
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V/A. Tábla – az elemzésre előkészített I. Tábla egyik színes jegyzete (derivátuma) 

 

A terepjegyzetek, hangfile-leírások alkalmával négyféle jelölést (kódot) alkalmaztam: 

 

1. jelöléstípus: a fontosnak ítélt, vagy az elemzésre kiválasztott diskurzus-témakör jelölése 

Ez az eddigi publikációimban vagy épp a dolgozatomban szereplő egyes kiemelt témák szerint 

a következőket jelöltem meg a rendelkezésemre álló heterogén anyag írott jegyzeteiben: 

A = angyalok, tehát az angyalokról szóló adatok, pl. észlelések, élménybeszámolók, az 

angyalfogalom különböző megjelenési formái más narratívákban  

C = a csúcstechnológia alkalmazásának megítélése, tehát a csoprt szóhasználatában a 

hagyományos gazdálkodás és az ipari, technológiai fejelesztések viszonya 

G = a próféta galaktikus utazásaira148 vonatkozó élménybeszámolók, vagy az ezekre 

utaló megjegyzések, tényközlések, viták 

L = a Szent Lélek többes megjenéséhez, tehát a különböző „szent lelkekhez” kapcsolódó 

adatok, narratívák, normák, élménybeszámolók  

                                                           
148 Az elnevezés saját étikus gyűjtőfogalmam, a csoport nem alkotott az ide tartozó narratívákra émikus 

kifejezést. 
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M = a mennyországhoz kapcsolódó szövegek, pl. a próféta mennyekben tett utazásaihoz 

kapcsolódó narratívák, élménybeszámolók  

P = a pokolhoz kapcsolódó narratívák és élménybeszámolók, pl. a próféta pokolbéli 

utazásaihoz kapcsolódó narratívák, élménybeszámolók  

R = a reinkarnációhoz kapcsolódó közlések, narratívák  

R (bekarikázva) = a rezgés fogalmához kapcsolódó adatok, narratívák  

S = a szellemvilági lényekről szóló (ide értve a halottak szellemeit is) észlelések, 

beszámolók, normák, adatok és narratívák  

T = a parázson/tűzönjáráshoz kapcsolódó adatok, narratívák, élménybeszámolók  

 

2. jelöléstípus: az adott fogalmat, adatot, narratívát, normát említő személy 

A filctollas jelölések második csoportját az jelenti, hogy kitől, pontosabban milyen státuszú 

résztvevőtől származik az adott említés. Ezek a jelzések mindig az előzőt, a témamegjelölő 

kódot követik. A következő kódokat alkalmaztam: 

p = a próféta említése 

f = fény státuszú (Szent Lélekkel betöltekezett) csoporttagtól származó 

k = kérő (Szent Lelket kérő, jelölt) státuszú csoporttagtól származó 

é = érdeklődő (émikus kifejezéssel útkereső) résztvevőtől származó 

i = idegen, aki teljesen kívülállóként vesz részt az adott beszédeseményben149  

 

3. jelöléstípus: az adott közlés konnotációja és fogadtatása 

A harmadik jelölés az előző két betű fölötti indexelt +/-/0/? jelölés, ami azt jelzi, hogy 

„+” = az adott említésére adott reakciók pozitívnak értékelhetők  

„–” = az adott említésre adott reakciók negatívnak értékelhetők  

„0” = az adott említésre adott reakciók passzívnak értékelhetők, tehát sem helyeslő, sem 

tiltakozó/kritikus megjegyzést nem tapasztaltam (nem éreztem) az adott szituációban 

„?” = a reakciók nehezen értelmezhetők vagy bizonytalannak tartottam azokat 

 

A későbbi fejezetek elemzései során azt vizsgálom például, hogy a szellemvilág, az energia, a 

rezgés fogalma, a hozzájuk kapcsolódó közlések milyen konnotációval jelentek meg a 

beszédesemények során. Amikor egy vagy több résztvevő passzívan viselkedett, de maga a 

résztvevői reakció nagy biztonsággal megállapítható volt számomra, akkor ezt pozitívnak, ha a 

                                                           
149 Szomszéd, az online párbeszédben egy kívülálló kommentelő stb. 
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viszonyulás (akár az említő, akár a hallgatóság részéről) alapvetően negatív, elutasító vagy 

kritikus volt, akkor negatívnak, ha semleges, neutrális vagy nem megállapítható volt, 

bizonytalan volt számomra, azt is jelöltem. Az I. Táblán szereplő beszédesemény során például 

az egyik résztvevőről nem tudtam megállapítani, hogy a „halottlátó unokahug” elbeszélés során 

csupán visszahúzódó személyisége vagy a ki nem mondott ellenérzései indukálták magatartását 

(elvonta tekintetét, kinézett az ablakon). Az ilyen nehézségek mutatják meg elemzésem 

kvalitatív jellegét: a sokszor össze nem vethető jelentőségű említéseket egy táblázat során 

egységekké alakítva antropológiai kvalitatív értékelés nélkül nem tudnánk megkülönböztetni, 

és a visszajelzések is sematikussá válnának. Azonban a táblázat nem helyettesíti a kvalitatív 

elemzést, hanem támpontot ad számára, egyrészt az eligazodást, másrészt az összesítést és 

összevetést könnyíti meg. 

 

4. jelöléstípus: a beszédeseményben résztvevők száma és a reakciók megoszlása 

A negyedik jelölés az indexált pozitív-negatív jelölés alatti számok, amelyek azt jelzik, hogy 

hányan adták az adott reakciót, illetve a visszajelzések sokfélesége esetén a számomra fontos 

megoszlásukat mutatja. Amennyiben nem írtam számadatot, akkor számomra viszonylag 

egyöntetű volt az adott említés fogadtatása, tehát a terepnapló vagy a jegyzet résztvevői 

számomra úgy tűnt, hogy hasonlóan viszonyulnak az adott témához. Amennyiben azonban az 

említés konnotációja nem volt azonos a reakciók konnotációjával, akkor a beszélő (a második 

betűkód) jobb felső sarkába is beírtam bekarikázva a pozitív vagy negatív konnotációt (az 

említés érzelmi töltését). Ez látható példáué az V. Táblán, ahol a fény státuszú aktor fölé + jelet 

tettem, míg utána két résztvevőnél jeleztem a negatív, egynél pedig a neutrális visszajelzést.  

A számok tehát – más szempontok figyelembe vétele mellett – azt jelzik az elemzést végző 

számára, hogy milyen tág körben fogalmazódott meg az adott említés, illetve a reakció milyen 

mértékű volt, a vegyes jelleg esetén milyen visszajelzés dominált. Ez a hatásfok, a belső 

árnyalatok megragásánál lehet jelentős, főleg, amikor azt vizsgáljuk, hogy egy adott téma 

inkább szűk, vagy inkább nagy nyilvánosság előtt hangzik el, merül fel, hívódik elő.  
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V/B. Tábla – az elemzésre előkészített I. Tábla egyik színes jegyzete (derivátuma) 

 

A számot az adott +/-/?/0 jelzés alá írva különbség tehető a résztvevők reakció között úgy is, 

hogy pl. három fő egyértelműen helyesel, míg egy rosszallóan csóválja a fejét, míg két másik 

csak hallgat, végül pedig egy további személy idegesen nevet a látottak miatt, akkor a „+” jel 

alá hármat, a „–” jel alá egyet, a „0” jel alá kettőt és a „?” alá (ha a nevetés oka nem érthető a 

kutató számára) 1-es számot írnék. Ilyen sokféle reakció együttes megjelenése azonban az 

általam vizsgált közösségben elenyésző volt, sokkal gyakoribb volt, hogy a pozitív 

véleménnyilvánítás vagy a negatív véleménnyilvánítás viszonylag jól érzékelhető volt 

számomra, míg néhányan általában csak passzívan hallgattak, de számomra kirajzolódott az 

adott szituáció hangulatának inkább pozitív, vagy inkább negatív, esetleg bizonytalan, vegyes 

jellege. Ez utóbbit általában témaváltás követte, és csak ritkábban vita. Amennyiben a hallgatás 

nem a viszonyulásbeli különbözőséget, hanem egyfajta hallgatólagos egyetértést, részvételt 

fejezett ki (szerintem), akkor ezt nem jeleztem külön.  

Amikor az összesítést készítettem, akkor ahhoz a jelhez írtam az adott beszédszituációt, ami az 

egyértelműen domináns reakció volt, míg ha nagyon vegyes volt a fogadtatása egy narratívának 

vagy szabálynak, akkor azt a vegyes vagy semleges kategóriába írtam. Ehhez szükség volt a 
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terepnaplóra, de sokszor az emlékezetemre is, hogy az adott szituáció hogyan is zajlott, hiszen 

a leírt terepnapló csak vázlatosan tartalmazhatja a beszédeseményt, a személyes kutatói 

részvételem azonban elősegítette a szituáció előhívását a terepjegyzet segítségével.  

A nagybetűs jelölés a későbbiek során tetszőlegesen bővíthető más jelenségek, fogalmak vagy 

szempontok alapján. Így például egy 2017-es publikációmhoz szükségessé vált a rezgés 

fogalmának kielemzése is (tanulságait a dolgozat 7. fejezete tartalmazza), ezért a reinkarnáció 

jelölésére már lefoglalt R betűt bekarikázva jelöltem. Amennyiben pedig egy már általam 

megjelölt kategórián belüli különös jelenségre keresnék egyedi előfordulást, például a 

szellemvilági lények valamelyikére (a halottakra, ördögökre vagy a démonokra) kívánnék 

rákeresni, akkor a jegyzetek másolatai, a terepjegyzetek és hang vagy videófile-ok leírása 

alapján újabb színkihúzó filctollal jelölhetem ezeket a részeket, és az egyéb fontos 

információkat (ld. 2-4. jelöléstípus). Ekkor már elég például az „S” jelölést végignéznem hozzá, 

és kibővítenem egy új jelzéssel a meglévőket. Néhány fontosabb kulcsszót azért emeltem ki 

más színű filctollal, hogy a szöveg lényeges részét annak alapján ne kelljen minduntalan újra- 

és újraolvasnom, hanem a már viszonylag ismert szövegeken belül könnyebben eligazodjak. 

Azonban ha szükségesnek látom, igenis újra tudjam olvasni azokat, és könnyen megtaláljam a 

jelölések segítségével helyüket. Ezek a kiemelések segítettek például a 4. fejezetben ismertetett 

ún. küszöbnarratívák előfordulásainak, beszédszituációinak elemzésekor. 

 

 

A terepadatokból nyert adatsorok felhasználása: térkép, grafikon, strukturális ábra 

 

Már az előbbiekből is kiderül, hogy vitatom Scollon és LeVine megállapítását, akik a 

diskurzuselemzés fogalmát egyfajta csúcstechnológiai analízis számára kívánják kisajátítani, és 

kifejezetten azt hangsúlyozzák, hogy csak a csúcstechnika révén érhető el a kívánt eredmény 

(vö. LeVine – Scollon 2004, 1). Manuális antropológiai módszerem talán kőkorszakinak tűnhet 

a keresőszoftverek és az előfordulási gyakoriságból ún. szófelhőket és kapcsolódási hálózatokat 

gyártó számítógépes algoritmusok világában (néhány ilyen szoftvert magam is kipróbáltam 

nemzetközi konferenciák bemutatóin). Azonban ezek az új módszerek éppen az antropológia 

fő értékét, az egyedi árnyalatokat is megkülönbözetni tudó kvalitatív elemzési lehetőségek 

felismerését szorítják a minimumra, hiszen az egyedi beszédesemények értékelését 

elhanyagolják – olyan uniformizálásra sarkalnak, ami ellentétes lenne törekvésemmel. Én 

ugyanis nem kívántam mellőzni az egyes említések, szituációk egyedi visszakereshetőségét, 

értékelését és a kutatói megítélés árnyalatainak (és tévedéseinek) jogát fenntartva a 
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számszerűsítéssel és a kódokkal ellátással csupán segédanyagot képeztem a továbbra is 

kvalitatív, értelmező elemzésemhez. 

 
VI. Tábla – az kihúzófilctollal jelöl kódok egyik összesítő táblázata  

(a reinkarnáció fogalmának említéseiről és ezek fogadtatásáról)  
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A VI. Tábla arra példa, ahogyan az I. és II. Tábla terepjegyzeteiből és az ezekhez hasonló kézzel 

írt vagy nyomtatott szövegekből az V/A és V/B Táblán látható kódok, jelölések segítségével 

összehasonlító táblázatokat készítettem. Az V/A és V/B Táblán szereplő kihúzófilctollal 

készített jelzéseimet egy adott időszakra vonatkozóan (a VI. Tábla esetében 2011 és 2015 

között) összesítettem, más szempontokat is figyelembe véve táblázatban rögzítettem.150 Ez volt 

a terepjegyzetek első transzformációja révén létrejött színekkel és betűkkel jelölt kódok (V/A 

és V/B) egyik lehetséges adatsora, mint „második transzformáció”. Különböző összesítéseket 

készítettem, amellyekkel utána az elemzésem során segédanyagként tudtam dolgozni. Fontos 

kiemelnem, hogy ezek a transzformációs kódok és táblázatok nem magukat az elemzéseket 

alkották, hanem a kvalitatív elemzéseimet csupán segítették. 

Az összehasonlíthatóság érdekében meg kellett határoznom, hogy amennyiben egy-egy 

narratívumot egy beszédesemény során többször említenek, azt külön-külön vegyem-e 

számításba, vagy egyetlennek. Úgy döntöttem, hogy ezeket nem külön-külön említéseknek 

tekintem (hiszen volt például olyan beszédesemény, amikor ötször hívódott elő az angyal, és 

négyszer az energia fogalma), hanem együttesen, egynek számolom. Ezért az összesítés 

strigulái alkalmanként (beszédeseményenként) számításba vett említések. A dolgozat 

táblázataiban, grafikonjaiban (így a VI. Táblán is) egy vonalka egy-egy olyan beszédeseményt 

jelöl, ahol az adott téma felmerült. A táblázat oszlopait a beszélő személye határozta meg, míg 

az egy éves időszakon belül a pozitív, negatív vagy semleges (illetve bizonytalan) reakciók a 

sorokat alkotják. Ha az adott beszédeseményben a különböző említések alkalmával nagyon más 

reakciók érkeztek a résztvevők részéről, akkor ezt vegyes fogadtatásként vettem számításba (de 

a VI. Tábla készítésekor ezt is a „0” sora tartalmazza (más táblázatok készítésekor, ha 

szükségesnek látszott, ezeket külön jelöltem). Annak, hogy ugyanazon beszélgetőpartnerek 

ugyanazon eseményén eltérő reakciók szülessenek, oka lehet például, hogy egy adott személy 

épp kiment, elment a beszédszituációból, és a többiek más szövegkörnyezetben eltérő 

véleményt formáltak, vagy az is, hogy másodszor már más felhanggal, másként merült fel egy 

adott téma. Leggyakrabban a rezgés fogalmával kapcsolatban találkoztam ilyen esetekkel – 

erről a 7. fejezetben szólok részletesebben. 

A VI. Táblán látható, hogy igyekeztem azt is jelölni, hogy mikor ki (milyen státusú személy) 

említette az adott narratívát, de magukhoz a konkrét említések elemzéséhez – ha szükségesnek 

tartottam – vissza tudtam keresni az eredeti szövegeket. Az összesítő táblázataim különböző 

                                                           
150 A VI. tábla 2016-ban készült, így az előző éveket vettem az idővektor (vízszintes koordinátatengely) 

egységeinek az ebből készült ábrán – ld. a 4. fejezet X. ábráját, ami ennek alapján készült. 
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csoportosítási lehetőségeket kínálnak: különböző paraméterek kiemelésével válhatnak a 

kvalitatív elemzésem kvantitatív segédanyagaivá. Az adatok csoportosíthatók például időrendi 

sorrendben, a beszélők státusza, a reakciók jellege szerint is, de akár ezek kombinációival is. 

Különböző grafikonos ábrázolások ismertetésére a megannyi lehetőség közül két példát 

láthatunk most a VII-VIII. Táblán. Az előbbin időrendben ábrázoltam az említések számát és 

ezek konnotációját a függőleges tengelyen. (Az ábra a 4. fejezet IX. ábrája, így a grafikon 

kiértékelését ott részletezem.) 

 
VIII. ábra: A csúcstechnológiáról szóló narratívumra adott visszajelzések (2011-2015) 

 

A IX. Tábla pedig egyes konkrét fogalomhoz kapcsolódó adatok, élmények, elbeszélések 

említésének gyakoriságát az elbeszélő státusza szerinti csoportosításban ábrázolom. Ezáltal 

összehasonlíthatóvá vált az említések intenzitása, és az, hogy kik említik azokat a 

beszédesemények során. A IX. Táblán látható grafikon alaposabb elemzését a 4. fejezetben 

olvashatjuk, most a koordináták minősége, mint ábrázolási lehetőség fontos számunkra. 
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IX. Tábla. Négy narratívumcsoport előfordulásának gyakorisága az 

elbeszélők státusza alapján 2010-2013 között 

 

A IX. Tábla jól érzékelteti, hogy a legegzotikusabb témák (pl. a próféta pokoljárásairól szóló 

elbeszélések) sokkal ritkábban merültek fel a beszédesemények során, mint a „kevésbé feltűnő” 

angyalészlelések vagy a mennyei erőkhöz kapcsolódó élmények, beszámolók. Itt a vízszintes 

koordináta nem az időtengely, tehát nem időegységekre (pl. évekre, negyedévekre, hónapokra) 

bontva készítettem el a grafikont, hanem négy témakört hasonlítok össze az elbeszélők státusza 

alapján. A függőleges koordináta pedig az említési gyakoriságot jelzi (hasonlóan a VIII. Táblán 

látható grafikonhoz).  

Akkor például, amikor az energia vagy a rezgés fogalmát vizsgáltam, fontos volt számomra, 

hogy mely időszakokban milyen gyakran merültek fel az adott fogalmak, milyen narratívák 

kapcsolódtak hozzájuk (milyen narratívákba ágyazva jelentek meg), és milyen volt a csoport 

vagy az adott beszédszituációban résztvevők reakciója. Az energia és rezgés fogalmának 

elemzésekor (ld. a 7. fejezet) több ilyen grafikont képeztem, amelyekben kisebb időegységekre 

bontva is ábrázoltam, hogy milyen konnotációval jelent meg az adott szó vagy fogalom. Az 

antropológiai diskurzusanalízis manuális módszere lehetőséget adott számomra különféle 

csoportosításra.  

Ahogyan arra már utaltam, az általam vizsgált csoport aktivitása általában éves ciklusokban 

változó ismétlődést mutatott: egyes időszakban az offline beszédesemények, máskor az online 

angyalok mennyország pokol
galaktikus

utazás
1. dénes Próféta 42 24 7 3
2. kérők és fények 31 11 1 1
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kommunikáció dominanciáját érzékeltem. Olyan évente ismétlődő offline találkozási alkalmak 

mentén alakult ki ez a ciklikusság, mint a 3. fejezetben ismertetett csíksomlyói pünkösdi 

zarándoklat, a fény státuszú tagok júniusi ún. „fénytalálkozói” vagy a 2010. november 15-én 

történt temerini csoda éves megemlékezései, amelyek minden évben november közepének 

valamely hétvégéjére estek. Ezért kézenfekvőnek tűnt számomra, hogy éves bontásba rendezem 

például a IV. Táblázat adatsorát például a 4. fejezetben vizsgált küszöbnarratívák elemzésekor. 

Amikor azonban ennél finomabban hangolt előfordulási számot és reakciómegoszlást kívántam 

kutatni, mint például az energia és a rezgés fogalmának elemzésekor a 7. fejezetben, akkor 

jobbnak láttam, ha a beszédszekvenciát negyedéves bontásban összesítem. A fogalomhasználat 

és a beszédszituációk előfordulási gyakoriságát ilyenkor a gyakorisági frekvencia és a reakciók, 

attitűdök kisebb időegységekbe csoportosítva összesítettem, de szintén a IV. Táblázathoz 

hasonló összesítéssel. Ezek alapján alakítottam ki a 7. fejezet táblázatait.    

A különböző összesítő táblázataim lehetőséget adtak arra, hogy az adott fogalmat, narratívát, 

dogmát vagy normát az említők státusza vagy épp a hallgatóság jellege alapján csoportosítsam. 

Így tudtam megalkotni például a 4. fejezetben szereplő táblázatokat az egyes, általam 

kiválasztott (kutatói szempontból relevánsnak ítélt) narratívákat elmondók státusza és időrendje 

alapján. Ilyenkor az összesítés azon oszlopait és adatait vontam be egy-egy grafikon 

elkészítésébe, amelyek az adott ábrázolásnak feleltek meg: az időrendi megoszlást ki tudtam 

egészíteni a státuszmegoszlással és a visszajelzések, konnotációk jellegével. 

A kihúzófilccel kiemelt kulcsszavak és fontosabb narratívák másik elemzési lehetőségét adták 

számomra a beszédszituáció elemzései: kik és milyen környezetben adták elő azokat.151 Erre 

volt szükségem különösen a 4. fejezetben elemzett küszöbnarratívák, vagy a 8. fejezetben 

elemzett angyalfogalom vizsgálatakor. Ilyenkor – szintén a kvalitatív módszer alkalmazásával 

– a terepjegyzetek alapos tanulmányozásával tudtam meghatározni, hogy egy adott narratívum, 

szabály, dogma milyen személyi kör számára volt hozzáférhető, kik hozták fel azt a 

beszédeseményeken.  

Ezen kívül a IV. és V. táblán szereplő jelölések támpontot adtak számomra a beszélők és a 

beszédszituáció helyének rögzítése érdekében (könnyen kigyűjthetővé váltak ezek az adatok a 

szembeszökő színes filces jelölések révén). Ez például a résztvevők kapcsolathálóinak 

feltárásában volt a segítségemre. Nem kellett ugyanis minden elemzéshez a teljes anyagomat 

átnézni, hanem sokkal gyorsabban, a kihúzófilctollas kódok által tudtam a megfelelő helyeket 

részletesebben elolvasni vagy meghallgatni. Bizonyára méginkább megkönnyítette volna a 

                                                           
151 Megfontolásaim a nyelvészeti pragmatikához állnak közel (vö. Tátrai 2011, 51-52.). 
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dolgomat, ha minden jegyzetemet, hang- és video-filomat szóról szóra leírom, és word-

dokumentumként kezelem, azonban ez olyan sok többletmunkát okozott volna számomra, hogy 

inkább ezt a vázlatkészítési és jegyzetelési formát választottam. 

A beszélők lakóhelyét ismerve további elemzési lehetőséget kínált számomra a térképes 

ábrázolás, amit például a tűzön (parázson) járásról szóló 6. fejezetben alkalmaztam. Itt ugyanis 

éppen a csoporton belüli kisebb, tartós vagy ad hoc beszélő- és értelmezőközösségek földrajzi 

elhelyezkedés szerinti megoszlására figyeltem fel, bár a baráti- és munkakapcsolatok néha 

fellazították ezeket a kereteket. A földrajzi elhelyezkedés ábrázolása a hálózati gócpontok (hub-

ok) és alhálózatok (subnet-ek) szerepére világított rá.  

Amikor azt vizsgáltam például, hogy kik és milyen aktivitással vesznek részt a tűzönjárás 

rítusában, vagy hogy kik hogyan viszonyulnak ehhez a 2010-től indult új legitimációs rítushoz, 

a csoporton belüli kisebb értelmezőközösségeknek (alcsoportoknak) a szerepét sokkal 

könnyebb volt így felismerni és láttatni. Ehhez nagyon hasznos volt számomra az, hogy 

feltártam a csoporton belüli törésvonalakat, és az attitűdöket nem grafikonon mutattam be, 

hanem színekkel és a térképen jelölt hálózati struktúrával ábrázoltam. Ez látható a X. Táblán.  

 
X. Tábla: térképes ábrázolás lehetősége (a dolgozat 6. fejezetének VII. ábrája) 

 

A X. Tábla részletes elemzését a tűzönjárás csoporton belüli szerepéről szóló 6. fejezetben 

olvashatjuk. Egyelőre annyit bocsátok előre, hogy a csoport legfontosabb hálózati kapcsolatait 
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(baráti, rokoni vagy munkakapcsolat) rajzoltam fel földrajzi helyük szerint a Kárpát-medence 

térképére, és ezen belül az egyes családok, kisközösségek viszonyulását színekkel jelöltem, 

végezetül a fontosabb diszkurzív alcsoportokat fehér vonallal választottam el, a törésvonalakat 

pedig lila vonalakkal (ez utóbbiak tagjai később kiváltak a csoportból). 

Pragmatikus elemző módszerem alkalmazásakor tehát mindig az adott kutatói kérdések, az 

éppen vizsgált témakör szerint határoztam meg azt, hogy grafikonos, térképes vagy más ábrákat 

képezzek-e a számszerűsített adataimból. (Vagy képezzek-e egyáltalán, hiszen néhány 

elemzéshez ezek szükségtelenek voltak.) Az általam készített ábrák, grafikonok és táblázatok 

minden esetben pusztán segédanyagát képezték a következtetéseimnek, tehát nem célok, csak 

eszközök voltak. Segédletek, amelyek révén egyes tendenciákra, összehasonlítható adatokra 

tehetek szert, amelyek által újabb kérdések merültek fel. Ezeket az újabb kérdéseket, trendeket 

azonban minden esetben az értelmező (interpretatív) antropológiai módszerek kvalitatív 

módszerével elemeztem. Következtetéseimet minden esetben a rendelkezésemre álló kutatási 

anyag alapján vontam le. 

Dolgozatom tehát annyiban a „régi kerékvágásban” született, hogy nagyrészt ugyanazt teszem, 

mint az eddigi – főleg az interpretatív módszert alkalmazó – antropológusok: tartós terepmunkát 

végzek, és a video-, hang- illetve képfelvételeket, jegyzeteimet és az egyéb gyűjtött anyagot 

értelmezem. Ehhez azonban új eszközöket is igénybe veszek. Azzal, hogy kvalitatív értelmező-

elemző módszerhez saját kvantitatív grafikonjaimat, táblázataimat, térképes ábrázolásaimat, 

mint kigyűjtött és összehanlított adatokat is felhasználom (segédanyagként), az antropológiai 

értelmezés lehetőségeit kívánom kibővíteni, és nem „radikálisan új módszert” kialakítani. 

 
1. kép: két oldal dénes Próféta egyik reprezantációs céllal készített fotóalbumából, ahol fényjelenséget értelmez 
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4. fejezet 

Küszöbnarratívák és elfogadottságuk 

 

 

 

Témafelvetés 

 

Vajon egyik pillanatról a másikra válik valaki egy vallási mozgalom tagjává?152 Ha valaki 

elfogad néhány vallási narratívumot, vagy legalábbis annak nagyrészét, máris „hívő” lesz? 

Vagy a hit és a taggá válás inkább döntések sorozatából áll? Ebben a fejezetben azt a folyamatot 

vizsgálom, ahogyan a kívülállók az általam vizsgált vallási közösség tagjaivá válnak. 

Modellezhető ez a folyamat? Van-e a tudáshoz való hozzáférésben fokozatosság? Közös 

álláspontra jutnak egyáltalán a taggá váló személyek, vagy egyes narratívumokal kapcsolatos 

kétely megmaradhat még a csoport központi magja körében is? Egyáltalán mi tekinthető a 

csoportban „közös nevezőnek” (csoportrgiszternek), melyek azok a narratívumok, normák és 

dogmák, amelyek általánosan elfogadottak? 

Dell Hymes a beszélés néprajzának kidolgozása során felhívja a figyelmet arra, hogy „Az 

alapvető probléma abban áll, hogy felfedjük és megmagyarázzuk azt a kompetenciát, amely 

lehetővé teszi egy közösség tagjai számára, hogy beszéljenek, és beszédet értsenek.” (Hymes 

1992, 104.) Ennek az alapvető problémának a megválaszolásához szeretnék hozzájárulni ezzel 

az esettanulmánnyal és az erre épülő modell kifejtésével. Dell Hymes fogalomhasználatában a 

beszédközösség tagjai „a beszéd létrehozására és értelmezésére vonatkozó tudást szolgáló 

szabályok tekintetében” azonosulnak, ezáltal tudnak „közös nyelven” kommunikálni (Ibid. 

113). Megvizsgálom, hogy Dell Hymes hipotézise mennyiben alkalmas az általam vizsgált 

vallási mozgalom „nyelvének” és a tagok nyelvi kompetenciájának leírására.  

Harrison White szerint a társadalmi hálózatok és a diskurzusok egymást feltételezik (White 

1995, 1038), a diskurzus kialakítja saját tagolódását, közegeit és végső soron a maga által 

létrehozott hálózatban valósul meg (White–Mische 1998, 717). E társadalmi struktúrákat 

                                                           
152 A megtérés vizsgálatának, ezen belül különösen az új vallási mozgalmakba való megtérésnek hatalmas irodalma 

van (pl. Malek–Snow 1993, Rambo – Farhadian 2014, Cowan 2014, Peti 2012), én a dolgozatomban a 

narratívumok felől közelítek e kérdéshez, az egyéni percepcióra, kognícióra és döntésekre koncentrálva.  
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(hálózatokat) jelentéskonstrukciós folyamatok hozzák létre, és ezek egyben keretei (terepei és 

korlátai) is a diskurzusnak. A diskurzusmező tehát a hálózatiság révén tagolódik, a 

lehetőségfeltételek érvényességi területek (domain-ek) szerint változnak. (White a netwok 

domain kifejezéssel arra utal, hogy a társadalmi hálózatok valóságkonstrukcióinak diszkurzív 

érvényessége személyi körben behatárolható (White 1995). A társadalom tehát netdom (azaz 

hálózatok hálózata), strukturált diszkurzív mintázat. E fejezetben White hipotézisét abból a 

szempontból kritikai reflexió alá kívánom venni (tovább árnyalni), hogy a hálózatiság és a 

diskurzus modellszerű elképzeléséhez képest milyen szerepe van a csoporton belüli 

státuszoknak és a földrajzi közelségnek. Terepmunkám során ugyanis a hálózatiságból 

önmagában nem következő szabályszerűségekre figyeltem fel. 

 

 

Angyalok, mennyország, pokol és ufonauták 

 

Egy új vallási mozgalom kutatásának kezdetén külső jegyekben is felismerni véljük azt a 

hasonlóságot, ami a tagokat szemünkben összeköti. Látszólag e kör zárt és kikezdhetetlen, éles 

határt von a csoport tagjai és a kívülállók közé. Amikor a vallásantropológus egy ilyen 

közösségben elkezdi a terepmunkát, sok olyan kifejezést hall, olyan értelmezést tapasztal, és 

olyan narratívákat gyűjt, amelyek számára alig ismertek. Úgy tűnik, hogy a mozgalomban a 

fogalmakhoz (pl. Szent Lélek, angyal, energia) sajátos értelmezések kapcsolódnak,153 ezek a 

csoportra jellemző tudások révén a „jelentésfelhőknek” egyre nagyobb átfedése alakul ki (ld. 

részletesebben a dolgozat 7. és 8. fejezetét). Ez megerősíteni látszik a határt a kint és bent 

között: jelen esetben például meg kell szokni, hogy „odabent” egymást legtöbben fénynek 

nevezik, kérdezik, hogy „megkaptad-e a Szent Lelket”, vagy „kérted-e már a Szent Lelket”. 

Olyan jeleket ismernek fel környezetükben, amelyek a kívülállók számára nem feltétlenül 

sokatmondók: például homályos fényköröket egy-egy fényképen. Üdvözléskor vagy búcsúzás 

alkalmával pedig mintegy olvasnak egymás megöleléséből. Fehér ruhájuk, gyöngyből fűzött 

keresztjeik nyakláncaikon,154 a nők rituális alkalomkor hordott fehér kendője vagy hajpántja is 

jól felismerhetővé teszi a hovatartozásukat. Kívülről nézve: nagyon hasonlók. 

                                                           
153 Vö. a kognitív szemantika megállapításaival (pl. Tolcsvai Nagy 2011). 

154 Ezt az egyik csoporttag kezdte készíteni, és mára többen követik. A gyöngyből fűzött keresztet sokan viselik, 

de korántsem mindenki. 
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A próféta már megjelenésével demonstrálja különleges státuszát: nagy szakálla van, fején barna 

fejpánt, aminek közepére egy kört hímzett, amiből négy irányban négy hosszabb, és közöttük 

négy rövidebb sugár ágazik szét stilizált Nap-szerűen. Aki érdeklődik, elmondja neki, hogy: 

„Az Atya szimbóluma ez. […] Ő maga mutatta meg nekem, hogy őt így kell ábrázoljam, […] 

ezt nem én találtam ki. […] Megmutatta azt is, hogy a fiút így, a kereszt jelével és a Szent Lelket 

meg ilyen oválisan, sugarassan rajzoljam meg, ahogy néhány katolikus templomban is látni, 

[…] aki azokat készítette, tudta, hogy milyen a Szent Lélek! […] Sugárzó.” A kereszt jelét a 

protestáns tagok is gyakran hordják a nyakukban. Gyakran emlegetett eset a csoportban, amikor 

az egyik református tag belépett saját falujának templomába egy nagy, gyöngyökből fűzött 

kereszttel a nyakában. Hitének ilyen megvallása a református gyülekezet megbotránkozását 

vonta maga után. Az ökumenikusság hangoztatása tehát korántsem jelent 

konfliktusmentességet. Ezért is tűnik szükségesnek a feszültség és az elzárkózások 

minimalizálása, az információk átgondolt szűrése, adagolása.  

A csoport tagjainak legfontosabb közös nevezője, általánosan elfogadott hittétele, hogy a 

keresztény embernek törekednie kell a Szent Lélekkel fenntartott szoros kapcsolatra. Még akkor 

is, ha esendő, és nincs vele betöltekezve, „a krisztusi utat a Szent Lélek fénye mutatja meg 

számunkra”.155 Aki megkapta a Szent Lelket, a továbbiakban közvetlen életvezetési 

útmutatásokat kap általa álmokban, látomásokban, jelenésekben, sugalmazásokban vagy akár 

csodák formájában. A cél tehát az, hogy „Szent Lelket kapjon” valaki. Ez azonban önmagában 

még nem különböztetné meg a csoportot más karizmatikus mozgalmaktól. A próféta saját 

szavaival: „Istennek tetsző életet élni a Szent Lélek megkapása nélkül is lehet. No de el sem 

lehet képzelni azt a boldogságot, amit azután érez valaki, hogy megkapta [a Szent Lelket]!”. A 

boldogság a csoport tagjainak egyik központi élménye, amit gyakran meg is osztanak 

egymással. Egy fény például így nyilatkozott egy temerini éves megemlékezésen az 

érdeklődők, kérők és fények felé: „korábban el se tudtam képzelni, fogalmam sem volt, hogy 

milyen boldogság az, nyugalom és szeretet, ami a Szent Lélek által rám vár. De most itt vagyok, 

és mindenkinek csak azt mondhatom: gyertek ti is a fényre! Mert ami itt vár, kimondhatatlan 

öröm, harmónia. Együtt lenni Istennel.” Ez az önfeledt boldogság, az élet nyomorúságai, 

tragédiái közepette is az isteni béke és boldogság életérzése járja át a fényeket. Ez az egyik első 

dolog, ami a mozgalom iránt érdeklődők és a kutató számára is feltűnik. Ez teszi leginkább 

vonzóvá a csoportot az erre fogékony kívülállók számára. 

                                                           
155 Egy fény foglalta így össze a topolyai fénytalálkozón, 2015-ben gondolatait.  
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A próféta egyértelműen a központi alak (mintegy gravitációs tér) a csoport vallási 

elképzeléseinek alakítása során. A csoport hittételeinek zöme, a diskurzusban felmerülő vallási 

narratívák döntő többsége tőle származik. Ő az egyetlen, aki például jogosult valakit a Szent 

Lélekhez vezetve az eskütételt celebrálni. Ennek ellenére gyakran hangoztatja, hogy „A 

prófétát ne kövesse senki! Nem a prófétát kell követni, Jézust kell követni. Én is Jézust követem. 

Csak megerősítem mindig aztot: nem elégséges tanításait megismerni, hanem aszerint is kell 

élni.”156 Ezen azt is érti, hogy a prófétaságának elfogadása nem kell, hogy az adott személy 

egyházával való szakítással járjon. Általában már az első találkozások alkalmával megtudják a 

kívülállók, érdeklődők a prófétától vagy valamelyik tanítványától, hogy a Biblia egyedüli 

hiteles magyar fordítása a Károli Gáspár általi fordítás, de abból is csak az Újszövetséget kell 

olvasni, mert szerinte az Ószövetség „Jézus eljövetelével betelt, és aki ezek után is olvassa az 

Ószövetséget, annak szemére lepel borul.” Ezzel a keresztény egyházak tanításaival szembe 

kerülnek. A kereszt viselésével, a keresztvetéssel és a szentháromságra való hivatkozással pedig 

a próféta és sok tanítványa saját egyházának dogmáitól távolodik el (pl. a reformátusok, 

unitáriusok). A próféta hiába tartja magát a homoródkarácsonyfalvi unitárius gyülekezet 

tagjának, nagyon sok tanítása (reinkarnáció, szentháromság, az Ószövetség olvasásának tilalma 

stb.) ellenkezik az unitárius hittételekkel. 

A csoportban gyakran szó esik az angyalokról, az angyali jelenlétről. Sok csodát, az élet örömeit 

angyali közreműködésnek tulajdonítanak, ezért erről a központi jelentőségű fogalomról egy 

külön fejezetet szól.157 Egy útkereső említette nekem 2013-ban egy zarándoklaton, hogy 

„csodálatos, hogy itt [a csoportban] végre megtanultam elfogadni, hogy amit érzek, látok 

magam körül, itt vannak. Valóban itt vannak. Az angyalok itt vannak körülöttünk, és nem szabad 

elfeledkeznünk róluk.” A próféta sokszor beszámol a mennyekbe tett utazásairól, ahova őt a 

Szent Lélek vitte el. Egy kérő státuszú tag a következőképpen mesélt nekem egy alkalommal 

erről: „a fény a dolgokból belülről jön. A mennyben nincsen árnyék. Meg az angyalokból is jön. 

Így [a kezével, ujjait mozgatva mutatja] világolnak ott a falak, asztalok, székek. Nincsen árnyék, 

érted. A próféta sokszor volt ott, és látta a trónusokat. Az Atyát, és magát Krisztust is. Beszélt 

Máriával. Hát ki tud neked ilyenekről beszélni máshol?” A mennyeket mintegy más dimenziót 

írja le a próféta, ahol a dolgokból, angyalokból belülről árad a fény. Részletesen beszámol arról, 

hogyan jelent meg előtte az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Elmeséli alakjukat, vonásaikat. A 

lelkek halál utáni megtisztulását ködtóként írja le, amelyben az apró foltocskák, pontok a lelkek. 

                                                           
156 Egy szövegváltozat a próféta által gyakran említett narratívum megfogalmazásából. 

157 ld. a 8. fejezet 
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Ezek felfelé emelkednek lassan, nagyon lassan, ahogy megtisztulnak a földi bűneiktől. Arról is 

sokszor beszél, ahogyan a mennyei arany trónus előtt megkapta a prófétai kinevezést és 

küldetést. Szürreális, rendkívül expresszív látomásban számol be a mennyei oltárról. 

Emlékezetes, ahogy poklot jellemzi. Egy fény státuszú tag így foglalta össze a prófétától 

hallottakat két kérő státuszú tag számára 2014-ben: „a pokol olyan, mint egy állatkert. Mert a 

legbűnösebbek elégnek, a próféta mesélte, ahogy érezte még a lángoló hús szagát is, úgy fogják 

és dobálják be az embereket megsemmisülni a kemencébe, akik megjavíthatatlanok. De van a 

pokol, ahonnan ki lehet kerülni, letölteni a büntetést, az olyan, pont mint egy állatkert. A 

mennyekben van ez is, és úgy ülnek mindenki a bűnével, mozgásuk korlátozott, gubbasztanak. 

A bűneikkel, amit mindenki láthat. Mert a mennyország a pokoltól csak egyetlen lépés, ott van 

az is a mennyekben. Mintha harsonák közepette kiáltanák széjjel. Ez házasságtörő, ezt csinálta, 

és látja mindenki, képszerűen, hogy ki is ez valójában. Másik gyilkos, harmadik tolvaj. Letöltik 

a büntetésüket a mennyekben, ha itt nem bűnhődtek meg. Kérdezzétek meg [a prófétát], 

elképesztő! El fogja mesélni.”158 Első hallásra megragadja a hallgatóság fantáziáját a galaktikus 

utazás élménye is: egy alkalommal elvitte a Szent Lélek a prófétát egy távoli, idegen bolygóra. 

Egy kereső úgy mesélte el a többieknek egy imaalkalommal, még 2011-ben, hogy: „Háromlábú 

házakat látott a próféta, és járműveket, amiknek nem kereke volt, de üléseik voltak. Se orruk, se 

tetejük, lebegve haladnak. Hosszúfejű állatokat, sőt, az űrbéli embereket is látta, akik nagy 

szemű, intelligens lények. Tehát vannak.” Az ilyen és hasonló narratívák könnyen megragadják 

az érdeklődők és a kutató fantáziáját, jól emlékezünk rájuk akkor is, ha csak egyetlen 

alkalommal hallottuk őket. 

 

 

A küszöbnarratívák kialakulása 

 

Amikor elkezdtem a kutatást, a 2010-2012 között gyűjtött anyagból azokat a különleges 

narratívákat emeltem ki, amelyek megkülönböztették a csoportot számomra más vallási 

mozgalmaktól, és emblematikusnak tűntek. Ezért viszonylag statikus képet sugárzó, leíró 

jellegű, részletes publikációmban azt feltételeztem, mintha minden információhoz, tudáshoz 

minden tag, érdeklődő és kíváncsiskodó hozzáférhetne (Csáji 2013). A további évek kutatásai 

                                                           
158 Jól látható, hogy a próféta elképzelésében „a bűn zsoldja a halál”, mint megsemmisülés képe párhuzamosan 

létezik egyfajta purgatóriumszerű pokolképpel. Ez utóbbi néhány beszámolóban tüzes kínként, másokban inkább 

a bűnösök megalázó fogvatartásaként jelenik meg.  
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során azonban egy sokkal dinamikusabb és árnyaltabb kép tárult fel előttem. Először arra 

figyeltem fel, hogy egyes narratívumok sokkal gyakrabban jelennek meg, mint mások. A már 

említett négy narratívumcsoportnál159 maradva az I. számú ábrán azt láthatjuk, hogy 

terepmunkám első bő hat éves, 2010 végétől 2016-ig terjedő időszakában (az interjúszituációkat 

nem számítva) hány alkalommal találkoztam az adott narratívummal a csoportdiskurzusban.  

 

 
I. Ábra: az általam ismert beszédeseményekben a kiválasztott négy narratívum előfordulása a csoport  

online és offline kommunikációja során 2010-2016 között 

 

A számszerűsítés során egy előfordulásnak vettem, ha egy beszélgetésen, rituális alkalmon 

vagy egyetlen facebook megosztási láncolatban szerepelt például az angyal fogalma. Nem 

számítottam bele az előfordulások számába az interjúszituációban történt említést és a 

négyszemközt általam feltett kérdésre valamely résztvevő válaszát (mivel ezek nem részei a 

szűkebb értelemben vett csoportdiskurzusnak). A résztvevők számát és azt, hogy mennyire 

periférikus téma volt az adott narratívum felbukkanása, a táblázat szintén nem ábrázolja. A négy 

narratívum felmerülésének gyakorisága azonban jól látható: az angyalokról szóló narratívumok 

                                                           
159 Narratívumcsoport: egy adott fogalom köré épülő, összekapcsolódó elbeszélések, narratív tudások, adatok 

összessége. 
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önmagukban többször jelentek meg, mint az összes többi együttvéve. 160 Hangsúlyozom, hogy 

e fejezetben a későbbiek során ismertetett narratívák közül mintegy találomra emeltem ki négy 

olyat, ami már a kutatásom első szakaszában feltűnőnek és emblematikusnak tűnt (vö. Csáji 

2013). 

Ezt követően a terepnaplóim, jegyzeteim, a rituális alkalmakról általam vagy mások által 

készített, de rendelkezésemre bocsátott hanganyagok alapján azt próbáltam kigyűjteni, hogy 

kik voltak az adott narratívum elbeszélői ezekben az esetekben, tehát státusz szerint 

csoportosítottam az előfordulásokat. A II. ábrán az előbbi négy kiemelt narratívum megoszlását 

státuszok szerinti csoportosításban láthatjuk. 

 

 
II. ábra. Az általam kiválasztott négy fontos narratívumcsoport előfordulásának gyakorisága  

az elbeszélők státusza alapján 2010-2016 között 

 

A számszerűsítés161 során úgy jártam el, hogy annak a státusz-kategóriájába soroltam az 

említést, aki a beszélgetés során felvetette (aktivizálta) az adott tudást (narratívumot), például 

aki a facebook-on posztolta vagy kommentárjában említette, vagy rituális alkalmon hivatkozott 

rá. Az erre történő válaszokat, reakciókat már nem tudtam ezen az ábrán jelölni. A későbbiek 

                                                           
160 A résztvevő megfigyelő beszédhelyzetekben való „jelenlétének” esetlegessége ellenére a tartós terepmunka 

mégis hasonlóan vezeti be a kíváncsi kutatót a diskurzusba, ahogyan a kívülállók is a csoportba kerülnek. 

161 A számszerűsítés nem jelenti a kvantitatív módszerek eluralkodását az elemzésemben, hiszen nagyon eltérő 

súlyú, jelentőségű említéseket von közös nevező alá azzal, hogy egyetlen említésnek veszi.  
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során azonban elvégeztem kifejezetten a reakciók szerinti elemzést is. Erre e fejezet későbbi 

részében térek ki. Már a II. számú ábrán is jól látszik, mennyire markánsan eltér az első 

narratívum (angyalok) és a többi narratívum elbeszélőinek státuszmegoszlása162: az elsőt a 

csoport tagjai is kezdeményezően vetik fel, míg a többit inkább a próféta hozza be az adott írott 

vagy szóbeli beszédeseménybe. A gyakorisággal ráadásul viszonylag jól korrelált ez a 

különbség, ezért kíváncsi voltam arra, hogy a kutatáson egyes szakaszaiban is hasonlóképpen 

jelentek-e meg a narratívumok. 

Ezt a hosszabb időszakot két kisebb időszakra (2010-2013 és 2014-2016) felbontva 

összehasonlítottam ugyanennek a négy narratívumnak státuszok szerinti említését. Az előbbit 

láthatjuk a III. ábrán, míg az utóbbi időszak adatait a IV. ábrán. 

 

 
III. ábra. Az általam kiválasztott négy narratívumcsoport előfordulásának gyakorisága  

az elbeszélők státusza alapján 2010-2013 között 

 

Látható a III. ábrából, hogy ebben az első időszakban kevésbé markáns különbségek 

tapasztalhatók a négy vizsgált narratívum, státuszok szerinti említései között, és a négy 

narratívum egymáshoz viszonyított gyakorisága is kisebb mértékű, mint ahogyan az I-II. ábrán 

                                                           
162 Elbeszélő: aki szóbeli vagy írott kommunikációban említi az adott narratívum, még ha csak utalásszerűen is. 
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láttuk. Azonban már itt is jól kirajzolódik a gyakoriságok közötti jelentős különbség. A 

mennyország, pokol és galaktikus utazás témáról a keresők általi említések egy kivétellel a 

2011-2012-es évre estek. 

 
IV. ábra. Az általam kiválasztott négy narratívumcsoport előfordulásának gyakorisága  

az elbeszélők státusza alapján 2010-2016 között 

 

A III. és IV. ábra közötti összehasonlítás során feltűnő az az átrendeződés, amit például az 

angyalokkal kapcsolatos narratívum-előfordulások körében tapasztalunk. Korábban közel 

hasonló gyakorisággal említették a csoport kérő és fény státuszú tagjai, mint maga a próféta. A 

második időszakban pedig a kérők és fények sokkal gyakrabban hívták elő a prófétán kívül is 

e narratívumot. Ugyanakkor az általam a galaktikus utazás kategóriába sorolt narratívák szinte 

elenyésző számban jelentek meg a második, mintegy két és fél éves időszak alatt. Ezek egyike 

a próféta saját rövid hivatkozása163 erre egy rituális eseményen, a másik előfordulás pedig egy 

olyan érdeklődő (támogató) elbeszélése volt, aki a prófétát már sok éve ismeri, és az ufók létéről 

                                                           
163 A korábbi, részeletes elbeszélésekhez képest ez pusztán annyit tartalmazott 2015-ben, hogy a Szent Lélek 

beavatásáról szóló szövegben egy blokkot tett ki az a legitimációs jellegű hivatkozás, miszerint ő már járt idegen 

bolygón is, és ott találkozott intelligens lényekkel, mert a Szent Lélek ezt is meg kívánta neki mutatni.  

angyalok mennyország pokol galaktikus
utazás

1. dénes Próféta 29 25 4 1
2. kérők és fények 70 2 1 0
3. keresők, érdeklődők 24 1 0 1
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folyó vitában vetette fel a próféta élményét. A pokolról szóló narratívumcsoportot e későbbi 

időszakban szinte kizárólag a próféta említései képviselik. Az egyetlen kivétel, amikor egy, a 

bűnökről és megbocsátásról szóló elbeszélés során előkerült az egyik fény státuszú tag részéről 

a próféta pokolbéli utazása, és annak képei. Nem a mennyország narratívumcsoportba soroltam 

azokat a jelzős szerkezeteket, amikor csupán mennyei erőkről, mennyei energiáról, mennyei 

csodáról volt szó. Kizárólag a mennyország mibenlétéről, leírásáról szóló narratívumokat 

soroltam be az I-IV. táblázatok készítésekor. (Az előbbi típusú szóhasználat ugyanis szinte 

megszámlálhatatlanul sok adattal félrevezető lett volna.) Jellemző, hogy az első időszakban 

még a prófétán kívül is sokszor említették e narratívumot, míg a másodikban az említések 

száma elenyészően kevés (bár még így is jóval több, mint a galaktikus utazásé vagy a pokol-

leírásoké).   

A státuszok szerinti megoszlás átrendeződésének felismeréséből, a résztvevők reakcióinak 

alaposabb tanulmányozásából és az előfordulások gyakoriságának mélyrehatóbb vizsgálatából 

kirajzolódott előttem a csoport ki nem mondott, és normatív szabályként nem, csupán félig 

ösztönös, félig tudatosított szokásként érvényesülő hozzáférési gyakorlata, ami az egyes 

narratívumok említését az adott szituációtól függően mégis egy adott rend szerint sorrendbe 

állítja. Ennek alapján ismertem fel 2014-ben a küszöbnarratívák jelentőségét.  

A mozgalom megalakulásának első éveiben néha már az első alkalmakkor elmesélte dénes 

Próféta, hogy járt a mennyben, a pokolban, beszélt Jézussal, Máriával, és találkozott a mennyei 

angyalokkal.164 Azonban 2011-2012-től egyre ritkábban tapasztaltam ezt a nyíltságot, ezért 

elkezdtem vizsgálni ennek okát. A próféta egyre gyakrabban hangoztatta, hogy nem mondhat 

el mindenkinek bármilyen információt. Egy alkalommal ezt így fogalmazta meg: „…a Szent 

Lélek is megtiltja, hogy mindent elmondjak. […] Volt például olyan, amit például a Mennyekben 

láttam, és azt mondták, hogy «na, erről aztán soha senkinek nem beszélhetsz!» […] Én sem 

mondok el azonnal mindent. Tudnom kell, hogy kinek mit szabad elmondanom. Ha azonnal 

súlyos dolgokat tudna meg, azt meg sem értené! Nem lehet azonnal bárkinek bármit mondani. 

Fokozatosan kell [elmondani]. Nem akarom, hogy elforduljanak, bolondnak nézzenek.” (2015) 

A fények is felismerték, hogy nem mindegy milyen sorrendben szembesülnek a kívülállók, 

érdeklődők majd pedig a Szent Lelket kérők a csoport sajátos narratíváiban, 

értékpreferenciáikat hogyan tapasztalják meg. Az ehhez hasonló általánosságon kívül azonban 

                                                           
164 A 2008-as bonyhádi előadása a youtube-ra feltöltött, így tehát kutatható szöveg volt. Akkor még a legnagyobb 

nyíltsággal beszélt a próféta a kívülállókkal, a hallgatóság számára nem, vagy csak alig volt fokozatosság a 

narratívákhoz való hozzáférésben. 
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a csoportban senkitől nem hallottam a küszöbnarratívákra vonatkozó absztrakt szabályt, nem 

beszéltek számomra még interjúhelyzetben sem a „küszöbnarratívák” normájáról még saját 

szóhasználatukkal sem. A csoport diszkurzív terének küszöbnarratívák általi tagolódását tehát 

nagyon hasonlóan kellett feltárnom, mint ahogy annak idején Bronislaw Malinowski tette ezt a 

bennszülöttek normáival, büntetési rendszerével kapcsolatban, a diskurzusban való tartós 

részvétel segítségével (Malinowski 2000, 49.). 

2011-2013 között indult meg a tudáskészlethez hozzáférés fokozatosságát kiépítő diszkurzív 

folyamat (szelekció és tanulás az „ismerőssé” tétel érdekében), a csoport által kialakított 

hozzáférési rend 2015-re jól felismerhetően érvényesült. A próféta – és egyre inkább a legtöbb 

fény státuszú tag – félig tudatosan, félig ösztönösen betart egyfajta lépcsőzetességet. A fények, 

a Szent Lelket kérő jelöltek, a keresők, az érdeklődők, a kíváncsiskodók, a támogatók tehát 

eltérő mértékben férnek hozzá narratívákhoz, adathoz. A csoport belső magja is többé-kevésbé 

tartja magát ehhez a félig ösztönös, alig kimondott fokozatossághoz, bár a normatív 

érvényesülésnek még csak előjeleit érzékeltem (a szabály „megszegését” csak csodálkozás 

kíséri, ritka a rosszallás, és valódi szankció nem kapcsolódik hozzá).165 Az egyes fázisokba 

(státuszokba) való átmenet egyéni döntéseken múlik.  

A csoportban rengeteg féle narratívumot hallottam, nemcsak „küszöbnarratívákat”. Attól még, 

hogy a csoport beszél valamiről, feltölt valamit a facebook-ra vagy kommentál, még korántsem 

jelenti azt, hogy ezek valamiféle küszöbnarratíva-csoportosításba lennének beilleszthetők. Csak 

azokat tekintem küszöbnarratíváknak, amelyek bizonyos közösségi funkciókkal bírnak, 

amelyek a csoport státuszok szerinti szintjeit elválasztják és egyben összekötik. 

 

 

Küszöbnarratívák – szelekció és megismerés 

 

A teológiai rendszert feltételező, koherens világképet feltárni kívánó elemzés nem számol 

annak jelentőségével, hogy nem lehet egy csapásra megismerni egy eszmerendszert. Ráadásul 

nem arról van szó, hogy van egy bizonyos tudás, ami elsajátítható rendszerként áll 

rendelkezésre, hanem a kívülálló egy diszkurzustérbe kerül, az ottani diskurzus már létezik, 

aminek részévé válva „belehallgat” a későbbi állításokba és jelzésekbe. Tehát egy dinamikus, 

                                                           
165 A tagok boldogságra törekvésével és habitusával hozható összefüggésbe az, hogy a csoporton belül inkább a 

konfliktuskerülés a jellemző. A szankciók nem csoportos, hanem a próféta vagy egyes résztvevők általi 

reakciókban, szűk körben történő kibeszélésben, passzivitásban, elfordulásban jelennek meg elsősorban. 
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csak időbeliségében megragadható, változó tartalmakból álló folyamatról van szó. Tudjuk, 

hogy „az extrém” is kulturálisan meghatározott fogalom: mást tekintenek annak egy új vallási 

mozgalom tagjai – és többé-kevésbé más az, ami számukra nem szokványos, rendellenes. 

„Bent” sok dolog természetes, ami a kívülállóknak nem az.166 Mi lehet az a valami, ami 

hasonlóvá teszi egy csoport tagjait egymáshoz? A szokásos/bevett/ismerős és 

ismeretlen/idegen/más tengely adja az antropológiai megismerés egyik fő dimenzióját, ezért is 

tekinthetjük a „Másik” megismerésére, értelmezésére, összehasonlító interpretálására irányuló 

tudománynak. A tartós antroplógiai terepmunka, és főleg a résztvevő megfigyelés felfedi az 

egyének közti különbségeket, és a csoportra jellemző jegyek, „csoporttulajdonságok” 

alkalmazhatósága, érvényessége megkérdőjeleződik. Felismerjük, hogy az intézményes vagy 

írott szabályokhoz képest a valóság megismerhetetlenül sokszínű: az egyéni változatok elemző 

megragadásának, bemutatásának komoly nehézségei vannak, hiszen az ellentétpárokban való 

(strukturalista) gondolkodásnak nem kedveznek a sorozatos kivételek és halk átmenetek.  

Kézenfekvőnek tűnik, hogy a kutatónak meg kell tanulnia a kutatott közösség „nyelvét”,167 ide 

értve a verbális és nonverbális magatartást és a „csöndek” (vagy a passzív távolmaradás) 

jelentéseit is (vö. Agyekum 2002, Hovi 2016). Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egyáltalán 

elkezdje értelmezni az általa tapasztaltakat. Azonban a megismerési folyamat korántsem ilyen 

egyszerű, hogy azonnal „beletanulhassunk” a csoport sajátos világába. Ahogy a tananyagot sem 

bármilyen sorrendben lehet elsajátítani, a csoport sajátos nyelvét, tudáskészletét sem. 

A csoport diskurzustere sokféle belső megoszlást (státusz, baráti viszony, földrajzi közelség-

távolság, klaszterezettség) tartalmaz: részben elkülönülő hálózatokat. Ezek egyik tényezője az 

a fokozatosság, amit az általam küszöbnarratíváknak elnevezett hozzáférési lépcsőzetesség – 

egyes narratívumokba hamarabb, másokba később történő betekintés, beavatás – eredményez. 

Az információ „adagolása” nem esetleges a megismerő számára. Ennek kialakulási folyamatát, 

a főbb küszöbnarratívákat és e fokozatosság szerepét elemzem ebben a fejezetben.  

A küszöb fogalma nem idegen Michel Foucault eredeti diskurzuselméleti munkáitól sem: 

megkülönböztet például pozitivitási küszöböt, episztemológiai küszöböt (Foucault 2001[1969], 

239-247). Ő azonban egészen másként használta a küszöb fogalmát. Az én szóhasználatomban 

a küszöbnarratívák olyan narratív blokkok, amelyek egyfajta szelekciót eredményeznek. A 

                                                           
166 Ahogy már említettem, eleinte a kívülálló, aki érdeklődik a csoport iránt hajlamos inkább a különlegesre 

(extrémre) felfigyelni, ez egy percepcionális jelenség – azonban még a vallásantropológus számára sem könnyen 

elkerülhető, hogy a beszámolókban, tudományos értelmezésekben is ez a vetület legyen a hangsúlyos: mintha a 

többség vagy az elit attitűdjének perspektívájából egzotikus törzseket keresnénk saját társadalmunkban. 

167 Vö. dolgozatom 8. fejezetének kognitív szemantikai következtetéseivel. 
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hallgatóság ezt megismerve legalább két részre szakad: azokra, akik elképzelhetőnek tartják az 

adott küszöbnarratívák érvényességét (lehetőségfeltétel), és azokra, akik elutasítják ezt.  

Mielőtt a küszöbnarratívák részletes elemzésébe kezdenék, tisztázni kívánom, hogy miért 

alkottam meg a „köszöbnarratívák” gyűjtőfogalmát, amelyen belül kétségtelenül említek 

elbeszéléseket, dogmákat és normákat is. Ennek oka az, hogy ezek hátterében is előhívható 

vagy a résztvevők által megemlített narratívák, tehát narratív tudás áll: elbeszélések, történetek, 

amelyeket összefoglalóan én láttam el az adott „címkével”. A narratívum/narratíva szó jelentése 

a társadalomtudományokban jelentős változáson (bővülésen) ment keresztül az elmúlt 

évtizedekben (Elliott 2005, 2). A korábbi folklorisztikai narratíva-fogalom minden jelentéssel 

bíró elbeszélésre kiterjeszthető, amely elbeszélésnek funkciója van – kapcsolódhat például 

értékekhez, dogmákhoz, valamely jelenség magyarázatához is. A narratívum/narratíva olyan 

verbalizált adat, amely egy (akár csak a háttérben maradó, utalással meghatározott) lehetséges 

elbeszélés (vagy esetemben elbeszéléscsoport, -típus) megjelölését jelenti (Marsh – Elliott 

2008). Mivel egy normához (pl. a szombati munkatilalomhoz) sok elbeszélés kapcsolódott a 

csoporton belüli és a kívülállók felé történő kommunikációban, e fejezet további elemzésében 

emblematikusan e címszó alatt mindezen elbeszélések összefoglaló kategóriáját alkotom meg. 

Dolgozatokban a látszólag normának vagy dogmának tűnő megjelölések (pl. a Biblia egyetlen 

helyes magyar fordítása a Károli Gáspár által fordított szövegváltozat) tehát valójában 

megannyi élménybeszámolót és más elbeszélést jelentenek a gyakorlatban, amelyek így együtt 

alkotják a Károli-Bibliaként összefoglaló „címkével” ellátott küszöbnarratíva-csoport 

megjelölést. Ilyen, a háttérben maradó (és előhívható) élménybeszámoló (szorosabb értelemben 

vett narratívum) például az az általam sokszor hallott elbeszélés is, amikor egy új, protestáns 

Bibliafordítás megvitatására hívják (kérik fel résztvevőként) a prófétát, ő azonban – a Szent 

Lélek sugalmazására hivatkozva – szigetelőszalaggal az odaúton a vonaton átkötözte az új 

Bibliát, hiszen ez nem fordítás volt szerinte, hanem „ferdítés”. A legritkább esetben jelenik meg 

egy-egy norma vagy dogma önmagában, az általános gyakorlat az, hogy narratívákba ágyazva, 

elbeszélésekkel „magyarázva” hangzanak el.168 Számos más, hasonló narratívát említhetnék. 

Maguk a csoporttagok is gyakran csupán utalnak egy-egy történetre. Az éppen e fejezetben 

ismertetett közös referenciális keret, illetve az ebbe történő beletanulás révén elég, ha deiktikus 

                                                           
168 Így például az elemzési módszeremet kifejtő 2. fejezet II. Tábláján a szombati munkatilalmat a próféta a 

tanítványainak saját élettörténetébe és az egyik tanítvány konkrét életvilágába ágyazott narratívumokkal 

magyarázza meg (pl. azt, hogy szerinte a Szent Lélek büntette meg őt a létráról törtő leesésével akkor, amikor 

szombaton próbált segíteni az egyik tanítványa villanszerelési munkálataiban). 
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módon utalnak személyekre, vagy akár narratívákra (vö. Tátrai 2011, 127), és ez előhívja az 

adott – felidézni kívánt – történeteket.169 Számomra ilyenkor is narratívák hangzanak el. 

Ez a felismerés kitágítja a narratíva értelmezését: elemzésemben a narratívák előfordulásaként 

veszem számba a rájuk történő utalást is. Egy alkalommal egy fény státuszú tag megemlítette 

egy zarándoklat alkalmával, hogy „ez olyan, mint egy űrjármű” (rámutatva egy különös, nyitott 

kabrió autóra, leszerelt kerekekkel). Ezzal nem „általában” egy űrbéli járműre utalt, vagy egy 

filmből, újságból vagy máshonnan származó modellre, hanem elő kívánta hívni azokat az 

elbeszéléseket, pontosabban azt a konkrét narratívum-csoportot, amely dénes Próféta galaktikus 

utazását beszéli el. Az orr és tető nélküli, lebegő járművekről sok alkalommal hallottam 

hosszabb rövidebb elbeszéléseket, de gyakran csak az említetthez hasonló utalásokat. 

Jegyzeteimben ezeket az utalásokat – ahogy az ADA módszerét ismertető fejezetben már 

bemutattam – „G” (azaz „galaktikus utazás”) jellel láttam el. Ezt az említést is ide soroltam. 

Nem akarok minden egyes alkalommal bonyolult körülírásokba bocsátkozni és felsorolni az 

adott elbeszélés általam hallott variánsait, hiszen ez fölöslegesen nyújtaná meg dolgozatomat, 

és irányultságom sem szövegfolklorisztikai jellegű. Ahogy e fejezetben kifejtem, az általam 

köszöbnarratívának elnevezett gyűjtőfogalom éppen azért született, hogy arra koncentráljak, 

ami elemzésem szempontjából a megannyi szövegnél és szövegvariánsnál, akár deiktikus 

említésnél sokkal fontosabb: a diszkurzív tanulási és szelekciós folyamatra, és a csoport 

diskurzusterének státuszok szerinti belső rétegzettségére, ennek funkcióira. A „narratívák” 

tartalma tehát fontos ugyan a számomra, de csak másodlagos: a csoportszintű és interszubjektív 

kontextusok és a közös referenciakeret kialakulására, diszkurzív mibenlétére és szerepére 

vagyok elsősorban kíváncsi. 

 

 

A küszöbnarratívák első köre 

 

Az első küszöbnarratívák a kívülállók felé szabadon elmondhatók, tehát a legnyilvánosabb 

hozzáférés körét adják. Ha a próféta valakivel megismerkedik utazásai során, vagy betér egy 

házba, akkor legtöbbször egy-két rövid újszövetségi szakaszt olvas fel a Bibliából. Az adott 

szakaszt mindig kétszer olvassa fel egymás után. Ezek után saját szavaival imádkozik, 

könyörög az őt befogadókért, illetve aki ezt kéri, annak feje fölé emeli tenyerét és áldást mond 

rá. Ezek után a Miatyánk imája következik, majd – ahogyan a rövid rituális alkalom kezdetén 

                                                           
169 Annak is szerepe lehet, hogy kiből hívja elő, és kiből nem, ki az, aki „még” kívül van e tudásrétegen. 
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– keresztet vet „az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, és a Szűzanya örök szeretetében, 

Ámen!”. A keresztet jobbról balra veti (ahogyan a római katolikusok, szemben az ortodox és a 

görög katolikus keresztvetéssel). Ez a rövid evangelizációs rítus magatartásmintává válva a 

tanítványai170 számára is irányadó lett. 

A prófétával, vagy valamelyik tanítványával történő első találkozás alkalmával kiderül, hogy 

kik azok, akik elzárkóznak a további kapcsolattól, és kik azok, akik érdeklődnek. Ez nem az 

idegenkedés (kétségek) felől az otthonosság (hit) egyik pillanatról a másikra történő átbillenését 

jelenti, hanem inkább egyfajta lehetőség elképzelését. Az érdeklődés még nem azt jelenti, hogy 

valaki hisz, csak azt, hogy el tudja képzelni, hogy lehetséges mindaz, amit hall.171 Már az első 

küszöbnarratívum-blokk tartalmazza azokat az alapvető kérdéseket, amelyek a fogékonyság 

alapján megszűrik a hallgatóságot. A legtöbben elfordulnak, és kimondva vagy kimondatlanul, 

de nem folytatják a próféta és a csoport megismerését, nem vesznek részt több alkalmon, nem 

tartják befogadhatónak a hallottakat. Néhányan azonban nem zárják ki azt, hogy valóban a 

Szent Lélek által vezetett prófétával beszélnek, és azt sem, hogy az ő vezetésével keresztény 

hitük elmélyíthető. Az első küszöbnarratívum-blokk még csak „gyengéden” polarizál, nem 

akarja sokkolni a hallgatóságot: elválasztja az érdeklődőket a szkeptikusoktól.172 Csupán 

annyira különös, „egzotikus”, amennyire ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a lehetséges 

tanítványok figyelmét felkeltsék, érdeklődésük fennmaradjon, azok pedig, akik 

„okoskodásukkal, kétkedésükkel” (a csoport néhány tagjának szóhasználata), saját eltérő 

tudásukkal túlságosan összezavarnák a csoportot, kívül maradjanak.  

Egyrészt olyan általánosságok tartoznak ide, mint például Jézus Krisztus tanításainak teljes 

elfogadása, „A hit cselekedetek nélkül halott” elv, továbbá az az indirekt legitimációs 

narratívum, hogy „Nem a prófétát kell követni, hanem Jézust. A próféta is őt követi.” Másrészt 

a próféta legalapvetőbb célkitűzései is említésre kerülhetnek, mint például, hogy dénes Próféta 

küldetése a keresztény hit megerősítése (amikor Jézus Krisztus ismét eljön e földi világba, több 

hitet találjon az emberek között, mint ami ma van), vagy az a gyakran hangoztatott retorikai 

eszköz, hogy „ha az Isten prófétát küldött közénk, akkor el kellene gondolkodnunk azon, hogy 

                                                           
170 Tanítványoknak nevezik a csoportban a Szent Lelket kérő és a fény státuszú tagokat.  

171 A lehetőségfeltétel tehát nem azonosítható a hittel, mint olyan tudással, ami nem kíván igazolást (bizonyítást).  

172 Azt tapasztaltam, hogy néhány szkeptikus ettől még tovább érdeklődik, mindenesetre a polarizáció jól 

felismerhetően megosztja az első beszélgetések résztvevőit.  
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valamit nem jól csinálunk”.173 Néhány külső jegy is azonnal feltűnik: a fehér ruha, a nőkön lévő 

fehér kendő vagy hajpánt, a próféta „napszimbólumos”174 fejpántja stb. 

A hallgatóságot a szektásság-váddal szemben azzal nyugtatják meg, hogy a próféta nem akar 

új vallást alapítani, a mozgalom ökumenikus – arra buzdítják a közönséget, hogy maradjanak 

meg saját gyülekezetükben, egyházukban. Legitimációs hivatkozásként pedig rendkívül 

gyakran említik a 2010. november 15-én történt temerini csodát.  
Az első küszöbnarratíva-csoportból kiemelhetjük azokat az adatokat is, amiket a csoport 

jelenleg központi blogján bemutatkozásként olvashatunk. A próféta bibliai idézetekkel is 

alátámasztja saját prófétaságát, így például Pál I. levele a korinthusiakhoz 14:37, vagy Péter II. 

közönséges levelének 1:21 szakaszával. Az első küszöbnarratívákon átjutni azt jelenti, hogy 

további érdeklődést mutat valaki. Ez megnyilvánulhat abban, hogy egy parázson járás 

alkalmával közvetlen beszélgetésbe kezd a prófétával vagy valamelyik tanítványával, elkéri a 

telefonszámát, e-mailcímét vagy skype-címét, esetleg elmegy egy másik alkalomra is. Máskor 

egy egyszerű beszélgetés során mutatja ki érdeklődését a tanítvány vagy a próféta számára 

valaki. Ezek olyan visszajelzések, amivel az adott személy a következő szakaszba lép.  

 

 

A küszöbnarratívák második csoportja 

 

A második küszöbnarratívum-blokk azok számára „nyílik meg”, akik kifejezik érdeklődésüket 

az első információk megismerése után. A második küszöbnarratívum-blokk már kevésbé 

általános üzeneteket tartalmaz, itt tudjuk meg például, hogy az ökumenikus attitűd ellenére a 

„papsággal” szemben komoly aggályai vannak a csoportnak, főleg a prófétának (e negatív 

viszonyulás a tagok részéről korántsem egyöntetű). A próféta szerint „…ha egy papnak 

szemüvege van, annak, kérdem én, vajon milyen kapcsolata van a Szent Lélekkel? Mert ha 

igazán Szent Lélekkel be lenne telve, akkor miért nem kéri a Szent Lelket, hogy gyógyítsa meg 

a szemét?” A szemüveges papok tehát a próféta szerint hiteltelenek.175 Ennek értelmezésekor 

utal arra a bibliai idézetre is, miszerint „kérjetek és adatik néktek” (Máté 7:7), amit úgy 

                                                           
173 Ez az egyik – azóta a csoportból kilépett – tanítványnak a csoportban közmondás jellegűvé vált gondolata. Így 

a gondolat, szöveg „bent marad” a diskurzusban, közkinccsé válik, még ha a megalkotója időközben ki is lépett.  
174 Ez az Atya szimbóluma a csoport értelmezésében, de a kívülállók általában napnak vélik tapasztalatom 

szerint. 

175 A csoport találkozóin rendkívül ritkán, egy-két alkalommal láttam csupán, hogy egy fény státuszú tag 

szemüveget hordott (a keresők, kérők természetesen használtak szemüveget). 
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értelmez, hogy akinek személyes, közvetlen kapcsolata van a Szent Lélekkel, az szinte bármit 

kérhet tőle, gyógyulást, jó látást, kitartást, erőt egy feladathoz, ha a kérés összhangban van a 

Szent Lélek akaratával (a Biblia szellemével nem ellentétes), akkor azt megadja. Ez sok beteg 

számára vonzó cél, ezért a tanítványok közül többen gyógyulni vágyók vagy olyanok, akik már 

meggyógyultak (vagy családtagjukat a próféta vagy valamelyik fény meggyógyította). A 

szemüveges papokat kirekesztő gondolat kimondottan ugyan nem, de a tovább nem adás, a 

hallgatás által a csoport egy tekintélyes része számára mégsem tartozik bele a „közös narratív 

mezőbe”; sokan bizonytalanok abban, hogy ez az állítás mennyire érvényes. Ezért ez a próféta 

által viszonylag gyakran elmondott narratívum a csoporttagok külső- és belső 

beszédeseményeiben szekvenciáját tekintve elenyésző mértékben jelenik csak meg.176 

A próféta gyakran emeli ki a Szent Lélek „megkapásának” két lehetséges módját. Egy 

alkalommal ezt így fogalmazta meg: „Két dolog van. Tehát Szent Lelket kapni kétféleképpen 

lehet. Hogy ő maga megvívja a harcot, és ő maga is kérhet szent lelket; amennyiben az égiek 

úgy lássák, hogy megérdemli, megadják a Szent Lelket. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy ő a, ő a 

prófétán keresztül szeretné megkapni, ilyen érzése van, akkor ha az égiek megadják az áldást 

rá, úgy is megkaphassa. Minden esetre kettő, kétféle dolog van. Mert ha valaki önmaga vívta 

meg a harcot, én azt mondom nektek, hát az, hogy biztos, hogy nagyon meg kellett vívni a 

harcot, hogy megkapja a Szent Lelket. Megkapja. De ehhez nagyon jó kell legyen. De ha valaki 

elmegy például a papi emberhez, és azt mondja a papnak, hogy én szeretnék kapni Szent Lelket, 

engemet tanítson meg és vezessen el odáig, százegy százalék, hogy Szent Lelke sohase lesz.” 

Konkrét példával is igyekszik megerősíteni a különbséget azok között, akik már megkapták a 

Szent Lelket vagy jó úton haladnak efelé, illetve azok között, akik még távol állnak ettől vagy 

nem a helyes úton járnak. A második küszöbnarratívum-blokk beszédeseményei azonban 

általában már nem csupán a prófétával vagy egyik tanítványával folytatott beszélgetések, 

hanem az érdeklődő a csoport életébe is kezd bepillantást nyerni. A második csoportba tartozó 

küszöbnarratívákból derül ki az érdeklődők számára, hogy a Szent Lélek megkapása által 

pontosan miféle lelki adományok, karizmák részese lehet a hívő ember, és hogy ki-ki más 

jellegű képességet szerez.  

Az érdeklődő ilyenkor gyakran találkozik olyan konkrét példákkal, amikor a próféta vagy 

tanítványai gyógyítanak vagy jósolnak, tehát saját szemével tapasztalja a működést. E 

                                                           
176 Ezért is fontos a kutatás során odafigyelni arra is, hogy az adott narratívumot ki mondja, és milyen 

visszajelzést kap rá. 
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megerősítés nagyon fontos annak a döntésnek az előkészítésében, hogy az érdeklődő kér-e majd 

a próféta segítségével Szent Lelket. 

Hasonló kijelentések sorát említhetnénk, amelyek mintegy a második küszöb részeként, immár 

konkrét választás elé állítják az érdeklődőket: kér-e Szent Lelket valaki vagy sem. Ez a döntés 

néha évekig tartó érdeklődés, és ritkábban vagy gyakrabban a csoport szakrális alkalmain való 

részvétel után születik meg. Sokan azzal hozzák meg a döntést, hogy elfordulnak, passzivitásuk 

pedig azt jelenti, nem kívánják a próféta segítségét kérni a Szent Lélekkel való betöltekezés 

folyamatához. Azok lépnek át a második küszöbön, akik kijelentik a próféta számára, hogy az 

ő segítségét kérik abban, hogy megkaphassák a Szent Lelket. Ez tehát már egy kevésbé 

„gyengéd” polarizáció, itt már nagyon határozott döntést jelent az, ha valaki a próféta 

tanítványa kíván lenni, és ezt ki is nyilvánítja. Jelöltekké válnak, akik sokkal intenzívebb 

kapcsolatra lépnek a prófétával és több-kevesebb tanítványával. A kérővé (Szent Lelket kérővé) 

válás tehát hasonlóan az első küszöbnarratívum-blokkon való átjutáshoz, az adott egyén 

döntése, szemben a következő státuszba, a fény státuszába való átmenettel.  

E szakaszon belül is vannak átmenetek. Ha valaki például – eleinte udvariasságból, majd 

megszokásból, végül már, ha Szent Lelket kér, szabályt követve – „felölti a fehér ruhát” (és ha 

nő az illető, kendőt vesz vagy legalábbis valamilyen hajpántot), intenzívebb részesévé válhat a 

kommunikációnak, „gyorsabban halad az úton”.  

A tanítványok is tudják, vagy legalábbis érzik, hogy mikor és kinek miről lehet beszélni. Ez a 

diszkurzív szokás/tudás éppen a strukturált küszöbnarratívák fokozatossága révén vésődik be a 

tudatos vagy akár a tudat alatti kognitív regiszterükbe. A norma viszonylag flexibilis és 

hallgatólagos. Kutatásom során nem találkoztam olyan esettel, hogy valakit megszóltak volna, 

hogy miért mondott valamit el olyanoknak, akik még nem érettek rá. De érzékeltetik ezt az 

aggályt olyan kijelentésekkel, mint például „Sok olyan dolog van, amit csak az érthet meg, aki 

már kapott Szent Lelket!”, vagy „Ez egy hosszabb történet, alkalom adtán majd elmeséled, de 

most imádkozzunk!” 

 

 

A harmadik körbe tartozó küszöbnarratívák 

 

Aki a második küszöbnarratívum-blokk megismerésével tovább lép, meghozza a döntést, hogy 

Szent Lelket kér, egyre több időt tölt a prófétával és a fényekkel, a többi kérővel, tehát egyre 

otthonosabban kezd mozogni a csoportban. A többi résztvevő sem tekinti érdeklődő idegennek, 

hiszen döntésével kinyilvánította odatartozását. A tanítványok (a fények és kérők) megosztják 
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egymással legbensőségesebb tapasztalataikat, érzéseiket. A kérők szembesülnek a harmadik 

küszöbnarratívum-blokkal. Ezeket a narratívákat nem lenne helyénvaló rögtön a kezdetekkor 

elmondani. A próféta gyakran kifejti, hogy „…Az egyszerű embereknek nem beszélhetek, hogy 

a távoli bolygókon mit tapasztaltam, mert mindjárt elfordulnának, és rengeteg olyan is van még, 

amire a mennyeiek azt mondták, hogy «Erről azonban nem beszélhetsz senkinek sem!» Tehát 

tudni kell mikor mit mondhatok.” (2013) 

A tanítványok és jelöltek egymás közötti kommunikációja egyfajta tanulási folyamat is, amikor 

a gyakran ismételt kérdések és a rájuk adott válaszok, értelmezések, továbbá a gyakran hallott 

narratívák egyfajta közös tudáskészletet kezdenek létrehozni. Továbbra is minden szereplő 

tudása, érzésvilága, attitűdje sajátos mintázatot alkot, de az átfedés mértéke megnő. Kezdenek 

közösen gondolkodni, egyre több olyan visszajelzést kapnak, hogy „igen, én is így gondolom” 

vagy „igen, pontosan így érzem én is”, máskor pedig „igen, ezt én is tapasztaltam”. Ehhez a 

második küszöbnarratívákban átadott információhalmaz még nem lett volna elég. A harmadik 

küszöbnarratívum-csoport alkalmával a jelöltek csoporton belüli kommunikációja 

ugrásszerűen megnő. Főleg a prófétával ápolnak akár napi, de általában heti szintű kapcsolatot 

telefonon, személyesen, skype-on, és a facebook-on is megosztják egymással a publikusabb 

gondolataikat.  

A csoport belső magja, akik a fények és a már jól ismert jelöltek, olyan relatív értelmező 

közösséget alkotnak, akik a számukra releváns témákat egymás között megbeszélik, értelmezik, 

próbálnak közös nevezőre jutni.177 Nyilvánvaló, hogy nem mindenki mindenkivel, és nem 

mindig ugyanazokkal beszélget vagy kommunikál. Kialakulnak azok a lokális szálak, baráti 

kapcsolatok vagy munkajellegű együttműködések, amelyek mentén a beszédesemények egyes 

szereplők között gyakoribbá válnak, más szereplők között ritkábbak maradnak. Ehhez a már 

létező, belső hub-ok és lokális klikkek vagy más szerveződési elvek (szimpátia, foglalkozás, 

rokoni szálak stb.) mentén kialakuló betagozódáshoz elengedhetetlen, hogy viszonylag 

gyakoriak legyenek a beszédesemények.  

A beszédszekvencia megoszlásának érzékeléséhez is szükséges egy bizonyos gyakoriság, 

amely kontrasztosítja az egyes narratívák előfordulását, az értékpreferenciák észlelését és a 

hozzájuk való viszonyulás kialakítását. A próféta immár nyíltan beszél a Mennyországban és a 

pokolban tett utazásairól: „De milyen a pokol? […] Láttam, hogy milyen ott az élet.  […] A 

pokol nem valami földalatti világban van. Fenn van az es a mennyben, az angyalok között. Ott 

                                                           
177 A kommunikáció révén kialakítani vágyott közös állásponttal kapcsolatosan Habermas kommunikatív 

cselekvés elmélete alkalmasnak tűnik e közös nevezőre törekvés leírására (Habermas 2011).  
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vannak a bűnösök a bűneikkel. Bűneik szerint, például a gyilkosok így, együtt. Láttam a lelküket 

a bűneikkel, de ők nem mozoghatnak szabadon. Olyan, mint a börtön a földi világban.”178  

Elmondja azt is, hogy milyen büntetések várnak azokra, akik nem akarják elfogadni az ő 

prófétai elhívatását, amikor például a felesége esetét említi, aki egy alkalommal rákezdte, hogy 

„megint a hülyeségeidet osztod!” – idézi fel a próféta – aztán az éjjel csak ült az ágyán, és 

„…aszongya: az ördög itt járt, s belém tette a petéit. De annyit, hogy a szájamon folyt ki. Aztán 

távozott a nagylábujjamon át, kígyó képibe” Máskor pedig mintha villám csapott volna belé, 

amikor a próféta működését kritizálta. Az asszony ezek hatására immár elfogadja férje új 

szerepét és tevékenységét, néha meg is jelenik támogatva őt, például azzal, hogy egyes 

összejövetelekre főz vagy süt valamit.  

A harmadik küszöbnarratívum-blokk azonban meglepőbb újdonságokat is tartalmaz. Ilyen a 

próféta reinkarnáció-tana.179 Elmondja, hogy ez a mostani élet neki már nem az első, hanem a 

sokadik élete, kettőre emlékszik is halványan, néhány kép felvillan benne (az egyik életében 

jelen volt akkor, amikor Jézus feltámasztotta Lázárt, a másik életében nő volt, és egy erdőszélen 

élt180). Az, hogy valaki újjászületik-e „az a Mennyekben dől el, a mennyei erők adnak 

lehetőséget arra, hogy visszamenjél a földi világba”, és csak azoknak, akik ezzel valamilyen jó 

célt szolgálhatnak. Tehát korántsem általános az újjászületés, inkább egy nagyon kivételes 

lehetőség az elhivatott és igaz hívő emberek számára. Ezáltal a reinkarnáció is az üdv-javak 

egyikévé válik.  

Szintén a beavatási folyamat e szakaszában szembesülnek legtöbben azzal, hogy a próféta 

szerint nem egy Szent Lélek van, hanem több is. Ezért általában nem is egybe írja a Szent Lélek 

szót, hanem külön „Szent Lélek”-nek, mivel ezek mintegy segítő szellemek, akikben az Isten 

közvetítő ereje megnyilvánul. Sokszor a Mennyekbe jutó szent életű emberek („szent emberek 

is válhatnak szent lélekké, hogy tovább tudják folytatni a közöltetést Isten nevében”) válnak 

ilyen „szent lelkekké”. Aki megkapja a Szent Lelket, tehát nem „ugyanazt” a Szent Lelket 

kapja, mint más tanítvány, hanem személyre szabottan rendeltetik mellé az adott szellem. Ez 

korábban nem derül ki az érdeklődők és jelöltek számára. Azonban még a harmadik 

küszöbnarratívum-blokk megismerése során is fennmarad néhány titok. A próféta gyakran 

                                                           
178 A próféta így számolt be a pokolbéli tapasztalatairól a tanítványoknak 2012-ben egy zarándoklaton. 
179 A Livets Ord skandináv karizmatikus keresztény mozgalomban hasonló elképzelés él (ld. Hovi 2016, 45). 

180 Elképzelhető, hogy az előző életeire vonatkozó narratívák legitimációs erővel is bírnak: azt sugallják, hogy ha 

ott volt Lázár feltámasztásánál, akkor ő valamiféle isteni terv része lehet. Az erdőszéli nő akár utalhat a szibériai 

Anasztázia tevékenységére, amit az interneten kutatva megismerhetett, de erre konkrét adatot nem találtam. 
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hangoztatja, hogy „Nem jött még el ennek az ideje” – amihez hasonló bibliai párhuzamokat is 

említhetünk, pl. Ján.16:12. Ezeket csak a fényekkel osztja meg, vagy még velük sem.  

Nem ritkán a jelöltek előbb vagy utóbb úgy döntenek, hogy mégsem haladnak tovább a 

megkezdett úton, és hosszabb-rövidebb időre vagy végleg passzívvá válnak, lemorzsolódnak 

vagy eltávolodnak a csoporttól. Ez azért nehezebb, mint az első küszöbön átlépők esetében, 

mert az intenzív kapcsolatból látványosabb a kilépés, mint egy eleve ritkább részvételből. Tehát 

a kilépés itt már egy határozottabb döntést igényel, amikor valaki nem keresi a próféta vagy a 

csoport társaságát, vagy egymás után több alkalommal is kimenti magát a találkozókon való 

részvétel alól. Aki azonban kitart a próféta iránymutatásai mellett, és a csoport szakrális 

alkalmain is rendszeresen részt vesz, életvitelével bizonyítja felkészültségét, tehát felkészült 

arra, hogy megkapja a Szent Lelket, előbb-utóbb fény lesz. Ezt a próféta nyilvánítja ki, és egy 

eskütétel keretében sajátos rítus181 során történik meg „a Szent Lélek megkapása”. Az 

eskütételben ki kell nyilvánítani azt, hogy mindenben és válogatás nélkül engedelmességet 

vállal az adott személy, tehát a Szent Lélek iránymutatásai szerint fog élni. Ezek után – ha 

megszegi ezt az esküt – büntetésben részesülhet, mint ahogyan maga a próféta is beszámol 

arról, hogy amikor például szombaton dolgozott, megbüntette a Szent Lélek, vagy más alkalom 

is volt, amikor valamit nem úgy csinált, ahogyan arra a Szent Lélek utasította, és akkor büntetést 

kapott.  

Végső soron el is lehet veszíteni a Szent Lelket, tehát a folyamat visszafordítható. Nem 

nyugodhat meg valaki, aki már a Szent Lelket kapott tanítványok státuszáig jutott, ezt a státuszt 

a folyamatos aktív kapcsolattal és a Szent Lélek iránymutatásai szerinti élettel fenn is kell 

tartani. Ez a csoport fennmaradásának és sajátos diskurzusterének alakítása, újra- és 

újrakonstruálása szempontjából is alapvető jelentőségű „fék és egyensúly”. Azt a fényt, aki a 

prófétától nagyon eltérő irányt vesz (alapvető kérdésekben többször ellentmond neki, akár 

ellenségesen viselkedik, vagy egyszerűen eltolódik tőle), ki lehet zárni. Ez úgy történik, hogy 

a próféta kijelenti, hogy „a mennyeiek elvették tőle a Szent Lelket, mert letért az útról”. A 

diskurzus rendje feletti kontroll (Foucault 1998) e próféta általi kinyilvánítás lehetőségén 

keresztül is érvényesül. Nagyon sok, korábban központi jelentőségű tanítvánnyal történt 

                                                           
181 2015. november 15-én volt az első olyan alkalom, amikor a közösség tagjai körében történt meg az eskütétel, 

ami egy sajátos hagyománykonstrukciós folyamat egyik lépcsője lehet: a fehérbe öltözött tagság körbeállta a 

térdeplő jelöltet, aki mellett a próféta térdepelt. A próféta a jelölt feje fölé helyezte a kezét, rövid ima és a Bibliából 

történő rövid szakasz kétszeri felolvasása után kérte a Szent Lelket, hogy töltse be a jelöltet.  
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hasonló a terepmunkám alatt, a legbelsőbb körben is erős a fluktuáció (vö. a 3. fejezet II. 

táblázatának számadataival).  

 
V. ábra: a küszöbnarratívák modellje: a továbblépés szakaszai  

és a lehetséges visszafordulások (eltávolodás) vázlatos folyamata 

 

 

A küszöbnarratívák jelentősége és érvényesülése 

 

Mielőtt rátérnék az egyes küszöbnarratívumok fogadtatásának, elfogadottságának és 

szerepének elemzésére, a következőkben a küszöbnarratívák rendszerének jelentőségét, és 

érvényesülésük korlátait elemzem röviden, összefoglalva a fejezet első részének tanulságait. A 

beavatás fokozatossága az antropológiai szakirodalom jól ismert jelenség (Boas 1895, Herdt 

1981), azonban egy társadalmi csoport diskrzusterének strukturális rétegződése, ennek 

analitikus ábrázolása, a tovább- és visszalépések rendszerezése miatt a fények körében 

tapasztalt és általam elemzett küszöbnarratívák reményeim szerint további fontos szempontokat 

és adalékokat nyújthatnak a kisebb társadalmi csoportok (vallási csoportok, titkos társaságok, 

szurkolói csoportok és egyéb kisközösségek stb.) vizsgálatához. 
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A küszöbnarratívák szerepe 

 

Miután ismertettem a csoport diskurzusterének küszöbnarratívák általi legfontosabb 

strukturális tagolódását, azok funkcióját, továbbá a modell korlátait, viszonylagosságát is ki 

kell fejtenem. Az alábbiakban összefoglalom a kutatásom szempontjából jelentős főbb 

szempontokat:  

1.1. Egyrészt nem egy, hanem több lépcsőben szelektál a csoport a vele kapcsolatba kerülő 

személyek között a küszöbnarratívák fokozatossága révén, így egyfajta fokozatosságot 

érvényesít a taggá válás útján. E nélkül bizonyosan többen elfordultak volna azok közül is, akik 

megjárták ezt az utat.  

1.2. A szelekció miatt az adott diskurzustérbe már eleve egy fogékony személyi kör kerül be. 

A még többféle, nem túlságosan hasonló tudásregisztereket és értékpreferenciákat tartalmazó 

legtágabb körbe182 sem enged be bárkit, csak azt, akiben a minimálisan elvárt fogékonyság 

megvan. Az lépi át az első küszöböt és érdeklődik tovább (az kezd beleszokni a csoporton belüli 

diskurzustérbe), akinek vernakuláris vallásában bizonyos hiányérzet van: a) szüksége van az 

egyházakban, gyülekezetben általa megtapasztaltnál (vagy véltnél) bensőségesebb élményre, 

de ezen túlmenően b) el tud képzelni közvetlen isteni iránymutatást mint intenzív, közvetlen 

személyes kapcsolatot Isten és az egyén között a kortárs valóságban, és c) lehetségesnek tartja, 

hogy a mai világunkban is létezhet az Isten által irányított próféta, aki segítségére lehet az 

Istennel fennálló bensőséges kapcsolat kialakításában.  

1.3. Harmadrészt a küszöbnarratívák tagolják a csoport diskurzusterét, olyan státuszokat hozva 

létre, ahol a tudásokhoz, narratívákhoz, adatokhoz való hozzáférés mintegy koncentrikus 

körökben épül fel. Van út kifelé is, amit a viszonylag nagy fluktuáció is jól mutat. Ha nem 

lehetne könnyen kilépni, nem is igazán lenne jelentősége e fokozatosságnak, hiszen éppen a 

döntési szabadság az,183 aminek tudata az érdeklődőknek bizonyos biztonságérzetet ad: 

bármikor kiléphetnek, bármikor passzívvá válhatnak. (Igaz, az egyre belsőbb terekben egyre 

kínosabb szembesülésekkel jár, ha valaki elmaradozik vagy elfordul.) 

1.4. Negyedrészt ahhoz, hogy egyáltalán kialakuljon a közös tudáskészlet (közös nevező), a 

viszonylag egységes értékpreferenciával, narratív készlettel (hangsúlyozom a viszonylag szót!) 

rendelkező személyi kör, ami egy tartósabb vallási jellegű értelmező közösség egyik alapvető 

                                                           
182 Ahova az érdeklődők, kíváncsiskodók, de még a támogatók is beletartoznak a jelöltek és a fények mellett. 

183 A döntési szabadság szerepét hangsúlyozza Robert Glenn Howard is az interneten szerveződő keresztény 

fundamentalizmussal kapcsolatban is (Howard 2011, 6, 172). 
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kelléke, ahhoz többszörös szelekció szükséges. Csak a már valóban felkészült, a szükséges 

tudásregiszterrel bíró és „kipróbált” személy válhat az egyre belsőbb diskurzustér szereplőjévé, 

férhet hozzá a belsőbb, ezoterikus tudásrétegekhez.  

1.5. Végül pedig ez nyújtja meg időben a beavatás folyamatát, aminek hatására kialakul 

bizonyos átfedés a tudáskészletben. Ehhez ugyanis idő kell, a megismerés nem megy „azonnal”. 

A már többször hallott narratívák ismerőssé válnak, a bevésődés (néhány kirívó példától 

eltekintve) nem egyszeri hallásra történik. Ehhez sok pozitív visszajelzés, közös élmény, 

érzelmi viszony és többszöri ismétlés szükséges általában. Ennek során válnak közös 

tudáskészletté (regiszterré). E közös tudáskészlet és hasonló értékpreferenciák nélkül a 

csoportot szétfeszítenék a rendkívül eltérő egyéni diskurzushorizontokban élő, különböző 

életvilágokból érkező, és ezáltal eléggé különböző személyiségek.  

 

 

A küszöbnarratívák korlátozott érvényesülése 

 

A küszöbnarratívák szerepét árnyalnunk kell. Néhány szempontra fel szeretném hívni a 

figyelmet, amelyek e modell érvényességét korlátozzák.  

 

2.1. Időbeli korlát. Azok számára, akik a küszöbnarratívák kiépülése előtt ismerték meg a 

prófétát, kerültek kapcsolatba a csoporttal, sokkal nehezebb volt megszokni a hozzáférési 

fokozatosság kívánalmát.184 Ők hajlamosabbak is eltérni tőle. Továbbá a próféta szomszédai, 

családja, szülőfalujának lakói belehallgattak a küszöbnarratívák alapján rájuk (még) nem 

tartozó narratívákba is, ami jól látható ellenérzéseket váltott ki belőlük. Ők azonban gyakran 

épp ezekkel érvelnek, amikor vitatkoznak a csoporttagokkal, így az érdeklődő sokszor átugorja 

a küszöböket, ha velük, és nem csak a csoportbeliekkel beszél. 

2.2. A vernakularitás szerepe. A szelekció korántsem jelenti azt, hogy ez után akár csak a fények 

mindenben egyetértenének. Erre egy példát említek csupán: a temerini csoda értelmezésében 

és a hozzá kapcsolódó közösségi alkalmakról alkotott képben bekövetkezett törés nem egyik 

pillanatról a másikra történt. A prófétához való csatlakozás előtt is fennálló temerini 

imacsoportba tartozott az a házaspár, akiknek a házában a csoda történt. Az imacsoport 

vezetőjéről a próféta is kijelentette, hogy már akkor, amikor megismerte, be volt töltekezve 

Szent Lélekkel. Azonban a csoport a helybeli katolikus pappal és a helybeli gyülekezettel is 

                                                           
184 Számukra ez az új szokás megmaradt a „rázósabb témák hanyagolásának”. 
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intenzív, jó kapcsolatban maradt, és például a papokkal kapcsolatos kijelentések, illetve a külső 

jegyek (fehér ruha, fejpánt, fehér kendő stb.) miatt kezdték őket a faluban „szektásnak” 

tekinteni, pletykáltak róluk. Az imacsoport tagjainak egyéni diskurzushorizontja a csoport 

diskurzusterétől a helybeli katolikus gyülekezetig ért, és az utóbbi bizonyult intenzívebbnek, 

aminek sok oka van, ezeket most nem kívánom részletesen elemezni. A lényeg az, hogy az 

egyik központi tag álmában látott kép szerint a csoda házában az emlékül felhelyezett 

fakeresztet bútorokkal eltorlaszolta a család, ami miatt a csoport más tagjai kérdőre vonták őket. 

Kiderült, hogy a valós térben is komoly nézetkülönbségek alakultak ki. A csoport diskurzustere 

két eltérő értelmező közösséggé (Fish 1980) vált szét az adott kérdésben. A temerini imacsoport 

tagjai – többek között a helyi közösség „szektásság-vádja” és a gyülekezetük plébánosának 

elítélő, őket választásra kényszerítő felhívásai miatt – kiváltak a mozgalomból. Ezért is nem a 

„csoda házában” tartották a 2014-es évfordulós megemlékezést, hanem egy másik temerini tag 

házában (aki nem volt az imacsoport tagja, így nem is lépett ki), és ezért volt szükség a 2014. 

novemberi évfordulós megemlékezésen az ünnepi tortán a fakeresztről készült fényképre. 

2.3. A normatív sorrend hiánya. A küszöbnarratívák nem egy előre meghatározott, szigorú 

sorrendben hangzanak el, a lépcsőzetesség legalább annyira ösztönös, mint tudatos. Gyakran 

összemosódik az első két szakasz, olyan gyorsan dönt valaki arról, hogy jelöltté válik, hogy 

azonnal folytatja is az elmélyültebb beszélgetést. Néha az érdeklődő már a következő 

küszöbnarratívákba is „belekóstol” a beszédesemények során. Ez lehet egyfajta leskelődés, 

amikor valaki nem a normál „ajtón” átlépve jut tovább a belsőbb diskurzustérbe, hanem 

véletlenül vagy szándékosan bekukucskál az „ablakon”, bepillant néhány, számára még nem 

feltétlenül ajánlott narratívába. De lehet véletlen is, amikor még felkészületlenül hall meg egy 

számára akár riasztó, vagy érthetetlen narratívumot. Ez általában nagyobb találkozókon történik 

meg, vagy ha valamelyik érdeklődő szándékosan utánajár az interneten az előzményeknek, és 

rábukkan a próféta vagy a csoport néhány korábbi nyilatkozatára, interjújára.  

2.4. Az internet és a média szerepe. Sok korábban (2008-2011-ben) készült nyilatkozat és 

interjú érhető el az interneten, így azon keresztül a küszöbnarratívákat megkerülve is lehet 

információhoz jutni, de ezt a „kukucskálást” kevesen gyakorolják, a nézettségi adatok szerint 

elenyésző számban férnek hozzá az adatokhoz.185 Az interneten történő kommunikáció 

viszonylagos eltérést mutat a közvetlen találkozások és közösségi alkalmak világához képest.186 

                                                           
185 A próféta egyik első, online tartalomként megosztott bonyhádi előadása teljes terjedelemben feltöltésre került 

a youtube videómegosztóra. Azonban 2018. szeptember 3-ig ennek nézettsége csupán 41 fő volt. 

186 Részletesebben ld. a 4. fejezet elemzésében. 
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Immár könnyen felismerhetjük ennek magyarázatát: a személyes kommunikáció során nyílik 

alkalom érvényre juttatni azt a fokozatosságot, ami ahhoz szükséges, hogy az adott személy 

számára a beavatás folyamatában minél kisebb sokkhatás vagy elidegenítő információ 

érkezzen. Ezért az online térben sokkal fontosabb a csoport belső kommunikációja, mintsem a 

kívülállók felé történő reprezentáció vagy interakció a külvilággal. Azt is mondhatjuk, hogy a 

képeket, file-okat sokkal inkább egymás számára, mintsem kívülállók számára osztják meg187. 

A kívülállók felé a missziós tevékenység a személyes találkozásokon keresztül érvényesül. A 

honlap sem igen lényeges a csoportkommunikáció szempontjából, nem annak alapján „jönnek” 

az érdeklődők, a lehetséges tanítványok, hanem személyes találkozás és karizmatikus élmény 

hasára. Néhány tanítvány nagyon aktív az új, lehetséges tagok toborzásában, mások a 

csoportidentitásukat bensőségesebben élik meg. Mivel a file-megosztókon lévő anyagok néha 

utalásokat tartalmaztak a második és harmadik csoportba tartozó küszöbnarratívákra is, ezért 

azokat nem terjesztik a tagok, de a próféta sem. Az átlagos nézettségük az eltelt 6-8 év alatt 

legfeljebb néhány száz fő volt, aminek nagyrészét maguk a csoporttagok tették ki.188 Néhány 

videót töröltek is. Ez azt támasztja alá, hogy felismerték és érvényesítik a küszöbnarratívák 

fokozatiságának elvét az online tartalmak körében is (bár a törlés oka több esetben a feltöltő 

személy kilépése volt).  

2.5. A diskurzusból mindenki csak elemeket tapasztal. Senki, még a próféta sem ismeri a teljes 

diskurzust, így annak alakulására is csak korlátozott befolyása lehet. Abban, hogy ki milyen 

beszédeseményekben vesz részt, bizonyos esetlegesség is tapasztalható. Az „új érdeklődőknek” 

ismét és ismét, szinte nulláról kell megalkotnia azt a sajátos kognitív dimenziót, amelyben a 

narratívák és értékpreferenciák hasonlósága és átfedései kialakulnak. A többi résztvevővel 

együtt sajátos regisztert alakítanak ki – egyéb, meglévő tudásregisztereik mellett, ami a mi/ők 

oppozíció felismerésével identitásalakító tényezővé is válik. Teljes azonosság és tökéletes 

átfedés sohasem érhető el. A radikális különbözőség és a széttartó értelmezések, 

                                                           
187 Ezzel is magyarázható, hogy például a youtube-ra feltöltött videók sem igazán nézettek, azok nézik zömmel, 

akik máshonnan már ismerik a prófétát. A kívülállókban a fokozatosság megkerülése radikális elutasítást okozhat. 

A 2010.05.21-én, Homoródkarácsonyfalván tartott parázson járásról a youtube-ra feltöltött videóhoz az egyik 

idegen néző („Motor Luigi”) megjegyzése a következő volt: „A parázsban állást próbáld ki te idióta!” Személyes 

jelenléttel bíró alkalmon a próféta nemigen találkozott ilyen heves ellenreakcióval. (ld. Csáji 2015b) 
188 A legnézettebb, majdnem hét év alatt 1062 néző a temerini csoda első évfordulójának megemlékezésén 

készült, aminek részleteit tévés stáb is rögzítette. A teljes videó elérhető: 

https://www.youtube.com/watch?v=hsXWQmUYVzQ (utolsó letöltés: 2018.08.19.) – a videót azota a 

szerkesztő „gyűlöletkeltésre alkalmas tartalomra” hivatkozva eltávolította.  
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értékpreferenciák azonban lehetetlenné tennék a közösségben létezést, túlzottan elnehezítenék 

a tartós értelmező közösség működését, vitákba és véleményeltérésekbe torkollna a 

csoportkommunikáció. Ezért alapvető jelentőségű a lehetséges érdeklődők megszűrése.189 

2.6. A teológiai rendszer hiánya. A küszöbnarratívák félig ösztönös adagolása egyben azt is 

jelenti, hogy nem rendelkezik a csoport normatív szabályozással. Azt is ki kell emelnem, hogy 

a küszöbnarratívák fokozatossága nem rendeződik teológiai rendszerbe, nagyon fontosak az 

adott személy reakciói ahhoz, hogy kivel milyen tartalmakat oszt meg a próféta vagy a fények. 

Ez tehát félig-meddig tudatos jellege ellenére inkább egy modell, mintsem a mozgalom 

elméleti, vagy akár a gyakorlatban érvényesített rögzített szabálya. Jelentősége többek közt 

abban nyilvánulhat meg, hogy más csoportokra mennyire alkalmazható, vagy ott máshogyan 

működik-e a csoport belső diskurzusterébe lépés, beletanulás és szelektálás folyamata.190  

2.7. A csoport közös tudása csupán egy regiszter az adott szereplő egyéb tudásai mellett. Attól 

még, hogy kialakult egy közös tudáskészlet az egyén saját életvilágában megismert, 

megszerzett tudás mellett, nem jelenti azt, hogy ennek a készletnek a narratívái koherens 

egészet, mintegy filozófiai rendszert alkotnának, és azt sem, hogy az ebben szereplő 

narratívákban mindenki egyöntetűen osztozna, viszonyulásuk egységes lenne. Ennek az 

állításnak az alátámasztására nagyon fontos feltárni az ún. beszédszekvenciák szerepét. 

Ugyanis nem a vita, hanem a csönd az a csoportreakció, amit legtöbb esetben egy-egy 

feszültséget keltő vagy kételyeket ébresztő narratívumnál a jelenlévő többség részéről 

tapasztalhatunk. A mozgalomban viszonylag ritkák a nyílt viták, amilyen például a parázson 

járás vagy a fémtárgyak testhez tapasztásának praxisa körül kibontakozott. Egy alkalommal egy 

tanítvány kifejezetten felkérte a jelenlévő tagokat, hogy vitatkozzanak nyíltan bizonyos 

alapvető kérdésekről, de éppen ezt a felkérést követte hosszú és nyugtalanító csend, amit az 

egyik tanítvány azzal zárt, hogy „Jaj, nem azért jöttünk ide, hogy vitatkozzunk.” Az a 

hivatkozás, hogy a Szent Lélek iránymutatásainak és a krisztusi tanításoknak a követői, képes 

a legtöbb eltérő elképzelést közös nevezőre hozni; a nyílt viták ritkák.  

                                                           
189 Ahogy azt már hangsúlyoztam, az antropológus – hermeneutikai szempontból – „belecsöppen” egy 

diskurzusba, beszédesemények részeseként kezdi meg a megismerést, akárcsak a csoporttal először találkozó és 

hozzájuk közeledő érdeklődők. 

190 Mivel az elmúlt évtizedben más vallási mozgalmat, és újpogány, illetve New Age közösséget is kutattam, úgy 

tűnik számomra, hogy vannak olyan csoportok, ahol hasonlóan jól nyomon követhető módon küszöbnarratívák 

mentén szerveződik a diskurzusterek rétegződése (például az általam kutatott újpogány csoportnál), más 

csoportokban (mint a legtöbb általam ismert New Age közösség esetében) sokkal kevésbé ismerhető fel hasonló 

diskurzustér-struktúra. Távolról sem kívánom tehát e modellt általános érvényűnek tekinteni. 
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A küszöbnarratívák „elfogadottsága”: a beszédszekvencia és a hallgatás szerepe 

 

Sok küszöbnarratívum nem vált a csoport „közös nevezőjévé”, tudáskészletében hiába szerepel, 

nem, vagy csak nagyon ritkán hivatkoznak rá, s ha szóba kerül, a szereplők zöme hallgat, nem 

kapcsolódik be a szöveg fonalába, nem alkalmazza az adott narratívumot. A csoporton belüli 

beszédszekvenciákat az alábbiakban egyfajta súlyozással mutatom be: ezzel érzékeltetem, hogy 

melyik narratívum vált gyakran ismételt és felemlegetett, sok szituációban aktivizálódó 

narratívumává, és melyeket „temették el”, vagy vették körül csönddel azok fesztültséget keltő 

vagy kételyeket ébresztő jellege miatt. 

A küszöbnarratívák tehát korántsem egyenértékűek, jelentőségük és elfogadottságuk is nagyon 

eltérő. A széles körben elfogadott narratívák beszédszekvenciája általában jóval magasabb, 

ezáltal kognitív berögzülésük is erősebb. A ritkán előkerülő, a beszédeseményekben alig 

megjelenő narratívák azonban gyakran (de nem feltétlenül) problematikus, kételyekkel övezett 

jellegük miatt szorulnak ki a kommunikációból.191 Egy további indoka lehet az is, hogy 

egyszerűen kevésbé lényeges kérdést érintenek, vagy az, hogy nem kötődnek annyira a csoport 

által fontosnak ítélt életvezetési vagy hitbéli kérdésekhez. Az eredmény azonban hasonló: a 

kívülálló számára hiába tűnne emblematikusnak egy egzotikus (különleges) és feltűnő jelenség 

vagy narratívum, ha a csoport ennek marginális jelentőséget tulajdonít. Az alábbi, betűmérettel 

súlyozott ábra alapján felismerhetjük, hogy az általam korábban már említett narratívák és 

kommunikációs aktusok közül melyiknek milyen erős szekvenciája van. A gyakori (magas 

beszédfrekvenciájú) narratívumokat nagyobb, a ritkábban felidézetteket kisebb, az elenyésző 

mértékben aktivizálódó narratívumokat pedig egészen apró betűkkel szedtem.  

Három ábraszerű felsorolásban láthatóvá kívánom tenni az általam kiválasztott 62 

küszöbnarratívum diszkurzív jelentőséget, gyakoriságuk és elfogadottságuk alapján: melyek a 

valóban jelentős, és melyek a marginális narratívumok az elmúlt néhány éves időszakban 

(2012-2016 között).192 A sorrend az egyes blokkokon belül esetleges, időben is változó, hiszen 

nem intézményes szabályról van szó. Az alábbi lista tehát a csoport tagjai általi említési 

gyakoriság és elfogadottság alapján készült, hiszen a próféta mindegyik narratívát elfogadja 

(hiszen döntően tőle származnak, kivéve pl. a 6., 36. vagy a 62. narratívum). Lábjegyzetben 

                                                           
191 Vö. Habermas 2011.  
192 A terepnaplók, jegyzetek, hanganyagok és videófelvételek áttekintése 2016 végén történt, ezért a 

küszöbnarratívák kiépülésének megindulásától eddig az időpontig tartalmazza a következtetéseimet, ahogyan a 

későbbi grafikonok adatai is. Leginkább az értékelésem előtti utolsó, 2015-2016-os évben érvényes (bár külön 

összesítést nem készítettem a későbbi, 2016 végétől végzett kutatásaimról, úgy tűnik számomra, hogy azóta is). 
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emelem ki azokat a példákat, amikor markáns különbséget tapasztaltam az egyes státuszokba 

tartozók között akár az említési gyakoriság, akár az elfogadottság tekintetében. (A harmadik 

küszöbnarratívablokk az érdeklődők, keresők, kíváncsiskodók számára nem hozzáférhető, 

csupán a kérőknek és a fényeknek.) Az egyes küszöbnarratívák elfogadottsága és jelentősége 

nem pusztán az említésének gyakoriságával korrelál. Ahol markáns eltérést tapasztaltam a 

beszédszekvencia és hozzá való viszonyulások hasonlósága között, azt lábjegyzetben közlöm. 

A betűméretek magyarázatai: 

8-as betűméret: nagyon ritkán említett, a többség által kételyekkel vagy hallgatással övezetett 

narratívum. Ha valaki megemlíti, annak nem legitimációs oka van. Marginális jelentőségű. 

Általában a próféta korai fellépése idején nyilvánosan hirdetett olyan diszkurzív tartalom, ami 

azóta revízióra szorult, a többség nem tette magáévá. 

10-es betűméret: ritkán említett narratívum. Néhányan nyíltan kételkednek az érvényességében, 

de a többség (akik elfogadják érvényességét) is érzik megosztó jellegét. Általában mellékesen, 

töredékesen jelenik meg a diskurzusban, nem épül rá jelentős tudás. Egyéb narratívákhoz 

kapcsolódása gyenge, legitimációs ereje elenyésző. 

12-es betűméret: közepesen gyakran említett narratívumok, amelyek elfogadottsága nehezen 

megállapítható, de alapvetően azt feltételezik a résztvevők, hogy nem megosztó jellegűek. Ha 

előkerülnek, a reakciók rá általában pozitívak, de nem számítanak a központi, egyöntetűen 

közös nevezőnek tekintett készletbe. Kapcsolódnak hozzájuk más narratívák, de nem hívnak 

elő hosszú narratív sorokat. 

14-es betűméret: viszonylag gyakran említett narratívum, amelynek említésekor széles körű 

pozitív visszacsatolásra számíthatunk. Más narratívákkal is összekapcsolódik, előhív újabb 

tartalmakat. 

16-os betűméret: a gyakoribb narratívák egyike, amivel biztosan viszonylag hamar találkoznak 

a szereplők az adott diskurzustérbe kerülve. Emblematikus a csoportra nézve, elméletileg 

általános elfogadottságot feltételeznek vele kapcsolatban (a többség közös nevezőnek tekinti), 

ezért legitimációs ereje (és szerepe) is van.  

18-as betűméret: a leggyakrabban említett, más narratívák által is leggyakrabban előhívott 

narratívum. Egyike a közös nevezőknek. Elfogadását feltételezik minden csoporttag részéről. 

Legitimációs szempontból is a legjelentősebb (dogmaszerű alap). Sok más narratívához 

kapcsolódik, azok értelmezését is ennek alapján végzik. 

 

Az első küszöbnarratívum-blokkba tartozó néhány narratívum beszédszekvencia szerinti 

megoszlása: 
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1. Jézus Krisztus tanításainak teljes elfogadása.  

2. „A hit cselekedetek nélkül halott” – nemcsak megérteni, 

hanem feltétel nélkül követni is kell a krisztusi tanításokat.  

3. Az egyedüli hiteles magyar szövegváltozata a Bibliának a Károli Gáspár 

általi fordítás (1590), mert csak ez íródott a Szent Lélek sugalmazására. 

Csak ezt szabad olvasni. 

4. dénes Próféta egyedüli küldetése a keresztény hit megerősítése, hogy 

amikor Jézus Krisztus ismét eljön e földi világba (csak ő tudja ennek idejét), 

több hitet találjon az emberek között, mint ami ma van.  

5. Nem a prófétát kell követni, hanem Jézust. A próféta is őt 

követi. (A próféta is ember, hibázhat. Jézus azonban nem.) 

6. Önkritika lenne szükséges a kortárs társadalomban. Egy, a csoportból azóta 

kilépett fény megfogalmazásában: „Ha az Isten prófétát küldött közénk, 

akkor el kellene gondolkodnunk azon, hogy valamit nem jól csinálunk”. 

7. Nem akar új vallást alapítani, a mozgalom ökumenikus. Minden tanítványt és 

érdeklődőt arra buzdít, hogy maradjanak meg saját gyülekezetükben, egyházukban. A 

próféta például unitárius, és aktív tagja a gyülekezetnek. 

8. Péter Dénes (mint dénes Próféta) a Szentháromság által 

kiválasztott huszonkettedik tanítvány és próféta.  

9. dénes Próféta a prófétai státuszt az Istentől szerezte. A Szent Lélek már születése előtt 

kiválasztotta, irányította, és mintegy huszonkét évig tanította (beavatta) elhívatása előtt.  

10. 2010. november 15-én csoda történt Temerinben. Az 

imacsoport közös látomást kapott: fényjelenséggel kísért 

kereszt jelent meg a próféta felett. A Szent Lélek e 

csodával is kinyilvánította akaratát, a próféta 

kiválasztottságát.  
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11. Lehetséges hitünkről bizonyságtételt adni, megmutatni azt a külvilágnak és magunknak: 

például az ima és a Szent Lélek segítségével történő gyógyítással (és öngyógyítással), 

gyalogos zarándoklattal, parázson járással, fémtárgyak testhez tapasztásával.193   

12. A Szent Lélek karizmákat ad bárkinek, aki vele közvetlen és intenzív 

kapcsolatban áll, betöltekezett vele: a gyógyítás, prófétálás, evangelizáció, 

divinációs képességek, álmok és látomások, az Istennel (vagy legalábbis az 

egyik isteni személlyel, a Szent Lélekkel) való közvetlen kommunikáció, 

fémtárgyak testhez tapasztása, tűzön járás képessége stb. 

13. Meg kell tanulnia a modern embernek is az önellátás képességét, és a kertekbe tuják, dísznövények helyett 

gyümölcsfákat és zöldségeket kellene ültetni. A környezettudatos élet az emberiség túlélésének záloga.  

14. Az emberek meg kell őriznünk a „hagyományos” földműves és kézműves tudásunkat, 

mert még szükség lehet rájuk.  

15. Az embereknek körültekintően kell használniuk a csúcstechnológiát. A Föld elpusztítható általa. Ettől 

még a csúcstechnológia csak egy eszköz, lehet rosszra is használni, ahogy a tömegmédia teszi általában, 

de ez ad lehetőséget a csoport távoli tagjainak egymással történő kapcsolattartására is (pl. skype). A 

technológia az embert szolgálja, és ne az emberségünk – egymásra és az Istenre fordított idő – elvesztését: 

a technika „arra jó, hogy hagyjunk magunkra és Istenre is időt”194, tehát „jól” kell használni a 

vívmányokat. 

16. Konzervatív családmodell: a család nem egy demokratikus 

intézmény, az apa a családfő („A férfi feje Krisztus. A nő feje a 

férfi.”). A feleség és a gyermekek engedelmességgel tartoznak a 

családfőnek, ő azonban köteles úgy viselkedni, hogy méltó és 

példaadó legyen e szerepre. 

17. Minden életet tiszteletben kell tartani, ezért az abortusz: gyilkosság.  

18. A saját életünk, testünk tisztelete: cigarettázni, mértéktelenül inni a Szent 

Lélek temploma elleni súlyos bűn.195  

                                                           
193 Az utóbbi két legitimációs eszköz csak 2010-től 2012 végéig számított a közösségi praxis részének.  

194 Az egyik fény tanított egy érdeklődőt így a 2013-as gyalogos pünkösdi zarándokúton. A beszélgetés második 

felében egyébként az allergiával egyetértés volt közöttük, hogy azt a modern média és egészségipar találta ki (ld. 

Csáji 2017).  

195 Nem kötelező az alkoholtilalom: „…ha megittam egy pohár bort, de legyek mértékletes. A bor a lélek itala. 

Meg lehet inni, de tudjam, hogy hol a mérce, és tudjak ember maradni.” A próféta azonban teljesen absztinens. 
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19. A mélyen hívő keresztény ember általában intenzív és 

közvetlen kapcsolatban áll a Szent Lélekkel. 

20. A Bibliára visszavezetett öltözködési szokások, mint külső jegyek: fehér ruhát kell 

hordania a mélyen hívő, Szent Lélekkel betöltekezett embereknek.196 

 

A második küszöbnarratívum- blokkba tartozó néhány narratívum beszédszekvencia szerinti 

megoszlása: 

21. A Szent Lélek iránymutatásokat ad ahhoz, hogy jó keresztények legyünk: 

csodákat tesz, jeleket küld, látomásokat, jelenéseket mutat meg, hogy ezzel 

segítségünkre legyen. Folyamatos interakció van a „mennyei erők” és az 

emberi világ között. Néhányan ezt felismerik, és tudnak kapcsolatot 

teremteni közülünk az égiekkel, mások mintha süketek és vakok lennének. 

22. Az embereknek szabad akarata van. A Szent Lélek mint Isten 

közvetítő ereje, vagy az angyalok csak befolyásolnak (segítenek), 

de nem determinálják a jövőt, sem az akaratunkat. 

23. A Szent Lélekkel fenntartott bensőséges kapcsolat kialakításához a 

keresztény egyházak papjai nem tudnak segítséget nyújtani.  

24. A közvetlen kapcsolat (hogy valaki „megkapja a Szent Lelket”, 

tehát be legyen töltekezve vele), a próféta segítségével alakítható 

ki. Vezeti, oktatja a tanítványait. Nélküle is lehetséges, de sokkal 

nehezebb elérni a Szent Lélekkel való intenzív kapcsolatot. 

25. Létezik egyfajta fokozatosság: „fény”, „kérő” (jelölt), és 

egyéb résztvevők (keresők, támogatók, kíváncsiskodók) 

között: a „fény” státusza azokat illeti, akik már 

„megkapták a Szent Lelket”, betöltekeztek vele. 

                                                           
196 Hivatkozási alap: pl. Jel. 3:5, ritkábban Jel. 6:11, 7:13-14. Az érdeklődők körében elfogadottsága (és 

követése, betartása) bizonytalanabb, a kérők és fények körében egyértelműbb.  
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26. Egyértelmű megkülönböztetés van a narratívákhoz hozzáférésben a fények, 

kérők és keresők számára, amit a próféta és a legtöbb fény is kinyilvánít 

(ha az adott szituációban szükséges).197 

27. dénes Próféta egyfajta elitista keresztény fundamentalizmust198 hirdet, és a keresztény 

egyházak közül a pünkösdi ébredési mozgalmakat (sok pünkösdi és adventista 

gyülekezettel199 személyes kapcsolata van) tartja a leginkább megfelelőnek. 

28. A meditáció (pl. elmélyült ima által) létjogosultsággal bír a 

kereszténységen belül is.  

29. A Szent Lélek elvitte dénes Prófétát különböző lélekutazásokra, a pokolba, a mennyekbe, hogy 

megmutassa neki a világot, és testen kívüli élménye is volt, amikor Homoródkarácsonyfán a házából 

kiszállt, és akár a falakon is keresztül lebegett (pl. az unitárius templomba). 

30. A próféta beszélt Jézussal, Máriával és az angyalokkal a mennyekben.  

31. A Szent Lélek iránymutatása szerint dénes Próféta és tanítványai 

nem kérhetnek ellenszolgáltatást karizmáik gyakorlása során. 

(Ettől még elfogadhatnak adományokat, segítséget.)  

32. Munkatilalom szombaton (vagy a hét egy kiválasztott napján).200 

33. A vallási mozgalom tagjai megtartják tulajdonukat, a csoportban nincsen közös vagyon. A személyes 

gazdasági siker nem bűn, de preferált annak jó célokra történő felhasználása. 

34. Titkok: attól még, hogy a próféta beszél a mennybéli és más utazásairól, 

sok mennyei tanítást titokban kell tartania (amíg nem kap rá felhatalmazást, 

hogy megossza a világgal). 

                                                           
197 Sok kereső és kíváncsiskodó megkísérli a bepillantást a rejtettebb narratívákba, kérdez, érdeklődik, így ez a 

fokozatosság inkább „visszafelé” (a belsőbb státuszúak felől a külsőbbek felé) érvényesül. 
198 Ezen azt értem, hogy kifejezetten a Bibliára (annak szó szerinti értelmezésére) alapított visszatérést hirdet az 

eredeti, romlatlan gyökerekhez, a „fundamentumhoz”; tehát a Krisztus és az apostolok korának hitéletéhez, amikor 

a sugalmazás és a krisztusi tanítás dogmatika és egyházi közvetítés nélkül volt hatékony. 
199 Aggasztja azonban ezek extatikus világa és az egyéni törekvések harca a „jobb interpretáció” státuszáért. Volt 

egyéni próbálkozás az adventizmusra jellemző lábmosás rítusának bevezetésére, ami azonban nem vált bevetté. 

200 Ha valakinek a munkája, megélhetése múlik rajta, a szombatot felcserélheti a hét másik napjára, de akkor ezt 

kell megtartania az Isten számára. 
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35. A Bibliából csak az Újszövetséget kell és szabad olvasni.201 

36. Az etnocentrikus attitűd elvetése: az Isten az egyéneket ítéli meg, nem az által, hogy 

melyik néphez tartoznak („Isten embert teremtett, nem nemzetet.”202)  

37. Sztereotip – és őket kollektíve degradáló – narratívumok a „tanárokról” és „orvosokról”: miért nehéz számukra a valódi keresztény 

hit gyakorlása.  

38. A keresztény papoknak nincs közvetlen kapcsolatuk a Szent Lélekkel, ezért nem is vihetnek hozzá 

közelebb. A kényelmet és a jólétet élik meg, eltávolodtak Istentől (néhány kivételt említ csupán).203  

39. A szellemi világ és a mennyei/égi/angyali világ között éles különbségtétel 

tehető. Előbbiekhez tartoznak a démonok (gonosz szellemek, akikről a 

Bibliában is szó van). Tartózkodni kell tőlük, nem is szabad beszélni róluk, 

kutatni őket. Ördög- és démonűzés a csoport praxisában nem szerepel.204 

40. Konkrét esetek ismertetése azokról, akik kritizálták a Szent lélek munkálkodását, és komoly büntetésben részesültek.205 
41. A Szent Lélek által adott „próféciák” egy adott személy jelenlegi 

hitbéli helyzetét, az Istenhez vezető úton nehézségeit mutatják 

meg, és ezáltal az egyéni életvezetéséhez nyújtanak segítséget, 

iránymutatást, hogy felismerje a tovább lépéshez a helyes irányt. 
42. A jövőbe látás képessége is egy (ritka) karizma a Szent Lélektől. Ezt általában egyének számára adható 

életvezetési tanácsik érdekében kapják a karizmával rendelkezők. Csak azt látják, amit a Szent Lélek 

nekik megmutat, aminek előfeltétele a helyes cél.  
43. A kérők és a jelöltek megtapasztalják, hogy a Szent Lélek általi 

adományok (karizmák) valóban működnek a gyakorlatban is: hit 

                                                           
201 A próféta gyakran mondja el, hogy „az Újszövetség óta, aki az Ószövetséget olvassa, annak szemére lepel 

borul.” 

202 E többször említett narratíva a próféta idősebb féltestvérétől származik, aki nem tagja, de segítője a csoportnak. 

Ezt a kérdést nem az első küszöbnarratívák között találjuk. Ez néhány tag érezhetően etnocentrikus attitűdjével is 

magyarázható, hiszen ezzel őt a kezdet kezdetén elidegenítenék. Ez a narratívum egyébként nem tekinthető „közös 

nevezőnek”, viszonylag ritkán merül fel, hiszen a tagok mintegy 10-20%-a megtartotta etnocentikus attitűdjét. 

203 Vö. a korábban már ismertetett, a szemüveges papokkal kapcsolatos kritikus narratívával.  
204 Bár viszonylag ritkán kerül elő ez a narratívum, elfogadottsága nehezen felmérhető. Háromszor is tapasztaltam 

például olyan esetet, hogy egy-egy résztvevő (két kérő és egy útkereső) szellemidéző szeánszon való 

tapasztalatairól számolt be. Az ilyen részvételeket a csoporton belül a legritkább esetben hozzák nyilvánosságra.  

205 Vö. a próféta feleségét ért, már ismertetett büntetésekkel.  
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által gyógyítanak, áldást osztanak, evangelizálnak, életvezetési 

tanácsokat adnak stb. 

44. A csoportban senki sincs, aki minden karizmával rendelkezne, és az adott 

fény, sőt, a próféta képessége is gyengülhet, ha bűnt követ el, vagy nem tart 

be egy előírást.206  

45. Alapvető szimbólumok: az Atya (kör, nyolc sugárral), Fiú 

(kereszt), Szent Lélek (ovális forma sok sugárral). A Szent Lélek 

mutatta meg a prófétának, hogyan ábrázolja a szentháromságot.  

46. Megengedett, hogy festett, vagy rajzolt képeket alkossunk Jézusról, Máriáról, 

angyalokról, akár a szentekről is, de szobrokat készíteni tilos róluk, mert az már 

bálványimádásra adna alkalmat.  

 

A harmadik küszöbnarratívum-blokkba tartozó néhány narratívum beszédszekvencia szerinti 

megoszlása: 

47. Minden fénynek más Szent Lelke van, de mind az Isten közvetítő erejének megjelenése. 

48. Ezek az egyéni „szent lelkek” (mintegy mennyei közvetítők, segítők) reinkarnálódott „szent emberek” is 

lehetnek, mások pedig transzcendens mennyei létezők. A Szent Lélek, mint isteni személy ettől 

elkülöníthető, mennyei (isteni) személy.  

49. A próféta tanítása arról, hogy a személyes szent lelkek akár cserélődhetnek is (neki a második ilyen segítő Szent Lelke van). 

50. Már a második küszöbnarratíva-csoportban is jelen van fátikus207 

beszéd, ami sajátos új elemekkel bővül (mennyei erők, 

angyalok208 jelenlétének felismerése fotókon vagy adott 

szituációban; a Szent Lélekkel való kapcsolat örömteli volta, 

                                                           
206 A glosszolália (nyelveken szólás) képességével senki sem rendelkezik a csoportban, erről szó sem esik. A 

leggyakoribb adomány a gyógyítás képessége. A legritkább a jövőbe látás és az émikus értelemben vett prófécia.  

207 Nem az információátadást célzó, hanem a közösségérzetet elősegítő, kötetlen beszédmód (Malinowski 1923) 

208 A belső kör, a fények számára az is kiderül majd, hogy az angyalok, a mennyei erők és az energia fogalma 

mennyire összefügg.  
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közreműködése; egymás élményeinek sajátos szóhasználattal209 

történő visszaigazolása). 

51. A szellemi világról alkotott tudásról kiderül, hogy itt maradt halottak is lehetnek köztük, akik nem 

feltétlenül negatív lények. Ezek „átkerülése a mennyei dimenzióba” elősegíthető különböző technikákkal, 

amire gyakorlati tanácsokat ad a próféta.  

52. Hogyan használjuk a Szent Lélek adományait a gyakorlatban. Hogyan 

adjon áldást, hogyan gyógyítson, prófétáljon a Szent Lelket kapott személy. 

53. Az öltözködési szokások (fehér ruha, kendő, gyöngyből fűzött 

kereszt, szimbólumok használata) normatívvá válnak, a csoport a 

kérőktől és fényektől elvárja ezek betartását.210 

54. A Szent Lélek utasításait be kell tartani, ellenkező esetben megbüntet.  

55. A reinkarnáció bizonyos korlátozott formája: emberek számára adott lehetőség, szabad döntésük alapján, de csak azok számára, 

akik keresztény, tiszta életet éltek, és Szent Lélek méltónak találta őket arra, hogy visszatérjenek e földi világba. A próféta emlékszik 

néhány részletre előző életeiből.  

56. Mindennapi csodák: hogyan észleljék a tanítványok a 

mennyei jelenlétet, ismerjék fel a Szent Lélek útmutatását.  

57. A próféta a Szent Lélek általi beavatása során elragadtatott egy távoli univerzum bolygójára, ahol emberekhez hasonló élőlényeket 

talált (látta házaikat, járműveiket, állataikat). 

58. A próféta tudja kijelenteni, hogy mikor vált alkalmassá valaki a Szent Lélek 

megkapására, és az eskütételre. 

59. A Szent Lelket nemcsak megkapni, hanem elveszteni is lehet.  

60. A fények elméletileg önállóan is működhetnek, élhetnek, az adományaikat egyénileg is használhatják. A 

próféta azonban bármikor kijelentheti (a Szent Lélek sugalmazása alapján), hogy az adott személy 

elvesztette a Szent Lelket, megfosztatott státuszától és az adományoktól. Egy adott tanítványa esetében a 

Szent Lélek elvesztését ugyanis a Szent Lélek tudatja a prófétával, aki ezt kinyilvánítja. 

61. A pokol a mennyországban van. A nagyon bűnös emberek a haláluk után megsemmisülnek, akik azonban se nem jók, se nem 

rosszak teljesen, azok egyfajta túlvilági büntetésvégrehajtás keretében „ülnek a bűneikkel”, és korlátozott létük van.  

                                                           
209 Pl. A leggyakoribb ilyen visszajelzés az „Ámen!”, de ritkábban megjelenik az „Alleluja!”, a keresztvetés vagy 

a „Végtelen a Te dicsőséged, Uram!” és más hasonló pozitív visszaigazolás, helyeslés. Ilyen választ nem csupán 

verbális közlésekre, de mozdulatokból, ölelésből, tekintetből „kiolvasható” jelzésekre is tehetnek. 

210 Bibliai magyarázatukat is megtanulják a kérők, pl. a fejpánt oka: „övezzétek fel elmétek derekát” (1Pét. 1:13). 
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62. Még dénes Próféta is csupán egy ember, tévedhet, és nem minden 

kijelentése származik a Szent Lélektől.  

63. Minden fénynek kétely és tétovázás nélkül követnie kell a Szent 

Lélek utasításait. 

64. A próféta képes a Bibliát behunyt szemmel, tenyerét a lap fölé helyezve olvasni.211  

 

Könnyen felismerhetjük, hogy a gyakori narratívumok általában kevésbé szokatlanok, mint a 

ritka (gyakran hallgatással övezett) narratívumok.212 Ahogy a jelölt hozzászokik a 

narratívákhoz, már nem lesz számára új és egzotikus (idegen, különös) szinte minden, amit hall. 

Egyúttal megtanulja ösztönösen súlyozni is a hallottakat: figyelme a szokatlanról az ismerősre, 

az otthonosra, a közös nevezőre fordul. Amíg ez a figyelemeltolódás nem következik be, addig 

minden kirívó, extrém narratívum nem kívánt, elriasztó hatással járhat. A megszokott, otthonos, 

egyben normális is. Ezáltal a jelölt sem érzi magát idegenül, amiben a kommunikáció során a 

megnyilvánulásaira adott pozitív visszacsatolások is megerősítik. A „normális” mint kulturális 

konstrukció tehát diszkurzív folyamat: az adott narratívum vagy magatartásminta gyakoriságán 

és a pozitív visszajelzések, megerősítések általi berögződésen keresztül alakul ki ez az érzet. 

Az érdeklődőből jelöltté váló személy a küszöbnarratívák által fokozatossá tett beavatási 

folyamatban megszokja, hogy mi a „normális” a csoportban, és mi az, ami bizonytalan, esetleg 

megmosolyogható (mint pl. az idegen bolygón tett utazás vagy a reinkarnáció tana). Nem volt 

ez mindig így. A 2010-ig terjedő időszakban éppen ellenkezőleg, a próféta és a tanítványok is 

a figyelemfelkeltés más módját gyakorolták, a nagyon extrém narratívumokat is viszonylag 

hamar, vagy rögtön a kívülállók tudomására hozták. Ez két dolgot eredményezett: egyrészt 

hamar felfigyelt a külvilág, az írott és televíziós média is a prófétára (majd a csoportra is), 

másrészt pedig inkább az extrém, különleges narratívumokra fogékony személyek közeledtek 

(de nem csak ők). Sok esetben a későbbi találkozások alkalmával már nem teljesültek 

elvárásaik, hiszen a néhányuk által expressis verbis kinyilvánított ezoterikus irányultság igényét 

a csoport individuális vallásosságot preferáló jellege nem szolgálta ki kellően. A Robert Glenn 

Howard a vernacular authority kifejezést213 használja azokra az online keresztény 

                                                           
211 A korai említések óta az utóbbi három-négy évben (2015-től) összesen egyszer hallottam ennek említését, míg 

korábban, 2010-2011-ben még gyakori – bár megosztó – legitimációs narratívum volt a csoportban. Néhány 

korábbi online közlés máig hozzáférhetően tartalmaz erre utalást, például a próféta Zenit tévének adott interjúja. 

212 Ez jól összeegyeztethető Voigt Vilmosnak a „rémisztő” folklórszövegekről szóló 1976-os következtetésével. 

213 Howard 2011, 7–8 
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fundamentalista csoportok között megfigyelhető jelenségre, amikor a tagok saját tapasztalatai, 

ötletei, narratívái centrális ellenőrzés nélkül, vagy elenyésző kontroll mellett konstruálnak 

normákat, narratívákat és viszonyulásokat. A próféta csoportjában valami hasonló 

decentralizálási folyamat indult meg 2008-2009-ben: az egyéni invenciók, a még csak 

csírájában létező csoportidentitás megkonstruálása az egyének és kisebb alcsoportok (hub-ok) 

hatáskörébe csúszott át, többé-kevésbé a próféta által „szállított” különlegességek körül 

oszcillálva. A próféta kezéből kezdett kicsúszni a csoport szellemi vezetése, egyre kevésbé 

tudta felügyelni a belső körré emelkedett fények lépéseit.214 

Ezt is felismerve 2010-2012 között komoly változás indult meg, ami 2011-től átrendeződést 

okozott az egyes narratívákhoz való hozzáférésben. Ennek eredményeként 2014-2015 során a 

küszöbnarratívák érvényesülése már egyértelműen tapasztalható volt: az extrém 

narratívumokat a csoport – a próféta új attitűdjét követve – elkezdte kevésbé hangsúlyozni, 

ritkábban emlegetni, már nem a kirakatba helyezett emblematikus jellegzetességek voltak, 

hanem egyfajta, belső, titkos tudás részei. Ez nem ment egyik napról a másikra és nem volt 

zökkenőmentes. A belső viták és a csoport társadalmi környezetében tapasztalható gyakori 

elutasítottság (online kritikák, kritikus hangvételű újságcikkek, személyes ellenérzés, egyes 

tagok kilépését szorgalmazó papi törekvések) felismerése nyomán 2013-ban kijelentette a 

próféta, hogy nem akar rádióban, tévében, újságban szerepelni, a csoport számára 

kinyilvánította, hogy a Szent Lélek sugalmazására megszűnt a fémtárgyak testhez 

tapasztásának szokása és a tűzönjárás praxisa is.  

2012 után a bolygóközi utazás, a reinkarnáció, a személyes „szent lelkek” mint segítők, vagy 

például a Biblia behunyt szemmel, tenyérrel történő olvasásnak képessége már csak elenyésző 

mértékben hangzott el a csoport beszédeseményein, akkor sem közmegegyezéses vagy 

legitimációs jelleggel. Ezt a folyamatot a próféta részben ösztönösen, részben tudatosan 

irányította: a folyamat végén, 2012 telére immár az első- és második küszöbnarratívum-blokk 

kevésbé egzotikus, más keresztény mozgalmak (így pl. a pünkösdi ébredési mozgalmak) 

tanításaitól kevésbé eltérő narratívákra, értékekre koncentrált. A tagság egy része erre a 

változásra fogékony volt, egyfajta konszolidálódásnak élte meg. 

2011 végétől, de erőteljesebben inkább 2012-től elkezdett kialakulni a küszöbnarratívák félig 

ösztönös, félig tudatos rendszere, aminek érvényesülése az évek során felerősödött. A próféta 

egyre többször hangoztatta a disztingválás fontosságát, a tudáshoz való hozzáférés 

                                                           
214 A vallási mező felügyeleti, hatalmi döntései immár nemcsak a próféta kezében voltak. A vallási hatalom 

tőkeszerű újratermelésére és a vallási mezőn a szolgáltatások kereslet-kínálatára ld. Bourdieu 1978, 1987. 
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lépcsőzetességét. Ez egyrészt az ezotériára vagy más különlegességre fogékony tagok 

tekintélyes részének lemorzsolódását eredményezte, és ezzel párhuzamosan megnőtt az 

elmélyült vallásosságra konvencionálisabb módon törekvő, és a külvilág véleményére jobban 

adó tagok aktivitása és lelkesedése. Az előzmények miatt azonban ez már nem volt elégséges a 

temerini imacsoport kiválásának (2014) megelőzésére, hiszen ott a helyi társadalmi környezet 

már kialakította elutasító véleményét, és döntésre kényszerítette a katolikus gyülekezet tagjait.  

Egy újabb folyamat is megindult 2015-ben, amikor a próféta intenzívebbé tette székelyföldi 

tevékenységét. Néhány új aktivista kezdeményezésére dénes Próféta és egyes tanítványai 

számára szervezett előadások, videóra vett tanítások indultak meg, ahol a küszöbnarratívák 

fokozatosságának elvét csak részben lehetett érvényesíteni. Ezért a várt hatás elmaradt. 

 
1. kép: dénes Próféta egyik legtöbbet felhasznált portréja215 

 

                                                           
215 Forrás: 2009-ben készült képet a 2015-ben csatlakozott székelyföldi tanítvány blogjáról töltöttem le 2019. 

október 19-én (https://szabadgondolat.wordpress.com). 
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Ugyanakkor a székelyföldi evangelizáció az etnicitás – korábban kevésbé jelentős – témájának 

előtérbe helyeződését eredményezheti,216 továbbá az online reprezentáció jellegében komoly 

változást hozhat.217 A délvidéki központú csoport egyelőre alig vett tudomást ezekről a lelkes 

és új tanítványokról, és 2015 után az új, székelyföldi csoport aktivitása szinte megszűnt, a 

prófétával fenntartott kapcsolat minimalizálódott. Megmaradt azonban a magyarországi és 

délvidéki csoportok „kemény magja”, akik immár az elmúlt évek tapasztalata alapján lassúbb 

ütemben, és a küszöbnarratívákra jobban odafigyelve kívánják újjáépíteni (tovább alakítani) a 

közösséget. A küszöbnarratívák kiépülése véglegesen csak 2015-re zárult le. Legalábbis azóta 

elenyésző változást tapasztaltam e téren a 2015-2017 időszakban végzett terepmunkámon. 

 

 

A tagok viszonyulása egyes narratívumokhoz  

 

Szó sincs arról, hogy az előzőekben felsorolt 64 narratívum taxatív listát képezne, és arról főleg 

nem, hogy fontosságuk egyenrangú lenne. Ahogyan azt már hangsúlyoztam, korántsem jelenti 

azt egy-egy küszöbnarratívum ismerete, hogy valaki, aki ezt megismerte, el is fogadná, elhinné 

és tudáskészletének aktív hittételévé válna. Terepmunkám második szakaszában, 2013-tól 

bizonyos összefüggést feltételeztem az említések száma és az adott narratívum elfogadottsága 

vagy jelentősége között. Ezért megvizsgáltam, hogy az általam kiválasztott néhány 

küszöbnarratívum (15., 29-30., 48-49., 55., 57. és 61.) említésekor a csoport jelenlévő tagjai 

hogyan reagáltak az adott narratívum felbukkanására. Azt vizsgáltam, hogy az említések 

gyakorisága korrelál-e, és ha igen, hogyan korrelál az elfogadottságukkal. A következőkben a 

fejezet első részében említett négy kiválasztott narratívum (angyalok, mennyország, pokol, 

galaktikus utazás) mellett néhány további narratívum, a technológia helyes használatáról szóló, 

a reinkarnációhoz kapcsolódó, illetve a többes számban használt szent lelkek narratívumával 

kapcsolatban azt vizsgáltam, hogyan változott említési gyakoriságuk és az, ahogyan a 

jelenlévők viszonyultak hozzájuk. 

                                                           
216 Az új, 2015-ben csatlakozó székelyföldi csoportrész döntő többsége az etnocentrizmussal kapcsolatban nem ért 

egyet a 36. köszöbnarratívummal (közelebb áll a keresztény – újpogány szinkretizmushoz, vö. Povedák 2014, 

2017). Ezért nem is az új székelyföldi csoporthoz, hanem a vajdasági központhoz kapcsolódott (a lokalitás 

szempontja ellenére) néhány székelyföldi tag (fény). Egyikük (a csoport legrégebbi tagja) 2015-ben kijelentette a 

nemzetekről, hogy „ördögien ki van ez találva, hogy mindig legyen riposzt és válasz, hogy a másik mit tett rosszul, 

mi bűnt követett el, és ezzel még mélyebbre süllyedjenek a határok”.  

217 Részletesen ld. az online és offline reprezentációt összehasonlító 5. fejezetben. 
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A táblázatok az általam ismert és archivált online és offline kommunikáción alapulnak, tehát a 

csoportdiskurzus kutatói perspektíváját tükrözik.218 Amikor a hallgatóság vagy annak néhány 

aktív tagja pozitívan viszonyult az említéshez, könnyű volt felismerni, hiszen továbbfűzték a 

tartalmat vagy helyeseltek (kommentálták vagy megosztották az adott tartalmat). Nem tudtam 

azonban számba venni azokat a személyeket, akik továbbra is csak hallgatták azokat, nem 

mutatták ki sem pozitív, sem esetleges negatív viszonyulásukat. Amikor a hallgatóság körében 

negatív visszajelzéseket tapasztaltam, akár a mimika, a témaváltás, vagy – ritkábban – nyílt 

ellenkezés formájában, szintén viszonylag könnyű volt besorolnom. Sokszor nem tudtam 

megállapítani a reakciókból a viszonyulás inkább pozitív vagy inkább negatív jellegét, főleg 

amikor ezek vegyesen jelentek meg, vagy vita támadt. Ez utóbbi passzív vagy vegyes 

visszajelzést az elemzés táblázatba foglalásakor a semleges vagy vegyes kategóriába soroltam 

(mint ahogyan azt is, amikor nem tudtam eldönteni a reakciókból a visszajelzés jellegét219). A 

besorolás tehát egyértelműen kvalitatív kutatói megítélés, és a számomra feltűnő visszajelzések 

korántsem biztos, hogy a résztvevőknek akár a többségére jellemző volt (ugyanis a többség 

sokszor nem foglalt állást még testbeszéd szintjén sem). Annyiban azonban mégis releváns adat 

ez, hogy ha én, mint antropológus a reakciókat inkább pozitívnak, inkább negatívnak vagy 

vegyesnek, illetve feltűnően passzívnak értékeltem, akkor a résztvevők220 is észlelhették ezt a 

megoszlást. Végezetül az említések számát befolyásolta a terepmunka intenzitása. A viszonylag 

intenzív kutatással telt 2010-es év végéhez és 2011-es évhez képest 2012-ben kevesebb 

alkalommal voltam részese a csoportdiskurzusnak. Ez azonban a pozitív/negatív visszajelzések 

arányát és a trendet, ami a megosztó jelleget vagy a gyakoriság arányát jellemzi, minden 

bizonnyal kevéssé érinti.  

Az angyalokról szóló említések és narratívák olyan gyakoriak a csoportban, hogy még 

viszonylagos összesítést sem tudtam készíteni a pozitív, negatív és semleges, illetve vegyes 

reakciókról, ezért az összehasonlítás negyedik narratívumának a reinkarnáció-tant, ötödiknek 

pedig a többes számban megjelenő „személyes szent lélek” narratívumát választottam. Azt 

                                                           
218 A kutatói jelenlétet a csoport 2013-ra dolgozta fel olyan mértékben, hogy engem a belsőbb diskurzusokba is 

bevontak, de a küszöbnarratívák érvényesülése szempontjából ennek jelentősége csekély: ugyanis a fények 

egymás közötti és a prófétával történő (legbelsőbb) kommunikációja nem a küszöbnarratívák körébe tartozik. 

219 Ennek gyakran az volt az oka, hogy a narratívum említése összekapcsolódott más, egyértelműbb hatást kiváltó 

narratívumokkal (pl. a reinkarnáció az energiával, az angyalokkal, illetve a mennyei utazások a Szent Lélek többes 

számú említésével). Máskor a visszajelzések, reakciók inkább a beszélő személyének, és nem a közlés tartalmának 

szóltak. A besorolás nehézsége a „passzív vagy vegyes” kategória felülreprezentáltságát okozza. 

220 Szituációtól függően ugyan, de sokan közülük nálam rövidebb idő óta ismerték a prófétát vagy a tagságot. 
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azonban ki kell emelnem, hogy az angyalokról szóló narratívumok, narratív töredékek 

(utalások) egyébként döntően pozitív visszajelzést kaptak az általam ismert 

beszédeseményekben. 

Az első ilyen összehasonlításban (VI. ábra) a mennyekről szóló narratívákra adott reakciókat 

összesítem 2011 és 2015 között. Ez az időszak volt a küszöbnarratívák kiépülésének korszaka 

a csoportban, ezért tartottam relevánsnak.221 

 
VI. ábra: A mennyországról mint a próféta látomásaiban szereplő konkrét helyről222  

szóló narratívumra adott visszajelzések (2011-2015) 

  

Látható, hogy a 2013-as évben növekszik meg az inkább negatív visszajelzések száma, míg a 

2014-es évben a gyakoriság gyors emelkedése figyelhető meg. Ne felejtsük el, hogy a temerini 

csoportrész kiválása ebben az időszakban érlelődött, majd történt meg, ezért az éves bontás nem 

feltétlenül megfelelő. A 2014-es év első felében két, míg a 2013-as évben hat negatív 

visszajelzés történt (tehát összesen nyolc), amelyből öt a később kivált temerini csoportrész 

tagjaitól származott. A 2014-es öt passzív, vegyes visszajelzés pontosan ezt a vitát jelzi, és nem 

                                                           
221 A 2010-es és a 2016-2017-es év adatait azért is hagytam ki, mert ezekben az években nagyon kevés említést 

tapasztaltam a kutatói résztvevő megfigyelésem során, és ezek a mennyországról szóló narratívum esetén egytől 

egyig pozitívak voltak. A táblázatok összevethetősége érdekében a további narratívumokra (pokol, reinkarnáció, 

egyéni, segítő szent lelkek) adott visszajelzéseknél is emiatt csak a 2011 és 2015 közötti időszakot vettem alapul. 

222 Tehát a „mennyei erők”, a „mennyeiek”, az „angyali erők” stb. kifejezéseket – mivel általánosabb témát 

érintettek – nem tekintettem ide tartozónak, és nem vettem számításba a táblázat készítése során. 
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véletlen, hogy egyrészt 2015-re visszaesett a narratívum említésszáma, másrészt arányaiban a 

pozitív reakciók száma nőtt meg. Az egyetlen negatív visszajelzést akkor tapasztaltam 2015-

ben, amikor egy kérő státuszú tag a próféta mennyei tapasztalatait a résztvevők szerint 

jelentősen félremagyarázta, ezért jobbnak látták elterelni a szót, és finoman jelezni 

nemtetszésüket (szem kikerekítése, egymásra nézés, mosoly). Hol van ez azokhoz a 2014 első 

félévében tapasztalt vitákhoz, amikor a temerini imaközösség egyik tagja nyíltan kritizálta a 

próféta mennyei utazásáról szóló narratívát! Egyébként éppen ez a 2014-es év volt az, amikor 

a próféta (vö. a III. ábra adataival) nagyon gyakran említette a mennybéli utazásait legitimációs 

narratívumként, éppen a szétesési folyamatok megakadályozása érdekében.  

A 2011-es négy negatív visszajelzésből kettő olyan érdeklődőktől származott, akik először 

hallották az adott narratívumot, és meghökkentek. Ezek a fontos (a nüansznyinál lényegesen 

erőteljesebb) tartalmi különbségek jól mutatják: a táblázatok – így ezek a táblázatok is – 

jelentősen leegyszerűsítik a valóságot, és nem tudják ábrázolni a kvalitatív kutatások során 

feltárható árnyalatokat, azonban segíteni tudják a kutatói értelmezést.  

A következő táblázat a pokolra vonatkozó narratívumokra általam észlelt reakciókat foglalja 

össze (VII. ábra). A besorolás nehézségeit itt (és a következő ábrákon) is hangsúlyoznom kell.  

 

 
VII. ábra: A pokolról szóló narratívumra adott visszajelzések (2011-2015) 
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A VII. ábra arányeltolódásaiban az esetlegesség feltűnő, amit az említések csekély száma is 

indokolhat. Csak találgathatunk, hogy a pokolra vonatkozóan 2013-ban miért csak ilyen kevés 

(összesen két) említés történt. A 2013-2014-es év (a temerini csoportrész kiválásának időszaka) 

mindazonáltal a maga három vegyes jellegű visszajelzésével és az ötből egyetlen pozitív 

fogadtatásával jól illusztrálja a problémás időszakot.  

A következő, VIII. ábrán a próféta galaktikus utazásának narratívumának említését, és e 

beszédesemények során a közönség (hallgatóság, online környezet) visszajelzéseit ismertetem. 

 

 
VIII. ábra: A galaktikus utazásról szóló narratívumra adott visszajelzések (2011-2015) 

 

A galaktikus utazásról láthatóan rendkívül ritkán esik szó, mégis a kívülálló – és a kezdő kutató 

– számára feltűnően emblematikusnak, meghatározóan sajátos csoportnarratívának tűnhet. Az 

elemzés pontosítás érdekében megjegyzem, hogy 2010-ben még csupán televíziós interjú során 

hallottam a pokolról szóló narratívumot és a galaktikus utazásról szólót is, míg 2016-ban 

egyetlen említést sem tapasztaltam egyikre sem.  

 

A csúcstechnológia körültekintő használata, mint narratívum, a technikai fejlődéshez való 

viszony rendezésének alapja. A IX. ábra jól példázza, hogy a kevés említés ellenére az egyik 

legelfogadottabb narratívum a csoportban. 
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IX. ábra: A csúcstechnológiáról szóló narratívumra adott visszajelzések (2011-2015) 

 

A vegyes vagy passzív visszajelzés nem mindig a konkrét narratívumnak szólt, hanem annak, 

amivel az adott szövegben összekapcsolódott. Az egyik passzív visszajelzés 2011-ben arra 

vonatkozott, amikor Magfalva említésére néhány tag ellenérzését fejezte ki „azon út” miatt. 

Később a próféta is eltávolodott a Magfalvát vezető Géczy Gábor elképzeléseitől.  

A következő táblázat a csoportra jellemzőnek tűnő reinkarnációtan érvényesülését, fogadtatását 

mutatja 2011 és 2015 között (X. ábra). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2011 2012 2013 2014 2015

A csústechnológia helyes használatáról szóló
narratívumra adott visszajelzések

1. passzív vagy vegyes 2. inkább pozitív (+) 3. inkább negatív (-)



163 
 

 
X. ábra: A reinkarnáció-narratívumra adott visszajelzések megoszlása (2011-2015) 

 

A X. táblázat adatai szintén a 2013-2014-es kríziséveket jelölik ki, mint azokat, ahol felborul 

az előtte és utána viszonylag jól érvényesülő arány a passzív/vegyes, a pozitív és a negatív 

viszonyulások között. Azt is mutatja ez a táblázat, hogy az újjászületés sokkal jobban 

foglalkoztatta a csoporttagságot a vizsgált időszakban, mint a pokolról és a galaktikus utazásról 

szóló narratívumok együttvéve. A 2015-ös passzív/negatív kategória megnövekedése az 

újonnan csatlakozott székelyföldi csoport értetlenkedéséből fakad: bár az egyik blogger 

kifejezetten kötődött a reinkarnáció tanításához, az újonnan csatlakozók másik része vagy 

elutasította, vagy értetlenül fogadta azt. Ebből adódik az ötből négy passzív/negatív reakció. Az 

ötödik pedig az egyik vajdasági tag kinyilvánított ellenkezéséből, amikor egy tag felvetésére 

(ami egyébként a Szent Lélek vigasztalásának tekintette az újjászületést), egy másik tag 

egyértelműen elutasította ennek lehetőségét, míg a beszélgetés másik két résztvevője hallgatott, 

és nem tudni, kivel értett egyet, de elterelődött a beszélgetés fonala. A reinkarnáció tehát hiába 

tűnhet a kívülálló számára a csoport egyik markáns megkülönböztető jegyének, korántsem 

tekinthető általánosan elfogadott hittételnek. Éppen ez volt az egyik olyan hivatkozási alap, ami 

a temerini csoportrész számára – a helyi katolikus plébános törekvésének megfelelően – az 

elfordulást eredményezte, és ami a csoport másik részének álláspontjával szemben a saját 

„hiteles” álláspontját látszott alátámasztani (ők ugyanis a reinkarnáció tanát elutasították, még 

ha korábban – 2010-2011-ben – többük hajlott is annak elfogadására). Látható, hogy például a 
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pokolról szóló izgalmas beszámolók ennek ellenére még gyakran megjelennek a kutatási 

adatbázisban, míg a galaktikus utazás népszerűsége már ekkor (2012) hanyatlóban volt.  

A Szent Lélek többes számban való említése (mint az isteni erő személyes jellegű 

megszemélyesülései, kisugárzásai, vagy mint a mennyei angyalokból lett „szent lelkek”) az 

utolsó olyan narratívum, aminek fogadtatását e fejezetben megvizsgálom (XI. ábra). 

 
XI. ábra: A Szent Lélek többes számba helyezésének narratívumára adott visszajelzések megoszlása (2011-2015) 

 

A Szent Lélek többes számba kerülése, több önálló személlyé válása, így az ún. „személyes 

szent lelkek” sok tagnál értetlenkedést váltott ki. A leggyakoribb aggály az volt, hogy egyszer 

a szentháromság körében beszélnek „a” Szent Lélekről, aztán kiderül, hogy egymástól 

különálló szent lelkek is vannak. Az egyik megfogalmazás így foglalta össze a kételyeket: 

„…de hát isteni személyről van szó! Egyszer isteni személy, aztán meg üdvözült lélek vagy 

angyal. Nem is tudom mi. Én képtelen vagyok ezt felfogni. Most akkor mivel is töltekeztem be? 

Én mindig Istennel vagyok kapcsolatban, nem egy szent lénnyel a sokból. Szerintem Dénes itt 

összekeveri az angyali erőkkel, amit érez. De nem tudom.”223 Nem véletlen, hogy a temerini 

imacsoport egyik fő kritikája erre irányult 2013 második felében és 2014 elején. A nagy 

horderejű vita moderált (vagy inkább: zárt ajtók mögött zajló) voltát mutatja, hogy én magam, 

csak három esetet tapasztaltam 2013-ban, ahol egyértelműen negatív fogadtatása volt e 

                                                           
223Az egyik, azóta a csoportból kivált fény státuszú tag fogalmazta így meg kételyeit. A kiválása időszakában 

sokat beszélt nekem arról, hogy milyen aggályok foglalkoztatják.  
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narratívumnak, pontosabban eleve negatív konnotációval vetette fel egy-egy kritikus tag, amire 

a jelen lévők általában szintén aggályaikkal feleltek, tehát megerősítették a negatív 

visszajelzést. Ezzel is magyarázható, hogy 2015-ben (és azóta is) jelentősen visszaesett e 

narraívum előbukkanásának száma. Inkább a Gregory és Mary Bateson által a 

noncommunication fogalmával meghatározott magatartás mint vitaforma (Bateson–Bateson, 

1987) volt jellemző. Nemigen beszélnek róla a csoportban. 2015-ben mindkét esetben 

egyébként a próféta hívta elő e narratívumot, és az egyik alkalommal viszonylag kínos 

hallgatás, töprengés követte ezt. Sok esetben nehéz eldönteni, hogy performatív vagy 

szemiotikai csöndről beszélhetünk. A pragmatika és kognitív szemantika eredményei alapján 

ugyanis különbséget tehetünk a performatív csönd és a szemiotikai csönd között (Agyekum 

2002, 33). A dialógusok és szemiotikai jelzések szintjén veszik figyelembe ezt (mint 

beszédaktust, jelzést, jelentéshordozó magatartásformát), bár ezeken belül is megannyi 

alcsoportot és árnyalatot különböztethetünk meg. A csönd azonban ennél szélesebb értelmet is 

kaphat: távolmaradás, egyes témák meg nem említése. Ez utóbbiak „jelentésének” értelmezése 

még a dialógusban történő hallgatásnál (textuális hiánynál) is nehezebb lehet. Ezért is 

hangsúlyozom, hogy az attitűdök és visszajelzések (+/–/0) számszerűsítésénél minden esetben 

a saját kutatói (kvalitatív) tapasztalatom alapján soroltam be az adott válaszreakciókat. 

Dolgozatom 6. fejezetében ismertetem a csoport tűzön (parázson) járás praxisát, és ennek 

fogadtatását, elterjedését majd megosztó jellegűvé válását és a gyakorlat beszűntetését. A 2010 

végétől ennek megfelelően a tűzönjárásról szóló narratívumcsoport nagyon gyakran felbukkant. 

Említésszáma megközelítette az angyalokét, azonban már 2011-végére viszonylag vegyes 

fogadtatás figyelhető meg a csoport tagjai körében. Bár a részleteket a 6. fejezet tartalmazza 

majd, azt már most ki kell emelnem, hogy a megosztó jelleg és a vele szembeni kételyek 

ellenére ez volt az egyik leggyakoribb legitimációs narratívum 2011-ben és 2012-ben. Az 

említések száma tehát nem feltétlenül korrelál az adott narratíva elfogadottságával vagy a vele 

szembeni kételyek és az elutasítás erősödésével. Az is igaz azonban, hogy 2013 második felétől 

és 2014-ben jelentősen visszaesett a tűzönjáráshoz kapcsolódó narratívumok szerepe, és csak 

2015 után mutatott ismét lassú emelkedést. 

A narratívumok gyakorisága tehát önmagában nem feltétlenül jelzi azok problematikus vagy 

megosztó jellegét, azonban a változási trendek és főleg a gyakoriság jelentős visszaesése fontos 

adalék lehet a narratívum fogadtatásának megítélésében. Egy narratívum a ritka említés ellenére 

lehet nagyon erősen elfogadott (ld. a csúcstechnológia helyes használatához kapcsolódót). 

Azonban meghúzódhat ennek hátterében a megosztó voltának felismerése (pl. többes szent 

lelkek, pokolnarratívum), tehát jelentheti az elhallgatást, a passzivitással történő elfedés 
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stratégiáját is – főleg, ha a számbeli visszaszorulás trend jellegű, és vita, az adott narratívummal 

szembeni negatív visszajelzések számának emelkedése is kapcsolódik a jelenséghez.  

Az előbbiekhez hasonlóan a gyakori említés sem feltétlenül jelenti egy narratívum 

elfogadottságát. A tűzönjárásról szóló fejezetben (6. fejezet) erre részletesen kitérek. Az 

azonban tény, hogy ha az érzelmi visszajelzések arányával és a gyakoriság változásának 

trendjével együtt elemezzük az adott narratívum diszkurzív szerepét, már sokkal árnyaltabb 

képet kaphatunk. Azonban még ekkor is bekövetkezhet az a helyzet, ami a temerini 

csoportrészen kívüli eltávolodó tagok esetében hangsúlyozottan megfigyelhető volt, hogy nem 

a csoport nyilvános, nagy rendezvényein, vagy az antropológus résztvevő megfigyelő „orra 

előtt” keletkeznek az aggályok, válnak kisebb hub-ok olyan ad hoc értelmező közösséggé, 

amelyek megalapozzák a valóságkép radikális változását, eltávolodását a csoport tagságának 

akár döntő részétől vagy többségétől.  

E következtetések látszólag kézenfekvők, azonban emlékeztetek a fejezet elején írtakra, hogy 

ugyanis kutatásom korábbi szakaszában (2010-2012) éppen a legkevésbé gyakran említett, 

azonban annál feltűnőbb (és egzotikusabb) narratívumokra figyeltem fel, és tartottam őket a 

csoport reprezentatív narratívumainak. Tény, hogy korán felismertem, attól még, hogy valami 

a csoportra nézve emblematikusnak tűnik, még korántsem jelenti azt, hogy általánosan 

elfogadott volna minden tag számára, azonban lebecsültem a kevésbé különleges (más 

karizmatikus mozgalmakra is jellemző) narratívumtípusok jelentőségét. Ezért a számszerűsítés, 

és az érzelmi hatások, visszajelzések vizsgálata hozzájárult ahhoz, hogy figyelmem átterelődjön 

az egzotikustól a szokásosra (kevésbé „különlegesre” de a csoport szempontjából fontosra), 

hiszen e narratívumok meghatározóbbak a csoport számára, mint az első ránézésre feltűnőek. 

A másik oka, hogy ilyen részletesen foglalkoztam e táblázatok elemzésekor azzal, hogy milyen 

volt a hallgatóság visszajelzése, mert a visszajelzések érzelmi adatként az adott szituációkban 

hozzáadódnak a narratív tudáshoz. A tudás nem egyszerűen bekerül egy személy kognitív 

regiszterébe, hanem érzések, élmények is adódnak hozzá. Ezek nem csupán a bevésődést, a 

memória működését segítik elő, hanem egyúttal az érzelmi viszony kialakítását (átalakítását) is 

befolyásolják. Márpedig az érzelmi viszony alakulása a narratívum elfogadása, említése, 

használata során alapvető jelentőségű. Ezért az érzelmek antropológiájának nagy jelentőséget 

tulajdonítok. A későbbi fejezetekben is kiemelem az adott csoportrész vagy az érintett személy 

érzelmi viszonyait, ahol azt fontosnak tartom.  

Az elemzés alapján úgy tűnik számomra, hogy a hit inkább egy kognitív folyamatnak 

tekinthető: döntések sorozatából áll. A döntéseket tudásokhoz (adatokhoz, narratívákhoz, 

magatartásmintákhoz, értékpreferenciákhoz) való hozzáférés és ismeretek, továbbá az bizonyos 
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szituációkban, élethelyzetekbe formálódó egyéni érzelmi viszonyulások, emlékek együttesen 

alapozzák meg. Az egyének viszonya egy adott narratívumhoz nem esetleges: az emlékezet, a 

mentalitás, vágyak, kíváncsiság, a közös élmények és megannyi más ok hat közre a döntések 

formálódásában. Harrison White strukturált diszkurzív hálózat-modelljében a diskurzus maga 

alakítja ki azokat a hálózatokat, amelyekben megvalósul (White 1995, 1038). Álláspontom 

szerint fontos hozzátenni ehhez, hogy a diskurzus létrehozza a hálózati kapcsolatok státuszok 

és hozzáférés szerinti dimenzióit is. Ugyanannak a hálózatnak különböző szituációkban 

különböző diszkurzív szintjei aktivizálódhatnak. Olyan kognitív rétegződés alakul ki ezáltal, 

amit a hálózatisággal önmagában nem érthetnénk meg.224 Az így létrejövő diszkurzív hálózati 

modellt (White–Mische 1998, 717) tehát ki kell egészíteni az ismeretek, érzelmi viszonyulások 

és a tudásokhoz való hozzáférés kognitív és szemantikai dimenziójával. E dimenzió már nem 

pusztán hálózatisága, hanem egyéni érzelmi-ismereti kognitív mintázatai szerint is tagolódik.  

  

 

Összefoglalás 

 

Az általam kutatott új vallási mozgalom diskurzuselemzése alapján egyértelmű: nem arról van 

szó, hogy a csoport értékrendjének, tudáskészletének (regiszterének) ismerete alapján „kint” és 

„bent” (idegen versus tag/testvér) oppozícióba rendeződnének a szereplők. Ebben a fejezetben 

egyrészt azt a beavatási – szelekciós és tanulási – folyamatot mutattam be, ami az ún. 

küszöbnarratívákhoz való hozzáférés fokozatosságán alapul. E narratívák nem azonnal vagy 

esetlegesen hangzanak el, nem bárki számára hozzáférhetők. Ennek praktikus oka az, hogy ne 

idegenítsen el, ne okozzon elutasítást egy-egy sajátos, új narratívum, hanem egyrészt szelektálja 

a csoport felé közeledő érdeklődőket, majd a Szent Lelket kérő résztvevőket, másrészt pedig 

az, hogy a tanulási folyamatukat lépésről lépésre (lépcsőzetesen) vezesse el a csoport belső 

magja, a fények közös tudáskészletéhez. A küszöbnarratívák megszűrik a szereplőket, kint 

tartják azokat, akik bekerülése a csoport egyre belsőbb, akár mindennapi életébe nagy eséllyel 

feszültséget és vitát okozna. Ezen kívül a tanítási, beavatási folyamatot is segítik a 

fokozatosság, az egymásra épülő tudások révén. Nem válnak mindenki számára elfogadottá, és 

nem is alakul ki mindenkiben azonos kognitív tudás. Azt azonban elősegítik, hogy minél 

nagyobb átfedés alakuljon ki a tagok tudáskészletében és értékorientációjában. 

                                                           
224 Bár a státusz fogalma a szociálantropológiában régóta jól ismert fogalom, a hálózatelmélet nehezen tudja 

értelmezni a hálózatiságában nehezen elkülöníthető társaralmi- és csoportstátusokat (vö. Csermely 2004).  
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Ha egy kívülálló dénes Prófétával vagy a csoport más tagjával kapcsolatba kerül, az nem 

egyszerűen belép, vagy kint marad, nem azonnal „hisz” vagy „kételkedik”,225 hanem az adott 

szituációkban döntések sorozatát hozza meg, és így a csoporton belül fokozatosan lép(het) be 

és tanulhat bele az egyre belsőbb diskurzusba. Ez a diskurzustér státuszok szerinti belső 

rétegződését eredményezi. Még e belső diskurzusterekben sem arról van szó, hogy normatív 

elvárás lenne a küszöbnarratívák feltétlen elfogadása az azonos státuszúak között. Dönthet 

valaki a továbblépés mellett úgy, hogy a küszöbnarratívák egy részét kétkedve fogadja. 

Azonban ez azt jelenti, hogy mederben tudja tartani a kételyeket, és moderálja a 

visszajelzéseket, így elősegítve az átfedések, a közös nevező létrejöttét. Egy új narratíva- és 

viszonyuláskészlet kialakítása már az érdeklődők körében megindul, ami a saját társadalmi, 

családi környezet, a csoportban megélt élmények és beszélgetések, az online térben zajló 

kommunikáció hatására alakul, változik, de még így is relatíve elkülönülő regisztert hoz létre. 

Ezek az egyéni tudásregiszterek a fény státusz eléréséig – teoretikusan és célkitűzésszerűen – 

egyre közelebb kerülnek egymáshoz.  

A csoportdiskurzusban, amelybe belecsöppen valaki, már vannak viszonylag kész (mások által 

ismert) minták, adatok, narratívák és viszonyulások, de nem véglegesen megkonstruáltak, és 

főleg nem egyöntetűen készek vagy lezártak. Így tehát van is egyfajta csoportjelleg (diszkurzív 

állapot), és nincs is: hiszen a szereplők vernakuláris vallásossága csak relatív átfedésbe kerül a 

csoport közös diskurzusterében, a beszédeseményekben való részvétel révén. Ez a dialektika a 

folklór jellegű tudásra általában érvényes (Csáji 2013b). Idegenből testvér válhat, ha az adott 

személy fokozatosan elsajátítja és elfogadja a csoport narratívakészletének közös nevezőit, és 

legalábbis moderáltan kezeli kételyeit. Ugyanakkor testvérből is válhat valaki „idegenné”, ha a 

csoportdiskurzusban való részvétele lazul, értékrendje eltávolodik a küszöbnarratívák 

többségétől, akár revideálva saját korábbi álláspontját.  

Vannak olyan narratívák, amelyek – még ha emblematikusnak tűnnek is első ránézésre – 

kevésbé elfogadottak, vagy a csoport egy tekintélyes része számára is „egzotikusak”, sőt, 

aggályosak maradnak. A küszöbnarratívák megismerése még korántsem jelenti azt, hogy az 

adott személy azt el is fogadná. Tudásregiszterében a narratívához sok érzelmi adat, 

élményszerűség is hozzá kapcsolódik, nem pusztán egy szöveg. A küszöbnarratívákból 

hatvannégy konkrét példa diszkurzív gyakoriságának felsorolása után kiválasztottam hat olyan 

narratívumot, amelyeknél megvizsgáltam az előfordulásuk gyakoriságát a csoportdiskurzusban 

                                                           
225 Ráadásul a kételynek is sok fokozata van a merev elutasítástól a talán elképzelhető viszonyulásig (Csáji 

2018b). 
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a küszöbnarratívák kiépülési időszakában, továbbá azt is, hogy milyen érzelmi 

visszajelzésekkel, konnotációkkal jelentek meg a beszédeseményekben. Egyes 

beszédeseményeknél korántsem volt egyértelmű, hogy a visszajelzés az adott narratívumnak 

vagy inkább a beszélő személyének szól-e. Bár az említések gyakorisága nem mindig korrelált 

az adott narratívum elfogadásával, viszonylag jól kirajzolódtak azok a trendek, amelyek a 

negatív visszajelzések gyakoriságának emelkedése után általában az előfordulás csökkenését 

okozzák. Ez egyfajta védelmi reakció, és a megosztóbb témák kezelésének technikája is a 

csoportban. 

 

 
1. kép: két oldal dénes Próféta egyik reprezentációs (és legitimációs) célra 2017-ben készített fotóalbumából 
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5. fejezet 

Az online és az offline 

legitimációs narratívák összehasonlítása 

 

 

 

Témafelvetés 

 

Az új vallási mozgalmak kutatásában egyre nagyobb figyelmet érdemel (és kap) az internet 

szerepének elemzése (pl. Apolito 2005, Howard 2011). Ehhez az immár hazánkban is kiterjedt 

online etnográfiai kutatási irányhoz kívánok kapcsolódni. A cyber-tér sajátosságai miatt 

időszerűvé vált a kutatási módszerek újragondolása és a virtuális térben feltárt 

valóságkonstrukciós folyamatoknak a valós térben végzett terepmunka tapasztalataival történő 

összevetése (Escobar 1994, 218-219, Gelléri 2001, Blank 2009). Az elmúlt években a fények 

körében végzett vallásantropológiai kutatásom során felfigyeltem a csoport internetes 

megjelenése, reprezentációja, a világhálón történő egymás közti kommunikáció, továbbá az 

offline térben folytatott vallásgyakorlataik, reprezentációik, „vernakuláris vallásosságuk” 

(Primiano 1995) közötti különbségekre. E fejezetben összevetem a csoport által az interneten 

mint nyilvános térben közzétett tartalmakat a csoport személyközi és valós térben zajló 

beszédeseményeivel és diskurzusaival. A szóba jöhető témák közül a természetfelettivel való 

intenzív és hatékony kapcsolat igazolását szolgáló, a hitelességet alátámasztani kívánó 

legitimációs technikákat és tartalmakat választottam. A csoport online és offline 

kommunikációs stratégiájának ez alkotja az alapját, egyéb diskurzustárgyak ennek ismeretében 

lennének csak vizsgálhatók, hiszen a hitelesség, a legitimitás kérdése majdnem minden 

kérdésben felmerül. 

Az általam kutatott, belátható létszámú vallási mozgalomról szerzett adataim feldolgozása 

olyan módszert igényelt, ahol a beszédesemények, a státuszok, a motivációk és értékek 

konstrukciós folyamatát a vizsgált közösség és környezete tagjaiból (a szereplők életvilágából 

és az egymásra halmozódó beszédeseményekből) kiindulva tudom elemezni. Ahhoz, hogy arra 

a kérdésre keressem a választ: hogyan alkotja meg és reprezentálja magát diskurzusai során a 

fények csoportja, nem elégséges kiindulópont a nagy, társadalmi és politikai diskurzusok (vö. 
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van Dijk 1985, 2008, Escobar 2004) feltárása, bár ezek ismerete sem mellőzhető. 

Diskurzuselemző módszeremmel egyszerre vizsgálom a külső és belső diskurzusokat, a 

társadalmi környezetet és az „alulról” történő kutatási perspektívával az adott csoport belső 

diskurzusait. Néhány vallásantropológus Magyarországon is foglalkozik a diskurzus-tartalmak 

heterogenitásának árnyalt bemutatásával (pl. Farkas 2003, 2011, 2012, Hesz 2008, 2012, 

Domokos–Vargha 2015), ehhez a kontextualizációs törekvéshez kívánok csatlakozni ezzel a 

fejezettel. Kitérek arra is, hogy a hardcore punk mozgalommal (Vásárhelyi 2015) összevetve 

milyen hasonlóságokat találunk az általam kutatott csoport online aktivitásában.  

 

 

Legitimációs stratégia az interneten 

 

A csoport interneten történő külső, a külvilág felé a virtuális térben való reprezentációját el kell 

választanunk a csoport belső, személyközi kapcsolatainak internetes terétől. A két 

kommunikációs tér elkülönül. Az egymás közötti e-mailezés, a facebook-on vagy skype-on 

történő kapcsolattartás a tagok és a próféta közötti földrajzi távolság miatt nagyon fontos, és a 

legközvetlenebb tanítványokkal a próféta néhány naponta tartja a kapcsolatot, a lazábban 

kötődő személyekkel heti-havi rendszerességgel. A kommunikáció egy-egy nagyobb esemény 

kapcsán élénkül meg (például a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat vagy a temerini csoda 

évfordulója), amelyekre Bonyhádtól Temerinig, Törteltől Bácskossuthfalváig, Budapesttől 

Szegedig és más szerbiai, magyarországi és romániai226 településekről is érkeznek tagok, 

érdeklődők. 

El kell választani az internet adta gyors kommunikációs lehetőségektől a tulajdonképpeni 

virtuális térben történő aktivitást, mivel az előzőt inkább egyfajta új kommunikációs 

technikának tarthatjuk, ami a postai levelezést felváltotta, és a telefonos egyeztetéseket egyre 

nagyobb súllyal egészíti ki. A virtuális térben a reprezentációnak van irányíthatóbb, és 

nehezebben irányítható típusa is. A tagok által szerkesztett blogok,227 a videó-üzenetek, 

hangalámondásos vagy más diavetítések, mint a video-megosztókra feltöltött tartalmak az 

irányíthatóbb tartalmakat jelentik. A nehezebben irányítható reprezentációk a rádiónak, 

                                                           
226 Ez a résztvevők létszáma alapján fontossági sorrend is. 

227 http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/peter-denes-profeta?start=10 (2014.06.04.) 

Emellett 2011 közepétől: http://temerinicsoda.blogspot.com (azóta eltávolítva, 2011.10.05.), majd 2013-tól az új 

blog: http://denesprofeta22.blogspot.hu/p/denes-profeta.html (utolsó letöltés: 2019.12.01.). 
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televíziónak és az írott sajtónak adott interjúk szövege, tartalma, amelyet a médiaszolgáltatók 

vagy az újságok kiadói töltenek fel az internetes felületekre, és az ő elképzelésein átszűrve 

jelennek meg. Ezek száma az utóbbi években csökkent, amit a próféta azzal magyaráz, hogy 

nyilatkozatait és a tényeket gyakran megváltoztatták. 

A két megnyilatkozási típus nem azonos súllyal vesz részt a közösség reprezentációjában: az 

interneten a prófétáról tudomásom szerint csak három újságcikk szól, és négy komolyabb 

televíziós szereplés található meg. A Duna Televízió külön, portréfilm jelleggel foglalkozott 

vele 2008-ban (2008.07.12-ai adás), majd három évvel később egy magazinműsor egyik 

blokkjában; a Zenit TV két hosszabb stúdió-interjút is készített vele. Az előbbiek a NAVA 

pontok segítségével, az utóbbiak korlátozás nélküli médiatartalomként szabadon hozzáférhetők 

a weben.228 A csoport részéről riportot mindig a próféta ad, míg a blogokat és a youtube-ra 

feltöltött filmeket, diavetítéssel kísért hanganyagokat a tanítványok szerkesztik. Fontos 

azonban kiemelni, hogy a jelenleg működő blog szerkesztési feladatát csak két tanítvány végzi, 

a próféta kontrolljával. Emiatt az ő látásmódjuk érvényesül a honlapon. Ettől lényegesen eltérő 

a Facebook kommunikáció, ahol a kívülállók, de főleg a csoport tagjai mindennapi 

gondolataikat, üzeneteiket, felhívásaikat közlik, a vitának nagyon csekély teret adva; napi 

élményeiket közlik, szervezési kérdéseket intéznek, a próféta pedig sokszor zarándoklatainak 

számadatait (hány nap, kilométer stb.) ismerteti, beszámolva prófétai tevékenységéről, egyúttal 

hitelesítve azt. 

Dolgozatomban a próféta és tanítványai által előadott tanítások tartalmát, azok teológiai 

helyességét vagy helytelenségét nem vizsgálom, csupán az üzenetek mögött álló legitimációs 

eszközöket. A csoda központi helyet foglal el dénes Próféta csoportjának webes 

reprezentációjában; fontosak még a hit által elért különleges teljesítmények (tűzön járás, 

fémtárgyak testhez „tapasztása” stb.), és a különböző bibliai idézetek, továbbá más, racionális 

érvek, életrajzi adatok (előjelek, lélekutazások) is. A legitimáció komplex stratégia – a weben 

nem az üzenet-jelleg, hanem a legitimációs technikák kerültek domináns pozícióba az elmúlt 

években. Paolo Apolito az internet-felhasználóknak a természetfelettivel és a csodával 

kapcsolatos viszonyulás-változásairól szólva ismerteti, hogy a mi korunkban véghezvitt 

„isteni” csodákkal kapcsolatos attitűd az USA-ban 1987-től 1997-ig megfordult, és utóbb már 

a többség elfogadta és tényként kezelte ezek előfordulását, hitt a csodákban (Apolito 2005, 6). 

Dénes Próféta közösségének legitimációs stratégiájának is egyik központi eleme egy csoda (a 

                                                           
228 Magyar és román televíziók a pünkösdi zarándoklatok alkalmával a Tolvajos-hágó csűrjeinél készítettek a 

zarándokokkal, így a prófétával is néhány mondatos interjút, de ezek az interneten nem jelennek meg. 
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temerini csoda). Azonban Apolito megállapításával szemben a látomásnarratívák a fények 

online kommunikációjában jóval kisebb szerepet kapnak, mint az offline térben.  

Ha a csoport egyetlen, ma is működő blogját vesszük figyelembe,229 akkor legfontosabb helyen 

„a csoda” szerepel, ami jelen esetben egy Temerinben történt esethez köthető (részletesebben 

ld. a 3. fejezet „temerini csoda” ismertetésénél). Éveken keresztül – 2014-ig230 – a házon két 

zászló hirdette a csoda bekövetkeztét, annak első évfordulója óta. A kívülálló temeriniek közül 

sokan „a zászlós ház” vagy a „csodás ház” néven emlegetik a helyszínt231. A csoda hírét a 

tanítványok rögtön elkezdték terjeszteni, és maga a próféta is minden alkalmat megragad, hogy 

hivatkozzon rá, elmondja a szemtanúk számát, a csoda mibenlétét. A beszámolókról 

videofelvételt töltöttek fel a Youtube-ra is.232 A csoda a közösség szerveződése szempontjából 

fordulópontot hozott (legitimációs alap lett). Ugyanakkor a lokális szerveződést is Temerinhez 

„horgonyozta”, ami az addigi Szeged–Szabadka–Topolya tengelyhez képest félreeső helyet 

jelentett a csoport életében, a vajdasági tagok legdélebbi részét.  

                                                           
229 Volt egy másik blog (http://tanitvany.blogspot.com, utolsó letöltés 2011.10.12.) is, amit egy magyarországi, 

Mendén élő tanítvány hölgy szerkesztett. Ennek a blognak a felépítése teljesen más volt: rövid, majdnem egy éves 

fennállása alatt inkább a szerkesztő saját és a prófétával kapcsolatos élményeinek leírása töltötte ki. Túláradó, 

expresszív (néha érzelgősnek tűnő) stílusban írt, és a szöveget kevés, a saját környezetében készült 

természetfotóval illusztrálta. Nála az előbbi gondolat erőteljes hangsúlyt kapott, külön fejezetet szentelt a „Isten 

prófétát küldött közénk” gondolatnak – blogján egyfajta racionális-intellektuális magyarázat dominált. Nem 

szerepelt nála a temerini csoda különös hangsúllyal, sem a zarándoklatok. A blog történetének végén tűzön járások 

és a fémtárgyakat testhez tapasztó prófétai „legitimáció” ellen emelt szót. Legitimációs értéket tulajdonított 

azonban a gyógyításnak, míg a mostani, vajdaságiak (két férfi) által szerkesztett blog inkább a parázson járást, a 

Szent Lélek által írt énekeket, és a temerini csodát tartja központi jelentőségűnek jelenleg. Nem tartozik témámhoz, 

hogy kilépése további körülményeit elemezzem; tény, hogy a blog 2011 őszén megszűnt.  
230 A tenerini imacsoport kilépéséig. Legitimáló ereje mellett feszültséget is keltett: a csoda „házigazdáinak” és a 

máshol lakó tanítványoknak belső cezúráját hozta létre, ami a 2014-es – később részletesen ismertetett – 

szakadáshoz vezetett, a „temeriniek” mintegy egy tucat tagja a közösségből kivált. Ez a szétválási folyamat 

azonban az online térben elérhető nyilvános információk tanulmányozásával nem érhető tetten. 
231 A temerini hívek beszámolnak arról, hogy a próféta által javasolt fehér öltözék és más külsőségek (kendő, 

fejpánt) miatt „szektásoknak” is mondják őket a faluban, ami a próféta feltűnése előtt már létezett temerini 

imaközösség számára bántó, és a csoportban belső feszültséget kelt. Ennek azonban a weben nyoma sincs. Ennek 

ellenére a kívülálló temeriniek közül sokan „a zászlós ház” vagy a „csodás ház” néven emlegetik a helyszínt. 

232 Például: temerini csoda 1. rész http://www.youtube.com/watch?v=JFp5kjdvXyQ, temerini csoda 2. rész 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOLpv7Km1tk&feature=related, temerini csoda 3. rész 

http://www.youtube.com/watch?v=mLh7BmcjHHQ&feature=related (2011.07.11.) 
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Az online szférában a Szent Lélekkel való betöltekezés mellett egyértelműen a temerini csoda 

a legfontosabb legitimációs narratívum. A 2011-ben létrehozott blogon a következőképpen 

számolnak be róla:233 

„Próféta jár közöttünk. »Csodák mikor és hol történnek, próféták mikor és hol születnek, ezt a 

mennyei világban döntik el és nem a földi írástudók. « Szent Lélektől  

2010.november 10-én dénes Próféta elindult a 12. zarándokútjára Erdélyből, 

Homoródkarácsonyfalváról. November 11-én érkezett meg a Vajdaságba, Temerinbe. 

2010.november 15-én egy kis temerini közösséggel együtt imádkoztak. Az imaóra végén 

letérdelt a Próféta és egy újabb imába kezdett. Körülötte mindenki letérdelt. Ima közben a 

Próféta feje fölött egy galamb forma jelent meg, melynek két szárnya fényleni kezdett, majd 

hosszúkássá kezdett alakulni és kereszt formát öltött. A szemtanúk elmondása alapján mintha 

két kereszt lett volna egymáson. Ahogy a Próféta mondta az imát egyre fényesebbé vált. Az 

eseményt egy férfi és hét nő látta tíz percnél tovább, egy férfi behunyt szemmel imádkozott, a 

jelenséget így ő nem látta. Ima végén a Próféta felállt, a fénylő kereszt lassan kialudt és eltűnt. 

Megtörtént, igen megtörtént. A Szent Lélek csodát tett, ahogyan ez meg van írva (A Zsidókhoz 

írt levél 2/4). Ők azok, akik jelen voltak mikor megtörtént a MENNYEI CSODA” 

 

 

1. kép: A nyilvánossá tett bejegyzéshez csatolt egyik fénykép a temerini csodát átélőkről234 

                                                           
233 Forrás: http://denesprofeta22.blogspot.com/2011/08/csodak-mikor-es-hol-tortennek-profetak.html (utolsó 

letöltés: 2018.09.04.) A videó a maga 1636 megtekintésével (2018.09.04-ig) a legnézettebb a csoport megosztott 

videói közül.  

234 A kép nyilvánosan közzétett forrásból (http://denesprofeta22.blogspot.com/2011/08/csodak-mikor-es-hol-

tortennek-profetak.html, utolsó letöltés: 2018.10.11.) származik, ezért az arcok kitakarását mellőzöm.  
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A blogbejegyzés így folytatódik: „A látottak alapján elkészült fából egy kereszt, amit a 

házigazda  felragasztott a menyezetre, arra a helyre ahol látható volt a fénykereszt, megörökítve 

ezzel az eseményt. Eközben csodálatos felvételek készültek.”  

 

+  

2. kép: Az 1. képen szereplő blogbejegyzéshez csatolt másik fotó, az emlékkereszt felhelyezéséről 

 

A csoda leírása azzal zárul, hogy „Pár nap múlva a felragasztott kereszt körül érdekes dolgok 

történtek. Az eseményt ezúttal sikerült megörökíteni, fényképfelvételek készültek és egy nyolc 

perces film.” A blogbejegyzésben ez után egy link található a youtube-ra feltöltött videóra. 

A csoda után 2013 végéig két-három hetente tartott és nagyobb szabású, évenkénti 

megemlékezések történnek. Temerin az imádkozó összejövetelek központjává vált, mintegy a 

csoport „fővárosává”. Ezt a jelenlegi blog is tükrözi: gyakorlatilag ugyanazokat a tartalmakat 

jeleníti meg. Ha a főbb menüpontokat vesszük sorra (Főoldal / Évforduló / dénes…Próféta / 

Zarándokutak / Tűzön járás / Jegyzetek – versek / Videók / Kapcsolat), akkor a főoldal után 

azonnal a temerini csoda évfordulóinak ünnepe jelenik meg a honlapon (az évforduló menüpont 

csak ezzel foglalkozik), és a főoldal nyitóképe is a csodának otthont adó családi ház. A 2010. 

november 15. után a prófétával készült riportokban is központi helyet kap a temerini csoda. Az 

internet tanulmányozásakor nem is sejtjük, milyen belső feszültségeket kelt ez a csoportban és 
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a tagok csoporton kívüli környezetében, és milyen eltérő értelmezések keletkeznek kisebb, 

zömmel lokális terekben (ld. a következő fejezetet).  

A csoda másik jelentéstartománya azonban az, amikor a próféta interpretációja szerint a Szent 

Lélek közreműködésével csodás dolgok történnek az ő és tanítványai körül, amit ők fel tudnak 

ismerni, szemben azokkal, akik nem kapnak a Szent Lélektől fogékonyságot ennek 

észrevételére.  

Fontos legitimációs eszközök az internetes kommunikáció során a hit által elért különleges 

teljesítmények is.235 Ezek a blogon a 4. és 5. menüpont alatt érhetők el. Nagy mennyiségű kép 

szól a parázson járásról (a helyszín és időpont megjelölésével, kísérőszöveg nélkül), holott 

2013-tól ezt már nem gyakorolják. A fények honlapjának tekinthető blogra feltöltött képek 

mintegy harmada kifejezetten a tűzön járást mint aktust mutatja be, ahogy tanítványok a nagy 

nyilvánosság előtt „tanúságot téve hitük erejéről” meztelen talppal végigsétálnak az 

éjszakában lapáttal széjjelterített parázsló úton. A fényképek mintegy negyede a parázson járás 

előtti és azt követő prófétálásról és beszélgetésekről szól, tehát a képek több mint fele a tűzön 

járáshoz kapcsolódik. Ezeket az alkalmakat a próféta prédikáló útjai alkalmával az őt befogadó 

személy (a házigazda) szervezte a környékbeliek, érdeklődők számára 2010-2012 között, ahogy 

azt egy külön fejezetben (ld. 6. fejezet) részletesen ismertetem. Az alkalom alkonyatkor, a tűz 

meggyújtásával, rövid imával és a próféta tanításaival kezdődött, ezt követte a tűzön járás, ami 

kimondottan legitimációs aktus volt („most pedig bemutatjuk, hogy a Szent Lélek és a mennyiek 

segedelmével…”). A közönség részéről azok a vállalkozó kedvűek, akik fogékonynak 

mutatkoztak dénes Próféta helyszínen elmondott tanításaira, megkísérelhették ugyanezt, de a 

próféta figyelmeztet, hogy „aki nincs felkészülve”, az bizony súlyos égési sérüléseket 

szenvedhet el.236 Az online térben tehát egy kívülállónak úgy tűnhet, hogy a csoport nem 

hagyott fel a tűzönjárással. 

                                                           
235 Néhány tanítvány már a prófétával való megismerkedés előtt is gyógyított imával-érintéssel, de a próféta 

segítségével „megkapott” Szent Lélek, mint egyedi, mindenki számára személyes lelki vezető által nyújtott 

karizmák között első helyen szerepel a gyógyítás képessége. Ez azonban a weben alig jelenik meg. A vajdasági 

tanítványok közül hatot ismertem meg, akik kisebb-nagyobb egészségügyi vagy mentális problémákat kezelnek a 

Szent Lélek segítségével. Ezek a gyógyítási aktusok megjelennek a blog fotódokumentációi között is, de elenyésző 

számban, és szöveges megjelenésük is csekély. A gyógyítás mikéntjéről, a gyógyulási folyamatról semmit sem 

tudunk meg, az élménybeszámolók, gyógyulási eredmények nem jelennek meg, holott a valós térben ezek 

jelentősége óriási. A csoport részben éppen a gyógyultakból és gyógyulni vágyókból áll.  

236 Terepmunkám alatt nem tapasztaltam senkin égési sérüléseket, bár az egyik – azóta a csoportból kilépett – 

tanítvány és férje beszámolt róla, hogy egy balatoni nyaralás alkalmával a szálloda udvarán is szerveztek tűzön 
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A gyógyításon és a parázson járáson kívül a próféta 2011-től 2013-ig gyakorolta azt a 

„bizonyságtételt” is, amikor a kézfejére, karjára pénzt vagy más fém tárgyat helyezett, és azokat 

mintegy magához vonzotta. Ennek megvalósulása kevésbé volt látványos, mint amit a 

televízióban már sokszor láthattunk, nem „mágnesként” tapasztotta magához a tárgyakat, 

hanem a kézfejével körözve, annak síkját egyre inkább a függőleges felé elmozdítva inkább 

egyfajta mutatványnak tűnt mindez. A tanítványokat és érdeklődőket ez erősen megosztotta. 

Még az egyik legközvetlenebb tanítvány (a 2011-ben kilépett hölgy) is úgy vélekedett, hogy 

„ez már nem a Szent Lélektől való” cselekedet, szerinte inkább a cirkuszi produkcióhoz áll 

közelebb, és távolmaradt az ilyen alkalmakkor; még akkor is, amikor a hozzá egyik legközelebb 

eső településen, Újszilváson szerepelt a próféta a csoporttal. Szóvá is tették, hogy még sok száz 

kilométerről, Topolyáról és Bácskossuthfalváról is érkeztek tanítványok, de a közelben lakó 

nem jött el. A honlapon ilyen vitának, feszültségnek nyoma sincs. A helyzet időközben 

változott: most már a próféta sem hivatkozik nyilatkozataiban erre a legitimációs eszközre, de 

a tűzön járások alkalmával készült fényképek még őrzik ennek emlékét.237 A webes tartalmak 

rögzítettségük folytán azonban e változást nem követték. 

Fontos legitimációs eszközök azok a bibliai idézetek, amelyekre már a honlap főoldalán 

hivatkoznak, és a próféta a személyes találkozókon is szinte mindig felolvassa ezeket a 

szövegeket. Két idézettel már a blog főoldalán találkozunk, a következőképpen: 1Kor.14:37: 

„Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket 

néktek írok, az Úr rendeletei azok.” A 2Pét.1:21 szerint „Mert sohasem ember akaratából 

származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent 

emberei.” Szerinte a Bibliában sehol sem szerepel, hogy Jézus földi létével a prófétaság 

történelmileg befejeződött volna, sőt, éppen az ellenkezője igaz, ezért tanításai és a vele készült 

interjúk során gyakran kitér azokra az általa fontosnak ítélt bibliai idézetekre, amelyek szerinte 

a prófétaság kortárs megjelenését alátámasztják. E legitimációs technikához tartozik, hogy a 

                                                           
járást a próféta nélkül, és – ezt azzal magyarázták, hogy keményfából készült faszénből készítették a parazsat, ami 

így túl forró volt, és komoly sérüléseik lettek. 
237 A temerini csodáról és a prófétáról szóló blogon továbbra is külön rész foglalkozik a korábbi tűzön (parázson) 

járásokkal, sok fotóval illusztrálva. Ezek némelyikén a fémtárgy-tapasztás is feltűnik, de szöveges kommentár 

nélkül. A csoporton belüli ellenvéleményeken kívül az is közrejátszhatott ennek a gyakorlatnak a 

megszűntetésében, hogy amikor a próféta egyik publikációmat elolvasta (Csáji 2013), akkor elgondolkodhatott 

azon, hogy kívülállók felé ennek a parázsonjárás és fémtárgy-tapasztás praxisának milyen hatása lehet a 

kívülállókra. 2013 pünkösdje után a próféta kijelentette, hogy ilyen a továbbiakban nem lesz, mert a „mennyiek 

ezt megszűntették”.  
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Bibliát (és csak azt) a próféta „tenyerével olvassa”, a szöveg fölé helyezi a tenyerét lefelé 

fordítva, és a szöveg „kisugárzását” behunyt szemmel követi238. 

Vannak racionális, a tanítványok és kívülállók elméjére hatni kívánó legitimációs eszközök is. 

Egyik tanítványa fogalmazta meg azt a gondolatot, amit dénes Próféta sokszor idéz: „ha az 

Isten prófétát küldött közénk, akkor el kellene gondolkodnunk azon, hogy valamit nem jól 

csinálunk.” Tehát a „bűnös világ” tapasztalatával indokolja próféta-létét, küldetését. A 

honlapon ez a legitimációs állítás csak egy, a próféta általi videó-üzeneten jelenik meg 

(„Videók” menüpont alatt).  

Indirekt legitimációs eszköznek kell tekintenünk a fényképeken résztvevő érdeklődők (a 

hallgatóság) nagy számát és a tömeg viselkedését. Egyes interneten szereplő próféták, mint a 

„médiasztárrá” vált Profeta David Duarte hatalmas stadionokat töltenek meg híveikkel és a 

kíváncsiskodókkal.239 Maga a tömeg az, ami itt legitimációs eszközzé lép elő. Találunk némi 

hasonlóságot a „temerini” blogra feltöltött egyes fényképek hangulata és e tömeges részvétel 

legitimációja között: a tűzön járások alkalmával és azt megelőző, illetve követő prófétálások 

során készült képeknél az éjszakai misztikus, füstös, tábortűz és parázs mellett zajló 

összejövetel esetében a néhány tucat fős közönség jelenléte is legitimáló erőt sugároz (vö. pl. 

Sárpilis 2011.09.03 és Szabadka 2011.08.28.).  

Az etnicitás (a próféta vagy a tagok magyarsága) nem jelentős online legitimációs technika a 

próféta csoportjában,240 de jelen van, főleg az utóbbi néhány évben (2015-től). Nyilvános 

szereplései alkalmával a próféta tudatosan tartózkodik bármely etnikai csoport negatív vagy 

pejoratív említésétől, bár magyarságát pozitív értékként kezeli. Úgy hivatkozik a magyarságra, 

hogy üzeneteit elsősorban a „helytelenül élő” magyarok241 számára fogalmazza meg, de 

                                                           
238 Egy tévés interjúban a Zenit tévének is beszámolt erről a képességéről, ami az internetes reprezentációkban is 

feltöltött tartalomként jelenik meg. Szóról szóra történő felolvasást nem tapasztaltam terepmunkám során tőle, de 

egy-két tanítvány beszámolt arról, hogy ők tanúsítják, hiszen saját szemükkel látták, hogy nekik olvasott fel így.  

239 Ld. http://www.youtube.com/watch?v=qvPOG5IBcUg&feature=related (2011.10.12.) 

240 Jó példa erre a http://videa.hu/videok/nagyvilag/peter-denes-profeta-temerini-csoda-biblia-hit-isten-

re8dssSqPB3Srzpx videomegosztón szereplő interjú a prófétával, ahol a videót készítő beszél ugyan „Nagy 

Magyarországról” és az „ősök földjéről”, de az etnicitás jelentősége a próféta részéről háttérben marad. Az offline 

térben azonban a próféta tanúságot tesz a magyar (és székely) identitása mellett. Nemrég éneket szerzett 

Szülőfalum Homoródkarácsonyfalva címmel, aminek néhány sorát idézem az etnikai narratívák iránti 

fogékonyságát igazolandó: „Zúg a fenyves, zúga  Hargitán / Árpád vezért halljuk, csörtetni a lován. / Árpád vezér 

elment, megpihent már Ő, / Nincsen aki a lován úgy üljön mint Ő. / Több száz év már elmúlt, hogyan menni tovább, 

/ Én édes istenünk, add Áldásod ránk.” Ezt a verset azonban a blogon a csoport nem szerepelteti.  

241 Ezen a magukat magyar identitásúnak valló, magyar anyanyelvűeket érti. 
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tudatosan mentes próbál maradni az etnocentrizmustól. A próféta Boldogfalván élő bátyja ezt 

a gondolatot úgy fogalmazta meg, hogy „Isten embört teremtött. Nem nemzötöt teremtött az 

Isten.” – ez a gondolat a próféta részéről abban ölt testet, hogy az internetre kerülő tartalmakon 

tartózkodni próbál a kirekesztő megállapításoktól – a blogokat szerkesztők ezzel teljesen 

egyetértenek.242 A Bakó Rozália és Hubbes László által megfogalmazott etnicitással történő 

telítődés (vö. Bakó és Hubbes 2010) a csoport nyilvános, internetes kommunikációjából 

hiányzik, nem élnek az etnicitás legitimáló erejével – legalábbis annak érzelgős, etnocentrikus 

formájában. Ettől még a próféta gyakran fogalmazza meg üzeneteit a „magyarok” felé, például 

azzal kapcsolatban, hogy mit „tanulhatnának a romáktól”; a közöttük történő prófétálásra 

külön felhívást kapott a Szent Lélektől.243 Stílusa, retorikája alapján az interneten szereplő 

üzeneteiben az egyszerűségre és a kevésbé iskolázott emberek általi érthetőségre törekszik. 

Beszámol az internetes tartalmakon arról is, hogy amikor „faluszéli” kis roma telepeket látogat 

meg egyedül, vagy ritkábban a tanítványaival, és ott prédikál, áldást oszt vagy gyógyít; ők 

sokkal fogékonyabbak tanításaira, mint az általa sokszor sommásan elítélő véleménnyel egy 

kalap alá vett „papok, tanítók, orvosok, a tanult emberek”. Erre a vele készített interjúk során 

is gyakran hivatkozik, és a honlapon sok fényképen kifejezetten ezt a pozitív fogadtatást 

láthatjuk a zarándoklatok vagy a tűzön járás menüpont alatt.244 

Jelentős az életrajzi adatok és saját élmények (szakrális tartalommal rendelkező élmény-

narratívák) legitimációs szerepe is. Ennek jelentősége a weben lényegesen alulmúlja a csoda 

vagy akár a tűzön járás szerepét, azonban fontos megemlítenünk azokat az életrajzi adatokat, 

azokat a naplórészletszerű narratívákat, amelyeket a próféta és tanítványai megosztanak a 

virtuális térben. Ennek elemzésekor először az tűnik fel, hogy a próféta személyéről néhány 

modulszerű, gyakran ismétlődő adat hangzik el (vagy olvasható) az interneten. Ezek között van 

a 16. gyermekként születés, a gyermekkortól látott kísérő felhő, amely aztán belé költözött, és 

kiderült, hogy a Szent Lélek segítőszellemszerű, egyéni megjelenése, aki később tanította is őt. 

Megjelenik néhány élmény is, így például a Szent Lélek által sugalmazott főbb tanítások, 

amelyeket már említettem. A jelenlegi blogon úgy mutatkozik be, ahogyan azt a 

küszöbnarratívákról szóló 4. fejezetben már szóról szóra idéztem. Ebből legitimációs 

                                                           
242 Az már más kérdés, hogy a csoporton belüli beszédesemények alkalmával ki és milyen célzattal mond „etnikus 

vicceket” és azon ki miért nevet vagy hallgat el.  

243 Ezt a weben is hallhatjuk pl.: http://indavideo.hu/video/aa (2014.05.27.) 

244 A weben látható, erre utaló fényképek ellenére a valós térben roma tanítványt a magam részéről nem ismerek. 
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narratívum a mennyei kapcsolatra, a Szent Lélek tanítására, a vele való bensőséges kapcsolatra, 

a Bibliára és a temerini csodára való utalás is.  

Olyan különleges teljesítmények, mint a sok ezer kilométeres zarándokutak, szintén 

megjelennek a honlap legitimációs eszközei között. A próféta Erdélyben és a Kárpát-medence 

más térségeiben immár 25-ik zarándokútján van túl. Ez a honlapon fényképekkel illusztrált 

bizonyságtétel a teljesítményeiről. A csoport tagjai közösen is zarándokolnak (pl. csíksomlyói 

pünkösdi gyalogos zarándoklatok).  

Legitimációs eszközként említhetjük a „Szent Lélektől” ihletett, a próféta által lejegyzett 

vallásos énekeket („Ezeket az énekeket nem én írtam, a szó földi értelmében. Jön föntről minden 

szó, és én csak leírom…”). Ennek legitimációs ereje nem azok művészi kvalitásában van, 

hanem abban, hogy „vers a Szent Lélektől”, „ének a Szent Lélektől” vagy más hasonló értelmű 

megfogalmazással azok szerzőségét nem vindikálja magának. Ezáltal azok szakrális tartalmát 

és jelentőségét komoly legitimációs erővel ruházza fel. Ezek közül többet a blogon a „Jegyzetek 

– versek” menüpont alatt olvashatunk. 

A legkevésbé érezhető legitimációs hivatkozás a Szűz Máriához kapcsolódó élmények 

említése. Máriával kapcsolatos mennybéli élményeiről nem számol be részletesen a próféta – 

bár elmondja, hogy találkozott vele is. Nem tulajdonít központi jelentőséget Mária-jelenésének, 

pedig találkozott Szőkefalván Marián Rózsikával, ismeri fogadtatásának volumenét. Imáit 

gyakran azzal a záróformulával fejezi be a keresztet vetés után az internetes videókon is, de a 

valós térben mondott áldás után is, hogy „…és a Szűzanya örök szeretetében, ámen!” Az 1980-

as és 1990-es évekre a Mária-jelenések száma a sokszorosára nőtt világszerte (a 60-as éveket 

alapul véve mintegy négyszeresére). Átlagosan évente akár egy tucatnyi újabb Mária-jelenésről 

számolnak be (Apolito 2005, 27). A Kárpát-medencében Szőkefalva tűnik ki ezek közül (a 

legitimációs stratégiákkal kapcsolatban vö. Peti 2010). Mária alakja azonban dénes Próféta 

esetében – talán unitárius neveltetése hatására is – nem központi jelentőségű. 

Az internen történő vallási reprezentáció ugrásszerű növekedését sokan vizsgálták már az 

elmúlt két évtizedben: a file-megosztás és web-oldalak, blogok vallási szerepével kapcsolatban 

Paolo Apolito új típusú, szakrális kommunikációs forradalomról beszél,245 ahol a valós és a 

web-es közösségek jellegzetességei keveredhetnek, és hatványozódik (hatványozódhat) a 

                                                           
245 „…a vast number of Web sites, Web pages, links, Web rings, electronic mailing lists, newsgroups, and chat 

lines has offered a staggering volume of first-person accounts, documents, testimonials, messages, miraculous 

photographs, videos, conversations, and debates on the subject of the Catholic visionary movements.” (Apolito 

2005: 2) A próféta csoportja ezzel ellentétben a weben főleg nem a látomásokra és üzenetekre alapoz, talán a helyi 

viszonyokat (a megcélzott rétegek aktuális elvárásait) figyelembe véve. 
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gondolatok terjedési sebessége, illetve a résztvevők száma. Ez a nagyarányú nézettség a próféta 

és csoportjának webes megjelenéseiben nem tapasztalható, úgy tűnik számomra, hogy a valós 

térben sokkal több emberhez jutnak el tanításai.246 Apolito azt is elemzi, hogy a vallási 

élmények és üzenetek archaikusnak tűnő világot idéznek fel, de a „katolikus 

posztmodernizmus” csúcstechnológiájával keveredve; a „neobarokk” és a posztmodern 

„eklekticizmus” kifejezéseket használja e sajátos, ambivalens jelenségre (2005, 3). Ez a 

kettősség dénes Próféta esetében is megfigyelhető. Apolito szerint a média és az internet 

szakralizációjára irányuló törekvések a katolikus karizmatikus mozgalomból indultak ki (uo. 

4).247 A látomások nagyközönséghez közvetítésében szintén komoly hatása van az internetnek 

(Howard 2011), azonban az általam vizsgált csoportban, a fények közösségében az online 

jelenlét a küszöbnarratívák kiépülésével párhuzamosan megtorpant. Magukról a 

lélekutazásokról és a testen kívüli élményeiről dénes Próféta viszonylag szűkösen számol be az 

internetes reprezentációban248, és általában sok évvel ezelőtt feltöltött videófelvételeken, 

amelyek egy része az elmúlt négy évben eltávolításra (törlésre) került. Ennek oka lehet egyrészt 

az, hogy a prófétánál kissé „szemérmesebb” tanítványok szerkesztik a blogot, akik nemigen 

akarják az ilyen egyedi tartalmakat megosztani bárkivel (szerintük az visszaélésekre vagy 

félreértésekre adhat alapot), másrészt pedig úgy vélem, oka az is, hogy ezzel mellőzni kívánják 

az első hallásra sokaknak sokkoló vagy hitetlenkedésre okot adó narratívákat. Tehát az, hogy 

mit nem mutatnak meg az interneten, szintén a legitimációs stratégia része. 

A „dénes Próféta” szókapcsolatra történő keresés során 2018. szeptember 3-án a Google kereső 

565 találatot mutatott, amiből csupán mintegy ötöde jelent tényleges találatot a prófétára vagy 

a fények csoportjára. A „fények” keresés érdemi eredményt nem mutat, hiszen, amint jeleztem, 

ez a csoport Szent Lelket kapott státuszú tagjainak émikus elnevezése alapján általa, alkotott 

(tehát a csoport vonatkozásában étikus) szóhasználat. A videomegosztókon lévő találatok a 

következőképpen alakultak: 2010-ből 1 feltöltés, 2011-ből 11 feltöltés, 2012-ből 20 feltöltés, 

2013-ból 5 feltöltés, 2014-ből és 2015-ből is 1-1 feltöltés. A „szabadgondolat” blogról a 2015-

                                                           
246 Ez a kisebb „népszerűség” talán az interneten közölt idegen tartalmakkal szembeni, az internethasználókban 

egyre inkább kialakuló tartózkodás és kritikusabb attitűd jele is lehet, hiszen az interneten megosztott tartalmakat 

is tekintélyes részben a prófétát már ismerő tanítványai és az őt ismerő érdeklődők olvassák.  

247 Az állítás helytállósága a pünkösdi ébredési mozgalmak és más új vallási mozgalmak internetes szereplése 

miatt kétséges, az azonban tény, hogy dénes Próféta csoportjából a Szent lelket kapott tanítványok döntően 

katolikusok, és többségük a karizmatikus mozgalom tagja (is). 

248 Kivétel például egy korai, 2008-as bonyhádi előadásáról készült videóban, amit eddig 2018. szeptember 3-ig 

csupán 41 néző tekintett meg: https://www.youtube.com/watch?v=ndmQttmYZjk (utolsó letöltés 2018.09.04.) 
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ben feltöltött videó azóta eltávolításra került. A próféta egyik magyarországi tanítványa 2011-

től több fényképes-hangos videofile-t töltött fel az internetre, eleinte a radikális nemzeti 

honlapra, a www.hunliferz.web4.hu fórumra is, majd a Magyar Királyi Hírlap 

(www.mkh.valosag.net) oldalra, majd ezek törlése után a videók az indavideo és a youtube 

keretében voltak csak elérhetők. Jól látható az I. Táblázat adataiból, hogy a küszöbnarratívák 

kiépülésével párhuzamosan az addig egyre erősödő online jelenlét gyakorlatilag a minimálisra 

redukálódott 2014 után. 

 

 
I. Táblázat. A csoportról és a prófétáról szóló nyilvános videófeltöltések száma 

 

A videófile-okkal kapcsolatban a 2017-ben történt összesítésem során úgy találtam, hogy 179-

226 közötti (átlag 180-200, legfeljebb 941) találatból valójában csak az I. táblázatban szereplő 

39 találat a ténylegesen a csoportról vagy a prófétáról szóló videó (indavideo, youtube), a többi 

vagy ismétlés, vagy nem releváns adat. Az átlagos megtekintésszám akkor 41 és 1636 között 

változott. Azóta a nézettség arányosan nőtt, ahogyan azt a 2. fejezet III. Tábláján is láthatjuk, 

azonban az elmúlt három évben összesen csak alig egy tucat új videófile-feltöltés történt (2019 

végig). Az addigi átlagos nézőszám 2017-ben 200-400-as tartományban volt, míg 2019-ben 

ennek mintegy kétszeresében. A like-olások szerinti visszajelzések 2017-es számításaim szerint 

a feltöltött videók összességében 176 pozitív és 131 negatív visszajelzés. Ez azt jelenti, hogy 

nagyon alacsony nézettségűek maradtak a feltöltött videók sok év után is, a tagok ezeket nem 

osztották meg, nem terjesztették saját online kommunikációjuk során. Ezzel szemben a 
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Facebook-on történő kommunikáció éppen ellenkező intenzitásnövekedést mutat: 2013-ról 

ugrásszerűen nőtt meg az elmúlt öt évben ebben az online közegben történő kommunikáció, 

visszaszorítva a nyilvános adatok feltöltési (és törlési) aktivitását. A csupán a FB-ismerősök 

számára látható (nem nyilvános) videókra szinte kizárólag pozitív visszajelzések érkeztek, 

hiszen azt már nem bárki, hanem egy szűrt közönség láthatta. 

A csoport tagjai a próféta 2013-as Facebook regisztrációja után viszonylag gyorsan ismerősként 

jelölték be egymást. A Facebook nyilvános adatai jól alátámasztják, hogy 2013-tól már 

erőteljesen érvényesült a küszöbnarratíva-megoszlás, az egymás közötti kommunikációra 

szorítkoztak a különleges, egyedi ismeretek, míg a mindenki számára látható, megosztott, 

lájkolt, kommentált adatok egy „általánosabb” (mind katolikusok, mind sok protestáns egyház 

által elfogadott normáknak megfelelő) lelkiségi diskurzusba illeszkedtek, ahol egy kevésbé 

markáns, inkább romantikus és általános keresztény narratívákra hagyatkozó közlések 

találhatók. Ezek között az életvezetési tanácsokról, a konzervatív családmodellről, az Istennel, 

Szent Lélekkel, angyalokkal fennálló szoros kapcsolatról szóló érzelmes megnyilatkozások 

dominálnak. Néha jelenik csak meg a csoportra jellemző egyedibb narratívák közül a fehér 

ruhára, a Szent Lélekkel fennálló intenzív kapcsolatra utaló közlés. Az előbbire példa a 

következő, 2013. december 30-án tett nyilvános megosztás a próféta részéről: 

 

 „/// A ki győz az fehér ruhába öltözik...János jel.3/5 /// NÉZ A KÉPRE!!!.Hogy érzed? Melyik 

vagy TE?. ,,A külső öltözet a lélek tűkre,, dénes...Próféta.” 

A bejegyzéshez csatolta a próféta az alábbi képet is: 

 
3. kép: A próféta által az előbbi facebook-bejegyzéséhez csatolt kép 
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Nagyon ritkák azok a blogbejegyzések, ahol a próféta a mennyei utazásairól számol be. Ilyenre 

csak mintegy 5 példát találtam, főleg a korai, 2013-2014-es évből. Erre példa a próféta által 

megosztott alábbi tartalom, ami egyúttal egy legitimációs narratívum megjelenése is: 

2014. január 1. „/// 62 évem betöltöttem,január 6-án lesz 6 éve hogy a Szent Lélek által a 

Menyben megkaptam a PRÓFÉTAI megnevezést. Prófétaként 3-or találkoztam Máriával, Jézus 

anyjával. Ezek SZENT találkozások voltak és felejthetetlenek.../// dénes...Próféta.” 

Általában azonban az alábbi, sokkal általánosabb bejegyzések és megosztások teszik ki a 

nyilvános, tehát idegenek számára is látható online tartalmak túlsúlyát: 

„ 🙏 💓 /// Nem lesztek olyanok mind a kisgyermekek, nem mehettek be a Mennyeknek országában! /// a 

próféta.” (2018.08.31-i bejegyzés) 

„ 🙏Isten szeretetében találkozzunk jövőben is. Igy legyen. a próféta.” (2018.08.26-i bejegyzés) 

A Biblia-parafrázisok szerepeltetése a Facebook-on, egyrészt egyértelműen legitimációs 

stratégia, másrészt azonban a tagság mozgósítása, kommunikációs aktivitásának fenntartása 

érdekében is értelmezhető kommunikációs stratégia.  

„/// Hetvenkét nap motorozás után, megérkeztem szülőfalumban. Mind próféta dolgoztam 

szívvel-lélekkel hirdetve Jézus ,,SZENT" tanításait.2010-től mostanig e kis motorral tíz 

országban jártam, 54 ezer km tettem meg /// dénes...Próféta. Fontos: 1) Vissza térni 

Istenhez.2) A nők tegyék félre a ,,KARIER" témát és gyerekeket kell szülne,mert 

,,ELFOGY NEMZETÜNK"!!!” (2018.08.22-i bejegyzés) 

A fizikai teljesítmények hitbizonyságtétel-jellege e közlésben összekapcsolódik a missziós 

üzenettel, amit a próféta közvetíteni kíván a tagok és a kívülállók felé.  

„/// Mert aki mindvégig megmarad az üdvözül /// dénes...Próféta.” (2017.04.09-i bejegyzés) 

 

Fontos kiemelni, hogy létezik egyfajta „Facebook etikett”, szokásokból és a szabályzatban is 

szereplő normákból álló magatartásminták és előírások, tilalmak halmaza. A szokások alapján 

kialakult a tagokban az a tanulság (ami egyúttal legitimációs eszköznek is tekinthető), hogy a 

„kellő aktivitást” kell valakinek tanúsítania, se a túlzott passzivitás, sem a túlzott aktivitás nem 

szerencsés. A próféta tehát néhány naponta jelzi jelenlétét a tagoknak és a kívülállóknak, ami 

nem tekinthető sem agresszív, sem túlzottan passzív reprezentációnak. Azonban ébren tartja a 

figyelmet, alkalmat ad a kommunikációs kapcsolat aktivizálására, és mozgósítja a híveket a 

közös kommentárok, lájkok és megosztások révén.   

Az online kommunikáció során a legitimációs technikákkal kapcsolatosan végezetül fel kell 

hívnom a figyelmet arra, hogy a csoport aktivitása az online térben jelentősen csökkent 2013 

után, és áttevődött a Facebook-ra, ahol meg lehet különbözetni, hogy mely kommentárt, 
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feltöltött tartalmat ki láthasson, így a privát dialógusra, a csoportközi megosztásra és a teljesen 

nyilvános tartalmak szerepeltetésére is lehetőség nyílik. Ez lehetővé teszi a 

küszöbnarratíváknak megfelelő fokozatosság érvényesítését, ezért a videómegosztókon és 

fórumokon való részvétel, de a blog aktivitása is gyakorlatilag minimálisra redukálódott 2014-

től. Az internetes kommunikáció gyors stratégiaváltási képessége nemcsak a fények 

csoportjában érhető tetten.  

 

 

Legitimációs stratégiák az offline térben 

 

A személyes találkozások, imaalkalmak, zarándoklatok, beszélgetések során a közösség belső 

világa némileg más, mint amit az interneten regisztrált tartalmakból várnánk. A legitimációs 

tartalmak két szempontból különböznek a világhálón megjelenőktől: egyrészt az interneten 

csak nagyon szűken számol be a próféta a látomásairól, és a kevésbé „egzotikus” élményeivel 

kapcsolatban; másrészt sokkal erősebb az önkontrollja a szóhasználattal kapcsolatosan. A 

hétköznapi beszédben a viccek, a magánbeszélgetések során például a cigány szót használja, 

míg az internetre került anyagokban a romát. A lényegesebb az első különbség, hiszen a 

második kissé a kirakat jelleg és a nyilvánosság előtti szereplésből fakadó jól ismert reakció. 

Feltűnő az a különbség, ahogyan látomásait, testen kívüli lélekutazásait a csoportban a próféta 

megfogalmazza. Ezek, és a konkrét, Szent Lélek által adott életvezetési tanácsok lépnek elő 

terjedelemben és jelentőségben is az első helyre. Közrejátszhat ebben az is, hogy a temerini 

csodát immár a tanítványok és a csoport tagjai egyöntetűen elfogadják, az nem szorul további 

megerősítésre. Felértékelődnek azonban a személyes élmények és üzenetek.  

Az interneten keresve sem találjuk azt a feszültséget, ami a „temeriniek” és a többi vajdasági 

tagok között szakadást okozott. A 2014 első félévében zajló eseménysorban először a csoda 

emlékére a plafonra erősített fakeresztet „elkerítették” (az egyik topolyai tag szerint „rakták 

körül bútorokkal, hogy ne lássék”), majd expressis verbis kenyértörésre került a sor. A 

topolyaiak ezt egyöntetűen úgy interpretálják, hogy „a temerini imaközösség, Sarolta249 

vezetésével úgy mondta ki, hogy ti itt vendégek vagytok, tehát mi, akik messziről, Topolyáról 

járunk oda, csak vendégek vagyunk, ők mondják meg, hogy hogyan legyenek a temerini csoda 

megemlékezései”), míg a temeriniek tiltakozni kívántak az ellen, hogy a helyi közösség 

„szektásaknak” kezdte őket tekinteni, hiszen ők a helyi katolikus gyülekezet tagjai. Ezért olyan 

                                                           
249 Ez általam behelyettesített álnév, az antropológiai szövegközlések íratlan szabályai alapján. 
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szimbolikus aktust tettek 2014 januárjában, ami szerintük egy rövid időre feloldotta e kettős 

diszkurzív tér paradoxonját: a csoda helyét mutató keresztet, ami a plafonra volt helyezve, 

magas bútorokkal (szekrényekkel) eltakarták, hogy aki a faluból hozzájuk belép, ne lássa meg 

mindjárt. Ez a lépés azonban szinte rögtön a visszájára fordult: a próféta és a távolabbi 

zarándokok amint észlelték, felháborodtak rajta. A roppant tanulságos, az erőviszonyokat és 

ellentéteket felszínre hozó vita végül azzal zárult, hogy a próféta úgy nyilatkozott, hogy a csoda 

emlékhelye a „mennyeiek iránymutatása szerint a továbbiakban Topolyán legyen”250, tehát 

mintegy „áttette” a csoda helyszínét 40 kilométerrel északnyugatabbra. Ez a vita, sőt, egyelőre 

maga a döntés sem jelenik meg az interneten. A temerini csoda blogján 2014 szeptemberében 

is úgy tűnik, mintha mi sem változott volna. A 2014 májusi topolyai összejövetel alkalmával a 

temerini csoda házigazdája, és még egy temerini tag jelen volt ugyan, azonban a feszültség 

érezhető volt közöttük („Láttam Saroltán, hogy olyan feszülten ül, komoran magában.” – 

mondja a próféta). A temerini karizmatikus katolikus imaközösség vezetője és többi tagja már 

ettől az eseménytől is távol maradt. A próféta 2014. szeptember 28. napjára a kimondatlanul is 

„Topolya-pártiak” (a prófétához hű tagok), megmaradt hívei részére nagyszabású összejövetelt 

hirdetett, amin a kivált temeriniek nem vettek részt. Nyilvánvalóvá vált mindenki számára: a 

temerini csoda szakrális helyszíne immár a negyven kilométerre északra lévő Topolyába került. 

Egy alkalommal ezt a próféta úgy interpretálta, hogy „a mennyeiek a csoda helyszínét 

áthelyezték Topolyára”. Ennek álmokkal legitimált magyarázata mind az egyik topolyai 

tanítvány, mind a próféta részéről kinyilváníttatott. Az álmok – mint az elmondásokból kiderül 

– már az „eltorlaszolt” kereszt előtt jelezték számukra: komoly változás készül. Utólag szinte 

drámai dramaturgiával bíró eseménysorrá, két teljesen eltérő narratívumává állt össze a 

folyamat a temerini imaközösség és a próféta megmaradt tanítványai számára. Érezve ennek 

visszásságát, az egyik temerini tag, aki a csoportban maradt, felajánlotta, hogy inkább legyen 

nála ezen túl a csoda évfordulós megemlékezése. A négyéves évfordulót 2014. november 23-

án ismét Temerinben tartották, a csoda egyetlen olyan szemtanújának házában, aki nem tartott 

a kilépő karizmatikus katolikusokkal. Néhány utcával arrébb a kivált tagok külön imaalkalmat 

tartottak, de szintén nem a „csodás házban”.251  

                                                           
250 Ez egyetlen évben történt így, 2014 után ismét Temerinben, de immár nem a „csoda házában” tartják az éves 

megemlékező összejövetelüket, hanem egy másik, a próféta mellett kitartó tanítványnál (aki szintén tanúja volt a 

csodának – az egyetlen azok közül, akik még részt vesznek a megemlékezéseken). 

251 Míg az összes korábbi évfordulóról készült fényképek a temerini csoda blogján megtalálhatók, addig a 2014 

novemberi alkalom képei már nincsenek feltöltve (utolsó lekérdezés: 2018.09.04.). 
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A temerini csoda „áthelyezésével” kapcsolatban megjelenik tehát az álmok, látomások szerepe, 

illetve az, amit a próféta „prófétálásnak” hív, azaz iránymutatást és lehetséges jövőképet ad 

olyan szürreális és/vagy szimbolikus képek alapján, amelyeket ő maga szándékosan is elő tud 

idézni, pl. amikor valakinek kézrátétellel a „fejébe néz” (ld. fentebb). A látomások és a Szent 

Lélek személyes életvezetésének elérése az offline kommunikációban elsődleges jelentőségűvé 

lép elő, pusztán az online tartalmak tanulmányozásával azonban a csoport tagjainak 

értékrendjében betöltött szerepét nehezen, vagy egyáltalán nem tudnánk felmérni. Azok 

számára, akik a csoport gravitációs terébe kerülnek, az egyik legfontosabb kérdés, hogy fehér 

ruhás fényekké kívánnak-e válni, tehát kinyilvánítják-e, hogy Szent Lelket kérnek a próféta 

segítségével. Komoly legitimációs erővel bír, ha sokan kérik ezt. Ezért nem csupán a fények 

vonják kérdőre a keresőket, hanem az érdeklődők és a kíváncsiskodók egymástól is gyakran 

kérdezik: Te kértél már Szent Lelket? Aki Szent Lelket kér vállalja, hogy a próféta 

iránymutatásait betartva törekszik a jézusi tanítások befogadására és követésére (ahogy a 

próféta fogalmaz, mert „nem engem kell követni, hanem Jézust!”). Ekkor jóval több 

narratívához fér hozzá a jelölt, és a legitimációs stratégia súlypontja áthelyeződik a gyakorlati 

tapasztalatokra gyógyítások, áldásosztás, evangelizáció során. Ekkor tudhatják csak meg, hogy 

a Szent Lélek nem azonos a katolikus teológia fogalmával, mivel mindenkinek más és más 

Szent Lelket jelent, úgymond személyes segítő szellemet. Sok ilyen Szent Lélek van a próféta 

szerint, elmondja, hogy neki a mostani vezetője már a második Szent Lelke, a korábbit a 

mennyeiek valamiért lecserélték. Szent Lélek lehet szerinte szent életű emberekből is a haláluk 

után, vagy mennyei lényekből. A Szent Lélek irányítása (és „a mennyeiek”, „mennyei erők”, 

máskor az „angyalok”) azt jelenti, hogy a vele közvetlen kapcsolatban álló személy 

értelmezhető álmokat vagy akár ébrenlét során átélt látomásokat, máskor csak egyszerű 

érzéseket, homályos utalásokat kap, amit felismer és interpretál. Ha valaki ezeket az 

iránymutatásokat és szabályokat nem tartja be, büntetésben részesülhet, végső soron 

„elvesztheti” a Szent Lelket252 (ezt a próféta a „szabad akarat” fogalmával is összekapcsolja). 

Ez az offline világ legfontosabb legitimációja tehát: a Szent Lélekkel fenntartott állandó és aktív 

kapcsolat elérése és elvesztésétől való félelem, iránymutatásainak abszolút felsőbbrendű 

szerepe, továbbá a próféta és a fények által megélt kapcsolat gyakorlati tapasztalatai. Központi 

                                                           
252 Az eltelt bő hat év tapasztalata szerint nagyon könnyű kiválni a csoportból, a próféta szóhasználatával „letérni 

az útról” vagy „elveszíteni a Szent Lelket”, hiszen a legközvetlenebb tanítványokká vált személyek több mint fele 

már nem tagja a csoportnak. A „kiválás” tehát gyakori, és általában viszonylag hirtelennek tűnik – a mélyben 

azonban hosszú belső lelki-érzelmi folyamatok húzódnak meg, amelyben az egyéni életvilágnak is szerepe van. 
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szereppel bíró legitimációs technika a próféta és a fények részéről is a vissza-visszatérő 

hivatkozás arra, hogy életük döntéseit a Szent Lélek irányítja253. Elmondja, hogy a testen kívüli 

élményeiről (mintegy ASC-ben szerzett ismeretekről) a beszámolás sorrendjét és mértékét a 

Szent Lélek határozza meg. A „Szent Lelket kapott” tagokkal a titkokba egyre mélyebb 

bepillantást engedő élményeit is megosztja (pl. a reinkarnációról). A látomásairól 

feljegyzéseket vezet. Terepmunkám során e füzetet elolvashattam, tanulmányozhattam, de az 

abban írt olyan látomásokról, lélekutazásokról nem írhatok, amelyeket nyilvánosan nem említ, 

erre ugyanis felhatalmazást tőle nem kaptam. 

Legitimációs eszköz a valós térben az is, amikor a Szent Lélek egyházi – főleg katolikus – 

ábrázolásaiból nyer megerősítést (kapcsolódva más, általánosabb diskurzusokhoz). Beszámol 

például arról, hogy a barokkos fényözönben, vagy például a csíksomlyói kegytemplom Mária-

szobrának ovális fénykoszorújában a Szent Lélekkel való betöltekezés tényét ismeri fel 

(„átjárta a Szent Lélek, el volt telve Szent Lélekkel”), amiből arra következtet, hogy mások is 

jártak a Mennyországban előtte,254 és ezeket hiteles ábrázolásnak tartja. A Szent Lélek 

„kinézete pontosan olyan volt, amit láttam a katolikus templomokban”: tehát hosszúkás ovális 

forma, és „az az érzetem volt, hogy tüskék álnak ki belőle”. Azt állítja, hogy aki ezt a fénylő, 

hosszúkás tojásdad aurát megfestette, az övéhez hasonló látomásban volt része. A Szent Lélek 

közölte, hogy már másoknak is megmutatta a mennyei világot.  

A próféta beszámol róla, és ez szintén fontos legitimációs narratívum, hogy a Sátánnal, majd 

pedig Jézussal is beszélt, akik ugyan nem magyarul beszéltek, de a próféta értette, amit 

mondtak. 2008-ban, amikor még nem jelent meg a küszöbnarratívák fokozatossága, Bonyhádon 

tartott előadásában255 említette a Sátánnal való találkozását is: „Amikor a Sátánnal találkoztam, 

ez egy nagyon kemény találkozás volt, úgy mondjam, nagyon fölzaklatott, és így [két tenyerét 

egymással szembe fordítja] szemtől szembe voltunk egymással. Pontosan tudtam, hogy mire 

gondol, és ő is tudta, hogy én mire gondolok. S előttem, így lassú folyamatba, mint egy filmen 

leperegtek, láttam azokat az egyszerű embereket, tanítókat, orvosokat, papokat, akikkel én 

                                                           
253 vö. Schmitt 1987, 259. Attól kezdve, hogy melyik ösvényen át haladjon a zarándokcsapat egészen addig, hogy 

merre menjen prófétálni, melyik házban kérdezzen szállás felé, hol verje fel a sátrát. A Szent Lélek segíti a 

jóslásban, pl. amikor a másik ember feje fölé helyezi a kezét, „belenéz” és elmondja, hogy mit látott, mit „mutatott 

meg” a Szent Lélek az adott személyről. Ezek általában szürreális vagy szimbolikus képek, amiket terjedelmi 

okokból nem elemezhetek. Ennek alapján az adott személy jövőjére vonatkozó információkat és az életvitelre 

vonatkozó tanácsokat is ad. E fejbenézések (saját kifejezésével: „próféciák”) kb. 3-4 percesek. 

254 Ezt számára a „mennyei erők” is megerősítették – számol be róla.  

255 https://www.youtube.com/watch?v=ndmQttmYZjk (utolsó letöltés 2018.09.04.) 
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beszélgetek. S aszondja a Sátán: látod, senki sem hitt neked! Senki nem jött vissza hozzád, hogy 

feltegyen még egy kérdést. Meghallgattak és elhallgattak. Nem fogadtak el. És elmentek. A 

szomorúság ebben az volt, hogy igaza volt. Két hónapig ezen rágódtam. Két hónapig. Ezen a 

találkozáson! Hát, azt is megmondom, két szóban, hogy hogy nézett ki: mint egy denevér. Ahhoz 

hasonlított a szárnyai. Mintegy kiterített szárnyakkal jött felém. A szemei tüzesek voltak [két 

mutatóujjával, mutat a szeméből két sugarat párhuzamosan]. Elment. Na, valahogy 

feldolgoztam, hogy evvan. Mit csináljak, igaza van, igaza van neki.” Később, 2008 tavaszán 

pedig Jézus jelent meg mellette, a Szent Lélek közlése szerint 32 éves alakjában, hogy missziós 

zarándokutakra buzdítsa a prófétát. Dús haja volt, kb. 175-180 centi magas volt, enyhe szakálla 

volt, „izmos férfire emlékeztetett”, és „sugárzott belőle az élet”. Nagy szempillái voltak, és 

„úgy pillantott, olyan érdekes volt”, sokatmondó volt minden mozdulata256. Beszámol róla, 

hogy „nagy, vastag, dús szemöldöke volt, barna szemei voltak”, továbbá „barna volt, a haja 

leért így a válláig, kicsit így vissza volt göndörödve. [kezével mutatja a válla fölött, hogyan 

hajlott vissza]”. Ruházatáról elmondja, hogy „rövid ujjú, mint a kalugereknek, olyan, ami 

rajtuk szokott lenni, valami olyasmi volt rajta. Lábát nem láttam, le volt az odáig, És egy kötél 

volt így a derekán megkötve, mint a madzag, és így lógott itt errefelé. [kezével a deréktájon 

mutatja oldalt, ahogy lóg a derekáról az öv]”257 Beszámolói szerint összesen hat-hét 

alkalommal találkozott Jézussal. E képszerű látomások nagyon erős szuggesztív hatással 

vannak általában a közönség egy részére, és erőteljes legitimációs hatással bírnak a hallgatóság 

egy része számára (vö. a küszöbnarratívákról szóló 4. fejezet szelekciós funkcióról szóló 

elemzésével). 

Lélekutazásairól korábban nyíltan beszámolt bárkinek, 2011-2012 után már csak olyan 

keresőknek hallottam erről beszélni, akik régóta járnak a csoport alkalmaira vagy a prófétához, 

legtöbbször azonban kérők (jelöltek) számára. Ahogyan már a küszöbnarratívákról szóló 

fejezetben részletesen ismertettem, ezek az utazások a föld különböző helyszíneire, a 

mélytengerektől a magashegységekig, de még idegen bolygókra is elvezették a prófétát 22 éven 

át tartó beavatása során, de a Szent Lélek a mennyekbe is elvitte őt, amit úgy magyaráz el, hogy 

mintegy más dimenzió, mintha a vízfelszín alatti és feletti világot látnánk egy lefelé vagy felfelé 

forduló üveglapon keresztül. Egyik mennyei utazás alkalmával említették neki, hogy a mennyei 

                                                           
256 Az idézetek a Duna Televízió által 2008 nyarán készített dokumentumfilm nyersanyagából származnak, de a 

Bonyhádon tartott előadásában is hasonlóan számol be (ott 170-180 helyett 175-180 centimétert említ). 

257 E találkozásairól 2011-2012 után már nem a nagyközönségnek, csak a keresőknek, vagy inkább a Szent 

Lelket kérő jelölteknek számol be. 
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dicsőség 22. tanítványa (és ettől kezdve a huszonkettes szám különös szereppel bír az életében, 

narratíváiban), de a prófétai státuszt is ott kapta meg. Ezekről az utazásokról a csoport blogja 

és a nyilvános Facebook-tartalmak nem adnak hírt, az online szférában legfeljebb utalásokat 

találunk rájuk, amit azok értenek meg, akik a csoport offline valóságában is részt vesznek.  

Lélekutazásaitól megkülönbözteti a jelenéseket, amikor általában múltbeli eseményeket mutat 

meg számára a Szent Lélek. Két erőteljes jelenést észlelt más-más alkalmakkor: az egyikben a 

Golgota jelent meg, „ahogy Jézus ment fel a Golgotára, azzal az érzéssel, ahogy a Jézus ment 

fel”, a másik pedig a Damaszkuszi úton Pál apostol érzése volt, a fordulat érzése. Itt tehát a két 

lényeges érzés átélésén, mint szakrális tapasztalaton, beavatáson volt a hangsúly, amely a tudás 

fontos legitimációs hivatkozása számára. Legitimációs technikának tekinthetők azok az őszinte 

vallomások is, amelyek az élmény és a beavatás erejét támasztják alá: „az egész ház betelt 

energiával” (vö. energiamozgás), és a „akkor volt, amikor a tudatomba egyszerre belemondta, 

hogy mi a hivatásom”: a prófétaság. De „annyira összeomoltam akkor momentum, hogy 

letérdeltem a földre, és úgy sírtam, mint a gyermek. (…) Annyira lesújtott, annyira keménynek 

találtam a témát”. Azt mondta: „Atyám, könyörülj rajtam!” Majd tovább tépelődött, töprengett 

és sírt. Azt mondta végül: „Legyen meg a Te akaratod!” (Lehetetlen nem észrevenni a Jézus 

elfogása előtti gondolatokkal mutatott párhuzamot.) Az ilyen expresszív beszámolóknak a 

hitelesség hatását keltő, őszintének tűnő megnyílás miatt tulajdonítok különleges jelentőséget. 

Az őszinteség legitimációs erővel bír, a karizmatikus személyiség egyik lényeges eleme, hiszen 

hitelessé teszi a narratívákat. Ilyen nyílt kitárulkozást azonban a weben keveset találunk a 

prófétától és tanítványaitól. 

A személyes kapcsolat során a próféta tudatosan tesz különbséget az emberek között, hogy 

kinek miről és mit beszél: mit mond az újonnan érkezett érdeklődőknek és mit azoknak, akiket 

már többször látott, netán „kértek Szent Lelket”, tehát jelezték, hogy prófétai iránymutatása 

szerint szeretnének élni.  „…Az egyszerű embereknek nem beszélhetek, hogy a távoli bolygókon 

mit tapasztaltam, mert mindjárt elfordulnának, és rengeteg olyan is van még, amire a 

mennyeiek azt mondták, hogy «Erről azonban nem beszélhetsz senkinek sem!» Tehát tudni kell 

mikor mit mondhatok.” (2013). 

Az egyik kulcsfontosságú narratívum a prófétai küldetés megszerzése. Ez egy sok éves tanítási, 

beavatási folyamatot zárt le az életében. Erről már az első találkozások alkalmával és az 

internetes közlésekben is hallunk. A testen kívüli utazásairól azonban csak az offline 

alkalmakon, az őt ismerő tagoknak és érdeklődőknek beszél. Nekik azonban sokat. A 

bolygóközi utazásokat és néhány más különös látomását tudatosan nem említ „kívülállóknak”, 

mert fél, hogy az addigi életük félreértésekre sarkallja őket, és emiatt tiltakoznának. 
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Más témákat azonban a kívülállóknak is elmond, így például a prófétai elhívatásának 

eseményeit. Egy alkalommal – meséli – a Szent Lélek felkészítette őt, hogy most fontos dolog 

fog történni vele, és ismét felvitte a Mennyekbe. A szöveg terjedelme miatt csak összefoglalni 

tudom, bár rengeteg bibliai párhuzamot is említhetnénk e beszámoló kapcsán: „Láttam az 

aranytrónusokat ottan” – meséli –, amikor a mennyei Atya elé került. Csak deréktól felfelé 

látta őt, „férfi formában mutatkozott, és azt is mondta, hogy az én képemre teremtettem az 

embert”. Szakállas volt, és egészen közel mehetett (kerülhetett) hozzá a próféta, és ő mondta 

meg neki, hogy „te vagy a huszonkettedik tanítvány”, és külön a próféta szó/fogalom/cím 

használatára expressis verbis felhatalmazta őt. Továbbá arra is, hogy elmondhatja mindazt, amit 

látott – „mint ahogy János apostol elmondhatta”. „Ekkor kaptam meg az engedélyt.” Ezután, 

bár még az Atya előtt volt, de „lassan közeledtem az arcához, majd az egyik szeméhez. S az 

egyik szemének a fényében elvesztem.” Visszakerült a mennybe, de már nem a trónus előtt volt. 

Aztán találkozott az angyalokkal, és sokan mondták egyszerre: „Légy hű mindhalálig, és néked 

adjuk az élet koronáját.” A Szent Lélek iránymutatása, tanítása azóta sem szűnt meg, de 

elmondta (és ezt az idézetet külön be is írta a próféta a Bibliájába), hogy „ímé én elbocsátlak 

titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyó, és szelídek, mint a 

galambok.” A feladatát is megadták, mint próféta – mondja – „meg kell mondanom olyan 

dolgokat, amelyekkel a mennyeiek nincsenek megelégedve, amik történnek a földi életben.” 

Ezzel igazolja a külvilág felé, hogy amit prófétál, az az Istentől származik.  

Legitimációs technika az a sokszor említett narratívum is, hogy aki elutasítja őt vagy becsmérli 

tanításait, büntetésben részesülhet – erről az interneten nem szól, csak a csoporton belül, illetve 

a személyes beszélgetéseken említi visszatérően. Elmeséli például, hogy járt a felesége, amikor 

hosszú időn át nem hitt neki. Amikor otthon akárcsak morzsákat is elkezdett megemlíteni 

élményeiből, a felesége nagyon rossz néven vette – meséli a próféta. A felesége sokáig korholta 

őt: „megint a hülyeségeidet osztod”, vagy „megint kezded a hülyeségeidet”. Emiatt a Szent 

Lélek kétszer is megbüntette. Egyszer mintha átlőtte volna egy tüzes villám, mintha megégett 

volna, egy feketés folt lett a nő hátán, majd a hasán, ahol kijött. „Keresztülcsapta!” – emlékszik 

vissza dénes Próféta. Másik alkalommal mikor a felesége pörölése után dénes Próféta kiment 

éjszaka a mellékhelyiségbe, majd visszajött, csak ült az asszony az ágy szélén magába meredve; 

dénes Próféta szerint olyan látomást küldött a feleségére a Szent Lélek, hogy lássa milyenné 

teszi, amikor kritizálja férjét és kételkedik benne: az asszony úgy érezte „aszongya: az ördög 

itt járt, s belém tette a petéit. De annyit, hogy a szájamon folyt ki. Aztán távozott a 

nagylábujjamon át, kígyó képibe.” Ezt a látomást a próféta szerint azért küldte a Szent Lélek a 

feleségre, hogy belássa, az ellenkezés és a kritika a Sátán tanácsára történik, mintha az ő petéit 
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és kritikáit, ellenkezését hordozná magában. Attól kezdve úgy tűnik, hogy dénes Próféta 

felesége leszokott a veszekedésről, de külön élnek. A családjában megélt élmények hatására 

hangoztatja dénes Próféta, hogy „senki sem lehet próféta a saját hazájában” (vagy máskor: 

„…családjában”).  

Az internetről nem tudnánk meg, hogy a próféta szerint a Mennyországban tudta meg, hogyan 

kell ábrázolnia az Atyát, a Fiút és a Szent lelket. Ezeknek a csoporton belül standardizált 

ábrázolásoknak a legitimációs forrása kifejezetten a mennyei felhatalmazás. Az online 

szférában csak utalásszerűen, egy-egy, kevesek által megtekintett videóban számol be erről, 

hiszen ez a csoport szimbólumalkotásainak és közösségi reprezentációjának belső ügye. 

Azonban ez is legitimációs alap. Az Atya ábrázolása kör, belőle nyolc sugár jön ki (lerajzolja: 

napocskához hasonló ábra, amit ő maga is a napszimbólumokkal hoz összefüggésbe). A Fiú 

ábrázolása a kereszt, a Szent Léleké pedig egy erősen elnyújtott ovális forma, amelyből 

sugarasan vonalak (fénytüskék) áradnak ki.258 A Szent Lélekről szólva elmondja, hogy bár 

„nem láttam, hogy szeme lett volna”, de érezte, hogy figyeli őt. „Barna volt.” Azt is mondta a 

prófétának, hogy „mindent megtekintettél”. Ez a kijelentés fontos legitimációs erővel bír, 

hiszen a próféta tudására vonatkozik. 

A 22-es szám misztikája nem kap racionálisan megindokolt szerepet a legitimációban, de 

érdemes röviden megemlíteni jelentőségét, hiszen éppen misztikus jellege miatt bír ilyen 

szereppel.259 A próféta email- és skype-címében is szereplő szám abból származik, hogy őt a 

mennyeiek elmondása szerint a 22. prófétának jelölték ki. A beavatása 2008 januárja előtt 

szintén 22 évig tartott. Talán nem véletlen, hogy a Biblia lezárása, a Jelenések Könyve – hiszen 

ez kiemelt jelentőségű a próféta szemléletében – éppen 22 fejezetből áll. Ez kapcsolódik bibliai 

hivatkozásaihoz, ami a valós térben sokkal intenzívebb az interneten szereplő egy-két rövid 

idézetnél. A személyes kapcsolatokban, szakrális alkalmakon gyakran idéz egy-egy rövid 

bekezdést a Bibliából (amit mindig kétszer mond el), hogy annak tartalmával mondandóját 

megerősítse, vagy mondanivalóját erre építse fel. Az Újszövetség-magyarázatok jelentősége a 

                                                           
258 Ezek a szentháromság-szimbólumok kerültek rá zászlójára is (amelyet robogója hátán hordoz, alapszíne: barna), 

és a napszimbólum látható fejpántján, amelyet a nap nagy részében hord.  

259 Egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy „…ezt hozta be tudatvilágomba a Szent Lélek, hogy huszonkettedik 

tanítvány. Igazából megmondjam, hogy a huszonkettedik szám mit jelent, eztet sose tudtam meg. Soha. De 

valahol biztos van neki mennyei mondanivalója. És ezen a néven írtam alá azokat a papírokat, amiket sokszor 

diktálásra írtam le. Ezt úgy képzeljétek el, hogy a papírt előkészítem, elindul a meditálás, és kezdek írni. Nem 

tudom mit írok. Leírom, amit meg kell írni, Jön belsőből jön, írok, írok, S a végén aláírom, hogy Péter Dénes. 

Akkor úgy írtam alá, hogy Mennyei Dicsőség 22-es tanítványa.” 
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csoport életében jóval nagyobb, mint azt az internetes megjelenésből leszűrhetnénk. A próféta 

nyilatkozatait keresztül-kasul átszövik a bibliai idézetek, és ki nem mondottan is a Bibliából 

vett párhuzamok, gondolatok.  

A legitimáció utolsó fokozatát jelentik a „hallgatások”, a titkok. Azok a titoknak vagy tabuként 

kezelt információk, amelyekről a próféta azt állítja, hogy a továbbadásukra még nem kapott 

felhatalmazást a mennyeiektől. Ilyen például a pokolról szóló részletesebb beszámoló. A 

próféta titokzatosságát és tudásának misztikus auráját növeli, hogy kijelenti: nem oszthatta meg 

minden eddigi tudását az emberekkel, nagy részét még most is titokban kell, hogy tartsa. 

Szerinte a Szent Lélek adja majd meg az engedélyt, hogy a tapasztaltakból, mit adhat át, miről 

beszélhet. Egyre több dologra derülhet fény, de megvan a sorrend, amit nem ő, dénes Próféta, 

hanem maga a Szent Lélek határoz meg. Beszámol arról, hogy a Szent Lélek elvitte őt a 

Pokolba: „Tudom, hogy milyen érzés ott lenn. De milyen a pokol? (…) Láttam, hogy milyen ott 

az élet.” A szörnyűségekről nem beszél. Elmondja azonban, hogy a „A pokol nem valami föld 

alatti világban van. Fenn van az es a Mennyben, az angyalok között. Ott vannak a bűnösök a 

bűneikkel. Bűneik szerint, például a gyilkosok így, együtt.” Ez a sejtelmes kép, ahogy a bűnösök 

bűneikkel mintegy „kirakatban” ülnek mások szeme előtt, felkelti az emberek kíváncsiságát, 

de túl sok részletet nem mond a próféta. „Nem jött még el ennek az ideje”, ti. hogy ezt 

részletezze – mondja. (Itt is felismerhetjük a bibliai párhuzamot: Jézus is tesz hasonló 

kijelentést.) Ezáltal a további titok lehetősége is legitimációs eszközzé válik.  

 

 

Az internetes és az interneten kívüli reprezentáció összehasonlítása 

 

A legitimációs technikák szempontjából az internet csak egy bizonyos „szintig” enged 

bepillantást a próféta világába: angyalokról még beszél egy-egy youtube-ra feltett videón, de 

pl. a mennyországi és bolygóközi utazásáról, az idegen bolygókon lakókról hallgat. Hallgat a 

vallások közti különbségtételről és az egyes szakmák közötti minőségi különbségekről is, 

amelyeket személyes beszélgetések során gyakran hangoztat. Ez utóbbiakat a „beavatásnak” 

mintegy második fázisára hagyja, amikor már az érdeklődő közelebb került a csoporthoz, és 

személyes kapcsolatot teremthetnek vele. Vannak olyan látomások, lélekutazások, amiről nem 

beszél a közösségben sem, mivel – mondja – „nem kaptam rá felhatalmazást a mennyeiektől”. 

A titok és tabu legitimációja azonban az interneten szintén nem jelenik meg. Röviden úgy 

foglalhatjuk össze, hogy a webes legitimáció néhány témára koncentráló, a követők részéről (a 

valósággal ellentétben) homogén viszonyulást mutató, de egyszerű és érthető hitelesítési 
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narratívákra épít: a szöveges, videós és fényképes reprezentációk nem cizelláltak és nem 

tükrözik a belső sokszínűséget. 

Ha a diskurzuselemzés eszközeivel kívánunk közelíteni a webes és weben kívüli legitimációs 

narratívákhoz, különös dologra figyelhetünk fel. A diskurzus két eltérő közege (vö. Foucault 

2001, 38), de még az interneten belüli közegek között is jelentős tartalmi különbség van. A 

Facebook-on például kötetlenebbül, gyorsabban reagálnak az aktualitásokra, a blogok pedig 

statikusabbak, egy-két szerkesztő személy aspektusából tükrözik a csoportról láttatni kívánt 

képet. Nem a digitális szakadékon való átlépés eredményezi ezt a kettősséget: a közösség tagjai 

általában nagyon is kihasználják a digitális technika lehetőségeit: napi rendszerességgel 

használnak skype-ot, rendszeresen emaileznek, sokan a facebook-ot, a youtube-ot, mások még 

kevésbé ismert csatornákat is kihasználnak, például a videa.hu-t, és néhányan közülük blogokat 

is szerkesztenek. A digitális szakadék „internet-használói” oldalára kerülés itt nem készségbeli 

ugrást jelent csupán, hanem egyfajta belső kommunikációs kettősség felismerését is. A 

kettősség egyrészt önkontroll, hiszen félig-meddig tudatosan az információknak csak egy, a 

kívülállók felé emészthetőbb részét közlik (beleértve magát a prófétát is). Másrészt azáltal, 

hogy a blogokat, youtube-feltöltéseket csak néhány tag készíti, ezek nem „a csoport”, hanem 

csak „a blogger” vagy a youtube-ra feltöltő személy közléseinek tekinthetők, amelyek felett a 

próféta is bizonyos ellenőrzést gyakorol. 2012-től egyre kevésbé illik az interneten 

kívülállókkal megosztani a csoportról és a prófétáról képeket, videókat, mivel ezt a csoport 

néhány informatikus tagja, vagy maga a próféta „szokta csinálni”, mert „ez az ő dolguk” – 

magyarázta nekem egy tag 2016-ban. 2012 előtt nehezen lett volna elképzelhető ilyen 

önkorlátozó disztingválás. 

Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mennyire vonhatunk le adekvát következtetést az interneten 

történő kommunikációból, a diskurzus milyen szekvenciáját és milyen ritkítás eredményét 

jelentik (vö. Foucault 1998). Nem kívánok filozófiai fejtegetésbe bocsátkozni a megismerés 

korlátairól, hiszen minden értelmező jellegű tudomány szembesül ezzel az ismeretelméleti 

problémával. Álláspontom szerint önmagában a cyber-térben megjelenő beszédesemények a 

diskurzus összetettségét és dinamikáját az általam vizsgált esetben kevéssé reprezentálják; a 

valós térben történő terepmunka elhagyása esetén pusztán ezek alapján könnyen vonhatnánk le 

téves következtetéseket. Gondolhatnánk, hogy a csoport „hivatalosnak megálmodott 

ideológiája” jelenik meg a blogokon. Szerintem azonban ez inkább bemutatkozó regiszter azok 

számára, akik még csak ismerkednek a próféta tanításaival. A tanítvánnyá válás („Szent Lelket 

kérés”, majd ennek „megkapása”) egyre belsőbb köreiben megismerhetik majd a bolygóközi 

utazásra, a Pokoljárásra vonatkozó narratívákat és a próféta sajátos reinkarnáció-tanát. Van 
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tehát egyfajta fokozatosság, amit a beavatás lépcsőinek tekinthetünk (ld. a küszöbnarratívákról 

szóló 4. fejezetben), és ebből lényegileg csak az első, és néhány korábbi video-file révén a 

második narratíva-blokk nyílik meg az interneten. Itt is érvényesül tehát a küszöb, amin ha átlép 

valaki, már a többi, különlegesebb adatra is befogadóbb lesz,260 míg a kevésbé fogékonyakat 

már ez is „kívül tartja”, kiszűri. A tartós kutatás során értelmezésünk egyre árnyaltabbá tehető 

azzal, ha felismerjük, kik és mit jelentetnek meg a cyber-térben, mit hagynak ki, törölnek, 

módosítanak (és mikor). 

Amennyiben fontossági sorrendet kívánunk felállítani, azt találjuk, hogy a személyes 

találkozásokhoz, tanításokhoz képest az internetes kommunikációban jóval kevesebb a 

tényleges életvezetési tanács, sokkal több a legitimációs eszköz (de ezek közt a különleges 

lélekutazások illetve látomások mennyisége egészen csekély). Például a gyógyításokra 

vonatkozó sikerek, mint legitimációs narratívák hangsúlyosan megjelennek: „…kicsi babával, 

odahozták, hogy a baba elalvás után megébred, hátra dobja magát, és a szeme be van már 

hunyva, de megmerevedik. Míg a nő mondta, az édesanyja, a gyerek megmerevedik. Mikor 

mondta nekem az édesanyja, a gyerek ott nyugtalan volt, Mikor mondom neki, hogy na, mondom 

akkor, kicsit készüljön, fogja meg a babát jobban a térdin, szép szőke, kicsi haja volt, 11 

hónapos volt, és a kezemet így lassan a feje fölé emeltem, mikor az energiaérték megindult, a 

gyerek egyből megmerevedett, és úgy nézett a falra, egész addig, amíg az energia sugárzott 

belé. Mikor éreztem, közbe néztem, hol az energiát néztem, hol kinyitottam a szememet és az 

anyával néztük a gyermeket. Ő is nézte, néztem, s a gyerek mint egy szobor, állt. Miután 

megszűnt a gyógyítás, a kezem elvettem, a gyerek felszabadult, és mozgott tovább. Ilyen volt 

lefekvési állapotban is. (…) Más gyerekkel volt az már, ott is, hogy amikor a kezemet odatettem, 

a gyerek fekvő helyzetben megmaradt, többet nem mozdult onnattól.” Elmeséli, hogy ezután az 

alvási problémák megszűntek, a gyerekek meggyógyultak.  

Különbséget kell tenni a tagok egymás közti és kívülállók felé történő kommunikációja között 

is (vö. Csáji 2012b). Az utóbbiban megjelenő tartalmak az interneten kívüli valós térben 

folytatott kommunikációkhoz állnak közel, hiszen a bensőséges, intim szférában zajlanak, míg 

a blogok, videómegosztók tartalmai az internet nyilvános terét jelentik. A közösség tehát 

túljutott a „digitális szakadékon”, de még nem használja ki kellő mértékben az internet adta 

lehetőséget a cyber-tér nyilvános diskurzusaiba történő behatolás során. A valós térben, a 

személyes találkozások alkalmával (és az egymás közötti email skype, facebook 

                                                           
260 Ez az első lépcső, hogy a csoport folklórja (diskurzustere) az érdeklődő kívülálló részére egyre ismerősebb 

legyen, fokozatosan kezdjen beleszokni a csoporton belüli diskurzusba (vö. Blank 2009, 6). 
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kommunikációban) a helyzet fordított, a személyes élmények, konkrét életvezetési tanácsok 

dominálnak, és a legitimációs technikák köre szűkebb, megjelenésük ritkább. Egyes tartalmak 

szinte csak a valós térben jelennek meg (pl. az etnicitás jelentősége, a gyógyítás konkrét formái, 

a jövendölés, reinkarnáció).  

Vásárhelyi Ágnes az általa kutatott hardcore punk mozgalommal kapcsolatos online aktivitásról 

megállapítja, hogy „az internet legfontosabb funkciójának a mozgósítás, vagyis a valós térben 

zajló közösségi élet előmozdítása tűnik. (…) a virtualitás beszüremlése a színtér életébe nem 

vezetett a személyes jelenlét csökkenéséhez (…) a személyes találkozáson túl is alkalmat nyújt 

a szubkulturális identitás aktiválódására, sok szempontból tágítja a részvétel lehetőségét.” 

(Vásárhelyi 2015, 97). A fények csoportjában nagyon hasonló megállapításokat tehetünk. 

Ezeket kiegészítem néhány egyéb megállapításommal.  

A fények csoportjának online aktivitása meglepően hasonló jellegzetességeket mutat, mint a 

hardcore punk mozgalom (uo.). Egyrészt a hardcore punk mozgalomhoz hasonlóan szintén 

inkább az egymás felé történő reprezentáció, belső kommunikáció, és nem a kívülállók 

meggyőzése vagy a kívülállók felé történő missziós tevékenység alkotja az online szereplés fő 

mozgató erejét. Másrészt fontos hézagkitöltő szerepe van, a földrajzi (fizikai, offline) 

távolságok áthidalása, a kommunikációs ébrentartása körében. Harmadrészt pedig egy olyan 

konszolidált küszöbnarratíva-halmaz jelenik meg az online kommunikációban, ami egyfajta 

moderált beszédstílus elsajátítását is elősegíti, ezzel is erősítve a küszöbnarratívák 

fokozatosságának egyre meghatározóbb szerepét. Negyedrészt pedig a fények csoportjában az 

online tartalmak feltöltésének és törlésének nagyon lassú, sokszor megkésett üteme – tudatosan 

vagy tudat alatt – még inkább az online térbe kerülő tartalmakkal kapcsolatos disztingválásra 

(óvatosságra) sarkallja a résztvevőket. A kívülállók számára így a csoport az online térben 

egyrészt sokkal kevésbé karakteres (kevésbé hordozza azokat az egyedi jeleket, amelyeket az 

offline térben fokozatosan megismerhet a kereső majd a kérő státuszú tag), másrészt pedig már 

eltűnt jelenségek (pl. tűzön járás, fémtárgyak testhez tapasztása) jelennek meg a valóságban 

már nem aktuális, de az online – kimerevített, vagy lassan mozgó – világban jellegzetesnek 

tűnő legitimációs technikaként. Felismerhetünk tehát egyfajta megkésettséget az offline tér 

dinamikájához képest. 

A fények tagjainak aktivitása, egyéni viszonyulásai természetesen többé-kevésbé eltérők: 

felhívom a figyelmet arra, hogy még a „központi” – közösnek tekinthető – értékkel, 

narratívákkal kapcsolatosan is – láttuk például a tűzön járás esetében – véleményeltérések 

tapasztalhatók. Az egyéni és közösségi sokszínűség vallásantropológiai megragadásának 

nehézségeiről egyik írásomban már beszámoltam (2012a), és arra is hívtam a figyelmet egy 
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másik alkalommal (Csáji 2015), hogy az egyéni, megélt vallás feltárására, de még a belső viták 

és a diskurzusok sokszínűségére sem alkalmas a cyber-térben történő etnográfia „dénes 

Próféta” csoportja esetében, hiszen a tagok valós térben zajló beszédeseményeihez képest 

viszonylag gyér és visszafogottabb kommunikáció zajlik az interneten. Ennek egyrészt 

tudatos/ösztönös önkorlátozásban, másrészt a korlátozott technikai képességekben kereshetjük 

fő okait. A tagok egyéni diskurzushorizontjainak fontos „közös terévé” válik az internet, ami a 

közösnek tartott narratívák kialakításának fontos terepe – kanonizálja a közösségkonstrukció 

során a narratívákat, értékeket, adatokat. Ez azonban szelektált, egyszerre polarizáló és 

homogenizáló információ: a kívánt hatás mellett az elhatárolódást és a szakadást is felerősítheti.  

A pusztaszentistváni tanítvány már megszűnt blogján a személyes élmények, érzések és a 

„racionális érvelés” domináltak, míg a részletesebben elemzett temerini blog sokkal nagyobb 

tárházát vonultatja fel a legitimációs technikáknak, de érvelés, logikai következtetések alig 

szerepelnek benne. Bármelyik blog önálló vizsgálata egymástól nagyon eltérő következtetést 

eredményezett volna, nem egyeznek teljesen a céljaik, értékeik, és más adatokat, állításokat 

tartalmaznak. A blogok szerkesztése egyfajta szűrő, ami a bloggerek egyéni 

diskurzushorizontjának (életvilágának és tapasztalati világának) attitűdjén keresztül értelmezi 

és alkotja meg a reprezentáció tartalmát. 

Az etnicitás-diskurzus és az etnicitás mint legitimációs alap szinte teljesen hiányzik az 

internetes kommunikációból, csak néhány összehasonlításban és üzenetben jelenik meg (pl. 

hogy a „romák” hamarabb szülnek gyereket és több gyermekük van, amit pozitívumként értékel 

a próféta, szerinte „nekünk, magyaroknak ezt el kell tanulnunk tőlük”). A valós térben történő 

diskurzusban azonban megjelenik a „nem dolgozó” és a „lopós cigány” narratívuma is (például 

viccek formájában), még a próféta részéről is. Ettől még (elméletileg) elvárás a valós térben is 

az etnocentikus felhang nélküli, egalitárius viszonyulás.  

Az interneten viszonylag kevés a gyógyítással kapcsolatos narratívum és a gyógyulások által 

legitimált tartalom. Ez azért különös, mert az egyik leghangsúlyosabb a Szent Lélek adományai 

közül a gyógyulás és a gyógyítási képesség, és a „Szent lelket megkapó” tagok általában 

foglalkoznak – ingyenesen – imával és érintéssel való gyógyítással.  Ezt a legitimációs technikát 

azonban inkább a valós térben alkalmazzák, és ez adja az érdeklődők és közeledők egy 

tekintélyes részét, hiszen a gyógyulás érdekében szinte bárki megtenne sok mindent, és 

kipróbálna ezernyi módszert. Néhány tanítás, mint például a próféta által állított sajátos 

reinkarnáció vagy a földönkívüli utazások teljesen kimaradnak az internetes kommunikációból. 
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4. kép: a próféta és a fények által készített néhány videó az interneten 2019. december 19-én, a feltöltés óta eltelt 

idővel és az addigi megtekintések számával (néhány Google találat a „dénes próféta” szóösszetételre) 

 

 

A csoportdiskurzus online és offline vetülete 

 

Könnyű belátni, hogy az internet – tekintettel arra is, hogy az érintett blogokon kommentárra 

nincs lehetőség, fórumszerű hozzászólások nincsenek – homogenizálja az információkat, a 

csoport képének belső cezúráit nem engedi láttatni. A digitális szakadék „fejlett” oldalára ugrók 

nem telepítik át teljes életvilágukat a web nyilvánosságába. Pusztán online etnográfiával a 

csoportról kevés és viszonylag egyoldalú információt kapnánk, az antropológiai terepmunka 

nélkül a kép eltolódna a legitimációs technikák felé. Ezért is kell óvatosan kezelnünk az 

internetes kutatásokban az olyan kvantitatív módszereket (pl. szófelhő, fogalomgyakoriság, vö. 

Szilárdi 2014, 20), amelyek webes szóródás alapján állítanak fel statisztikai arányokat és 

vonnak le ebből nagy ívű következtetéseket. Ennek problematikus jellegét más hazai 

valláselméleti munkák is felismerték, például amikor a narratív kutatások új módszereinek 



199 
 

beemelése (Szilárdi 2013, 60-62, 123-124), a vernakuláris jelleg figyelembe vétele mellett 

érvelnek (Povedák 2014, 67-68). Jelen esetben az internetes megjelenés és tartalmak alapján a 

gyógyítás vagy a személyes, segítő Szent Lélek (személyes szent lelkek) életvezetési szerepét 

például jelentősen alul-, a tűzön járás vagy a közös zarándoklat szerepét pedig jelentősen 

túlértékelnénk ahhoz képest, amilyen következtetésekre a tartós résztvevő megfigyelés és a 

vallásantropológiai terepmunka alapján juthatunk. A belső cezúrákat és 

véleménykülönbségeket pedig végképp nem tudná önmagában a honlapok online etnográfiai 

kutatása, vagy a szoftver segítségével végzett adatgyűjtés feltárni. 

A fények közösségének legitimációs stratégiájával foglalkozva érzékeltettem azt, hogy e 

diskurzusról alkotott kép mennyire más lehet a kutatói perspektíva tere (online/offline szféra) 

szerint. A diskurzuselemzéssel kapcsolatban olyan adatokat és tapasztalatokat nyújtott 

számomra ez a sajátos komplementer térben végzett terepmunka, ami elgondolkodtató lehet 

más diskurzuselemzést végző kutató számára is. Elvonatkoztatva immár a konkrét 

esettanulmánytól, két fontos következtetést vonhatunk le magával a diskurzuselemzési 

módszerrel és az online/offline tér alapján levont tanulságokkal, kutatói megállapításokkal 

kapcsolatban:  

1. Ha a „bevett” diskurzuselemzési módszert követjük (tehát csak a leírt, rögzített 

diskurzusokat vesszük figyelembe), akkor a diszkurzív mezőnek csak egy sajátos, az egészhez 

viszonyítva korántsem reprezentatív szegmensét látjuk (vö. van Dijk 1985, 2008, Escobar 

2004). A rögzített (írott, interneten elhangzó vagy megjelenő) beszédesemények és diszkurzív 

frekvenciák lényegesen más képet láttatnak, mint a csoport verbális és nonverbális offline 

kommunikációja, amit azonban csak tartós résztvevő megfigyeléssel, antropológiai 

módszerekkel lehet kutatni. Még ún. interjúzó etnográfiai módszer sem megfelelő erre, hiszen 

utólagosan, az adatközlő emlékezetén és a szituáción átszűrve interpretál egy addigi diskurzust. 

2. A csoport nem egy homogén diskurzustér, amelynek van ún. belső kommunikációja és 

„társadalmi beágyazottsága”, nem – pontosabban nem egyöntetű módon – alkot egy „értelmező 

közösséget” (Fish 1980), éppen tartóssága miatt. A csoport tagjainak, illetve a vonzásába kerülő 

egyéneknek egytől-egyig saját diskurzus-horizontjuk van, a beszédesemény-frekvenciák kisebb 

lokális körzeteiben (alhálózataiban) jelentős eltérések észlelhetők. Ehhez a hálózatelmélet 

klaszterezettség, klikk és kis világ tulajdonság fogalmát segítségül hívhatjuk, de a jelenség 

ennél bonyolultabb: a kérdés, hogy hogyan adnak ki a beszédesemények szekvenciái egy relatív 

szűkebb kört, sajátos tudás- és viszonyulás-katasztert hozva létre (hálózat a hálózatban elv 

szerinti kisebb diskurzustereket, belső cezúrákat). Ebben az egyéni diskurzus-horizontok 

egymásra rétegződésének is jelentősége van: nem mindegy, hogy a tagok egyéni diszkurzív 
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világai (életvilágai) mennyire fedik át egymást. Az életvilágok közötti átfedések növekedése 

általában korrelál a beszédesemények gyakoriságával és értelmező közösségek csíráit 

alkothatja. Az egyébként földrajzilag akár nagyon távol élő tagok életvilágai közötti átfedés 

növelését segíti elő az online térben zajló egyre intenzívebb kommunikáció.  

Esetünkben a fények vallási csoportja néhány releváns témakörre vonatkozóan egy elmosódó 

határokkal bíró értelmező közösség ugyan, de az egymással szorosabb kapcsolatban állók 

alcsoportjai sajátos értelmezési kereteket alkothatnak, akár diskurzushorizontjukba tartozó 

kívülállókat is bevonva. Ha egy témában a beszédesemények gyakorisága megnő, és az 

interpretáció eltávolodik a csoportbeli „többiek” értelmezésétől, az a diskurzustér töréséhez 

vezethet, más témák interpretációját is befolyásolva. Ezt az online szférában azért nagyon nehéz 

felismerni, mert egyrészt a kutatás gátját képezi a dialógusok nyomon követhetőségének és 

„lehallgatásának” tilalma, másrészt pedig a fizikailag közelebb élők között az imacsoportok, 

más szakrális és profán találkozási alkalmak jelentősen kiegészítik, kiteljesítik a 

kommunikációs lehetőségeket, kevésbé van szükség az online térben zajló kapcsolattartásra. Ez 

egyfajta intimizálódáshoz vezet. E változás „az antropológushoz”, tehát a kutatási 

eredményeimhez való hozzáállásban is megfigyelhető volt – publikációimat 2013-ban még 

viszonylag élénk érdeklődés övezte (büszkék voltak rá, hogy a tudományos figyelem rájuk 

terelődött). Később egyre kevésbé beszéltük meg ezeket a csoport nyilvánossága előtt (sokkal 

inkább négyszemközt), és nem osztották meg írásaimat az internetes nagyközönséggel.261 

A szűkebb személyi kör számára elérhető technikák (skype, email) során keletkező 

kommunikációt az online etnográfiát végző kutató általában nem látja, a terepmunka, az privát 

szférák kutatása nehezebb, mint az offline térben, ahol például a találkozások, zarándoklatok 

alkalmával az intim dialógusokon kívüli kötetlen beszélgetések során a kutatót önkéntelenül is 

bevonják a szűkebb körű beszélgetésekbe (természetesen bizonyos mértékig). Az online térben 

                                                           
261 Kortárs jelenség, hogy a kutatott közösség tagjai kíváncsiak arra, hogy a kutató hogyan számol be 

tapasztalatairól, hogyan elemzi a közösséget. Ezzel azonban a vallásantropológiai mű erőteljesen visszahat a 

terepre, ennek tudata visszatartja a kutatót sok olyan megállapítástól, ami kellemetlen vagy nem kívánt hatással 

járna. Még a legártatlanabb megjegyzés is komoly következménnyel járhat (vö. 12. lábjegyzet). Ez azonban 

véleményem szerint nem eredményezheti a kutató túlontúl elfogadó vagy a következtetéseket és az 

összehasonlítást mellőző attitűdjét. Tudomásul kell vennünk: a kutató is része a diskurzusnak – alakítja azt (ez 

még fontosabbá teszi a betartandó etikai megfontolásokat). A küszöbnarratívákat áthágó írások publicitása 

nemkívánatossá vált. Azt senki sem kérte tőlem, hogy ne írjak róluk többé, de már nem volt legitimáló ereje annak, 

hogy egy kutató róluk ír, velük foglalkozik. Ezzel párhuzamosan egyre kevésbé lettem „feltűnő” számukra. 
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ez csak az etikai normák megsértésével lenne lehetséges (például, hogy bekapcsolódjon egy 

vitába, töprengésbe, élménybeszámolóba). 

Mind az online, mind pedig az offline térben kirajzolódik, hogy az egyik legfontosabb 

legitimációs eszköz a temerini csoda. A csodához való viszonyban azonban az offline térben 

két jól elkülönülő értelmezési diskurzustér alakult ki. Mindkettő elfogadta a csodát és 

jelentőségét, azonban a hozzá kapcsolódó érzésekkel, értékekkel, a csodára emlékezés 

módjával kapcsolatosan markáns különbségek adódtak, ami végül a csoport szétszakadását 

eredményezte (ráadásul voltak, akik a vita diskurzusából kimaradtak, mert pl. Szegeden, 

Törtelen vagy Újszilváson laknak). A próféta – az online térben nem megjelenő módon, egy 

álomban történt látomásával is legitimált módon – a temerini csodát „áthelyezte” Topolyára, a 

topolya-bácskossuthfalva központ köré szerveződő kisebb diskurzustér álláspontját fogadva el. 

Az internetes kommunikációban ez nem jelent meg a dolgozatom megírásáig terjedő időben 

(2018 szeptemberéig). Ezt a belső hasadási folyamatot tehát a felülről történő elemzéssel (CDA, 

TODA) módszerrel végzett kutatás során nem érzékeltük volna, a „felülről történő” vizsgálat 

számára ezek a fontos belső folyamatok „láthatatlanok”. Az „alulnézeti perspektíva” 

hangsúlyozása természetesen nem jelenti azt, hogy a társadalmi beágyazottság és a tágabb 

diskurzusterek beszédeseményei, tartalmai figyelmen kívül maradnának, csupán azt, hogy a 

felülnézeti, kétdimenziós (diskurzus/idő) modellből a kutatást egy legalább háromdimenziós 

(diskurzus szintjei, terei és az idő) aspektusába helyezném át (ez lenne a diskurzuselemzés 

„antropologizációja”). Remélem, hogy sikerült bemutatnom, hogy mennyivel árnyaltabb kép 

érhető el, ha a rögzített szövegek elemzését és az interjúkat kiegészítjük a tartós résztvevő 

megfigyelés eredményeivel.  

 

 

Összefoglalás 

 

Ebben a fejezetben összehasonlítottam a fények csoportjának online és offline térben történő 

legitimációs narratíváit, kommunikációs stratégiáit.  

Az online kommunikációban – legalábbis kutatói eszközökkel – nem volt tetten érhető az a 

sokszínűség és nagyon korlátozottan rajzolódott ki az a diszkurzív dinamika, ami az offline 

térben történő tartós antropológiai terepmunkával feltárható volt. A véleménykülönbségeket 

kialakító klikkeket és az egyes témákhoz való viszonyulások alakulását az online tér 

adottságaiból fakadóan nem lehetett volna pusztán online etnográfiai módszerrel felismerni.  
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Felhívtam továbbá a figyelmet más, nem vallási csoportok online és offline aktivitása közötti 

párhuzamokra, például arra, hogy a Robert Glenn Howard által „vernacular authority” 

fogalommal jelölt jelenség (2011, 6-7) a fények csoportjában inkább az offline, mintsem az 

online szférában volt megfigyelhető. Továbbá a hardcore punk mozgalommal történő 

összehasonlítása során (Vásárhelyi 2015) a Vásárhelyi Ágnes által kiemelt mozgósító funkció 

(2015, 97) mellett kirajzolódott számomra az online kommunikáció kiegészítő (komplementer) 

jellege. A komplementaritás jelensége azt jelenti, hogy egészen egyszerűen máshogyan 

működnek a kommunikációs stratégiák, más a tagok aktivitása az interneten. A fizikai 

távolságot áthidaló online térben a 4. fejezetben elemzett küszöbnarratívák érvényesülését a 

Facebook kommunikációja erősítette fel. Az online tér azonban egyúttal közel is hozta a 

távollevőket, és a hozzáférési szinteken viszonylagos (látszólagos) homogenizációt is 

eredményezett. A korábbi (2008-2013) online kommunikáció videófeltöltéseinek, blogjainak 

fáziskésése, a feltöltések és törlések lassúsága egyfajta kimerevített idősíkok egymásra 

rétegződését hozta létre. Ugyanakkor az offline térben „eltűnő időt” néhány online tartalom 

látni, így kutatni engedi (pl. a próféta 2008-as bonyhádi előadását azért tudtam felhasználni a 

kutatásom során, mert az teljes terjedelemben elérhető az interneten).  

A nyilvános online térben tapasztalható transzparencia miatt a videómegosztókon történő 

visszafogottság, disztingválás és az egyre fokozódó óvatosság 2013-tól sokkal inkább 

érzékelhető, és ezt követően a kommunikáció sajátosabb, egyénibb narratíváinak megjelenése 

átterelődött azokra a közegekre, ahol megkülönböztethetnek a tagok és érdeklődők különböző 

személyi köröket. Új szakaszt jelentett a csoport számára a Facebook jelenlét megindulása 

2013-2014-ben. Itt a nyilvánossá tétel fokozatosságának lehetősége a küszöbnarratívák online 

térbe történő átültetését, érvényesülését segítette (és segíti) elő. Ezáltal bizonyult alkalmasnak 

arra, hogy különböző személyi körök számára nyilvánulhasson meg az online legitimációs 

stratégia és az egyéb narratívákhoz való hozzáférés is. Tehát az online szféra technológiája is 

változik, egyre alkalmasabbá válva különböző igények kielégítésére. A web nem egyszerűen 

egy „feltalált” technikai közeg, hanem a folyamatosan változó diszkurzív valóság egyik 

dimenziója, ami együtt alakul a résztvevőkkel.   
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6. fejezet 

Próféta a parázson – posztmodern tűzpróba 

(a „tűzönjárás” szerepe, a hozzá fűződő viszonyulás  

változása a fények csoportjában) 

 

 

 

 

Témafelvetés 

 

A tűzön/parázson járáshoz való viszony mind a közbeszédben, mind a tudományos 

diskurzusban meglehetősen polarizált; sokszor heves indulatokat kavar a róla folyó vita. Az 

utóbbi három-négy évtizedben a világban egyre szélesebb körben ismertté váló és gyakorolt 

rítus a 80-as évek óta Magyarországon sem ismeretlen. Általában humán-potenciál mozgalmak, 

reiki-csoportok, csapatépítő tréningek, ezoterikus körök és újpogány mozgalmak végzik, de 

keresztény csoportok körében is találkozhatunk vele hazánkban. 

A fények csoportja 2010 és 2012 között több alkalommal szervezett tűzön (pontosabban: 

parázson) járást, összekötve azt a Bibliából történő felolvasással és a próféta tanításával, 

missziós tevékenységével. A csoport tagjainak viszonyulása meglehetősen sokféle volt, és nem 

vált egyöntetűvé az évek során sem. Idővel az attitűdök és narratívák egymásra rétegződéséből 

és kölcsönhatásából egy sokrétű, dinamikus folyamat vázolható fel, főleg, ha a társadalmi 

kontextust, a csoportra hatást gyakorló külső diskurzusokat (a kontextust) is vizsgáljuk. 2013-

ban a tűzönjárás262 teljesen kikerült a fények gyakorlatából. Ez nem jelenti azonban azt, hogy 

a csoport többsége elítélné, vagy elfordult volna tőle – a tűzönjárás főleg pozitív értékelése 

megmaradt. Azt vizsgálom e fejezetben, hogy mi okozhatja e látszólagos ellentmondást. 

A tűzönjárás immár világszerte ismert rituális gyakorlat. Az ehhez kapcsolódó narratívák, a 

tűzönjárás – sokszor ellentmondásos – megítélése a fények diskurzusába is beszűrődik, de nem 

minden, és nem egyöntetűen. A párhuzamok és előzmények ismertetése után e fejezetben 

                                                           
262 Az émikus írásmód a magyar tűzönjárók többségénél ez, bár a próféta és csoportja gyakrabban külön írja a szót 

(„tűzön járás” illetve 2015-2016-tól legalább olyan gyakran a „parázson járás” kifejezést használják). 
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kitérek arra is, hogy milyen más parázson járás rítusokkal áll fenn látszólagos (alaki) vagy 

oksági párhuzam (átvétel), és hol kap szerepet a résztvevők kreatív, alakító törekvése. 

A fények „tűzönjárásának” vizsgálatán keresztül bepillantást nyerhetünk e rendkívül sokrétű és 

egyes helyeken nagy múltra visszatekintő rituális formakincsbe, továbbá a hozzá kapcsolódó 

lehetséges tartalmakba. E fejezetben – és dolgozatomban – munkadefinícióként tűzönjárásnak 

tekintem a résztvevők hétköznapi rutinján túlmutató szakrális vagy profán célok elérése 

érdekében specialisták által szervezett263 közösségi rítusokat, amelynek központi eleme az izzó 

vagy égő faszénen/fán/köveken mezítelen talppal járás vagy tánc. Maga a ritualizált magatartás 

– a parázson végig sétálás – tehát a transzcendenssel való kommunikáció vagy a rá való 

hatásgyakorlás, de egyéni mentális fejlesztés vagy a közönségre gyakorolni kívánt hatás 

érdekében is történhet. A definícióból látható, hogy nem csupán szakrális rítusnak tartom a 

tűzön járást: a szakrális (termékenység, rontáselhárítás, megtisztítás, hitbizonyság, 

evangelizációs misszió stb.) célok mellett egyéni, humán-potenciál jellegű (gátlások, mentális 

korlátok leküzdése, az emberben rejlő képességek nagyobb fokú kiaknázása) célok is 

megfigyelhetők, és ezek keveredése sem ritka.  

 

 

Tűzönjárás Újszilváson, 2011. szeptember 12-én 

 

Az újszilvási kultúrház egy plakátján már egy héttel korábban meghirdetett esemény (a próféta 

által szervezett tűzönjárás-alkalom)264 mintegy két tucat látogatót vonzott.265 Rajtuk kívül a 

szervezők – a fények – közül ezúttal a próféta hívására négy tanítványa jött el a Vajdaságból, 

egy pedig a közeli Törtelről érkezett. A házigazda egyik dolgozója a próféta iránymutatása 

szerint már délután elkészítette a máglyát. A csoport tagjai két-három órával a meghirdetett 

kezdés előtt gyülekeztek. Egy részük már a házban kezdte az ismerkedést a házigazdával és 

családjával. Megvacsoráztak, és megosztották egymással élményeiket, érzéseiket. Imádkoztak, 

és felkészültek az esti alkalomra.  

                                                           
263 Néha kívülállók részvételével, máskor ennek kizárásával, de az általam ismert esetekben mindig egy vagy 

több vallási vagy más specialista (pl. csapatépítő tréninget szervező cég) vezeti e szertartásokat. 
264 A házigazda által készített és nyomtatott plakáton utalás volt a „tűzönjárásra”, de arra is, hogy a próféta fog 

„előadást” tartani. A helyszín – lovasfarmja – a helybeliek körében jól ismert volt, hiszen sok tábort szervez.  

265 A házigazda (egy lovasfarm tulajdonosa) hívta meg a környékbeli tanyákról és a faluból az érdeklődőket, 

többek között a helyi jógaklub tagjait. 
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Amikor a próféta és tanítványai kisétáltak a házigazdával az alkonyatban a tűzhöz, csöndes 

beszélgetés kezdődött, fényképeket mutattak egymásnak, ahol egyes fényköröcskékre mutattak. 

Félszavakból is megértették egymást, az egyik rövid párbeszéd például így zajlott egy fénykép 

kapcsán: „A: (…) angyalok. Látod ezt a sok angyalt? Erős volt ott a mennyei jelenlét! B: 

„Csodálatos!”266  

Amikor már beesteledett, a próféta belekezdett beszédébe: „Péter Dénes vagyok, próféta. 

Bizony ki kell mondanom még egyszer: Próféta. Ez komoly dolog.” Bemutatkozik, rövid 

idézeteket olvas fel a Bibliából, és arra buzdít, hogy válogatás nélkül tartsuk be mindazt, amit 

az Újszövetségből megértünk, kövessük Jézust. A próféta és az a két tanítványa, akik még 

felszólalnak, kijelentik, hogy a Szent Lélek közvetlenül irányítja életüket. A próféta gyakran 

elmondja, hogyan kapta meg ezt az elhívatást és tisztséget a mennyországban, és itt, Újszilváson 

is a három legfontosabb üzenetéről beszélt amit küldetése szerint át kell adnia.267 Beszélt arról 

is, hogy „angyali erők vesznek körül minket”, és a felhívta a figyelmet arra, hogy „most is erős 

a mennyei jelenlét”. 

Ezután a temerini csodáról szóló legitimációs narratívát foglalta össze két percben, majd 

felolvasott néhány rövid részt az Újszövetségből. Ezt követően pedig látható bizonyságtételként 

belekezdett a pénzérmék kézfejéhez tapasztásának „műsorszámához”; egyik legbenső 

tanítványa világította meg kezeit zseblámpával.268 Körülöttük huszonnyolc ember ült hosszú, a 

tábortűz körül 8-10 méterre elhelyezett padokon – csöndben figyeltek. Csak a hatalmas máglya 

ropogása hallatszott, és valami halk duruzsolás, mivel egy német turista házaspárnak a 

mellettük ülő nő fordított. A próféta végül a homlokára is ragasztott egy érmét, ami szintén nem 

esett le. Majd határozottan közölte: „A Szent Lélek nem engedi leesni a pénzt!” Levette sorban 

a pénzeket, és elkezdte a tűzből kilapátolni a parazsat a mintegy hat méter hosszan kiásott 

vájatba.  

 

                                                           
266 Az ilyen ún. fátikus beszéd gyakori a csoport belső kommunikációjában, és erős berögződéseket hoz létre. 

267 1. a Károli Gáspár Biblia-fordítása, 2. Krisztus tanításának teljes elfogadása, 3. a hit cselekedetek nélkül 

halott elv (részletesebben lásd a 3. fejezetben). 

268 Kézfejeit maga előtt körözött, egyre lejjebb eresztve alsókarjait, míg azok függőlegesek nem lettek – ennek 

során a pénzérmék nem estek le róluk.  A Kozmosz Univerzális Szeretet Egyházat megalapító parafenomén, 

Harasztosi László által 1998-ban felállított Guinness-rekord óta hazánkban is közismert e technika. 
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1. Kép: dénes Próféta a parazsat lapátolja az újszilvási tűzönjáráson (2011.09.12-én) 

 

A parázs lapátolása közben felhívta a figyelmet arra, hogy akinek elég erős a hite, „a Szent 

Lélek segedelmével akár a parázson is átsétál úgy, hogy nem égeti meg magát”; azonban azt, 

aki felkészületlenül, kellő hit nélkül vág neki, komoly sérülés érheti. Ez utóbbira egy konkrét 

példát is elmesélt, amikor egy tűzönjárása alkalmával egy ember „nagy mellénnyel jött, hogy 

ő, na ő bizony átmegy. Mondtam neki: álljál csak meg, hadd mondjak én neked valamit, de nem, 

ő bizony nekivágott… (…) Másnap aztán ne lássátok meg, milyen volt a lába neki! Haj! 

Rettenetesen nézett ki…”269 A feszült csöndben dénes Próféta elmondja, hogy „engem a Szent 

Lélek vezérel” (…) „az életemet ő irányítja”, és azért prófétál, hogy „amikor Krisztus újra 

eljön majd, találjon még hitet az emberek között.” Elmesélte néhány élményét arról, hogy a 

tűzönjárás néhányaknak milyen megvilágosodást okozott, hogyan erősítette meg hitüket, majd 

kezét összekulcsolva megállt a hosszú parázsszőnyeg előtt. Imádkozott. A közönség soraiban 

                                                           
269 Jól mutatja e narratívum legitimációs szerepét, hogy egy youtube-ra feltöltött videóban is beszámolt erről: 

„Egyszer volt egy alkalom, amikor valaki nagy elánnal jött, hogy ő végigmegy. Na, végig es ment, de hogy aztán 

milyen lett a lába utána, azt csak én láttam… Persze nagy fordulópont volt ez neki es az életibe, mert hát ugye át 

kellett gondolkodnia, mit miért csinált.” Ez az elrettentő narratívum tehát fontos része a legitimációnak is,  
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helyet foglaló német férfi ekkor hangosan felkacagott, biztosan a fordítás során ekkor hallott 

valamit, ami mulatságos volt. Valaki a távolból sietve közeledett, félhangosan beszélve, és egy 

telefont hozott, mert valakit az összegyűltek közül éppen felhívott a felesége, őt kereste. A 

légkör varázsa összeomlott. A próféta tanítványai (öten) eddig fehér ruhában ültek egy padon 

egymás mellett, most pedig felállva összegyűltek tanakodni a prófétával. Érezték a helyzet 

visszásságát, ezért a próféta egyik tanítványa (aki korábban a lámpát tartotta) nekikezdett egy 

kis beszédbe a Szent Lélekről és a mennyei erők földi jelenlétéről. Majd ismét a próféta 

folytatta: „vannak, akik akkor sem hinnének, ha maga Krisztus szállna le közéjük személyesen”. 

Újra odaállt a parázsszőnyeg egyik végébe, és csöndben imádkozott. 

Nemsokára visszaállt a csönd, és a próféta, majd tanítványai sorra átmentek a parázsszőnyegen. 

Meztelen talpuk alatt sercegett a faszén, s néha vulkánszerűen szikrákat lövellt. A próféta 

feltette a kérdést: ki vállalkozik még erre? A jelentkezőkkel csöndben elbeszélgetett, majd az 

önként jelentkező két nő és egy férfi szintén átsétáltak a parázson; a túlsó végénél a próféta 

várta és megölelte őket, gratulált nekik. A rituális alkalom befejezéseként, amikor a közönség 

többi tagja már szétszéledt, ők még sokáig beszélgettek a prófétával. Talán ők is tanítványokká 

válnak egykor. Amikor évente két-három-négy alkalommal a próféta Újszilváson jár, most már 

tudatosan keresik majd egymás társaságát, felírták egymás elérhetőségeit. 

Az esemény külső szemlélőjének úgy tűnhetett, hogy már rutinná vált a csoport számára az 

ilyen rítusok levezetése, és ez az egyik jellemző szakrális alkalmuk.  

 

 

Egy kis „parazsológia” – tűzönjárások világszerte 

 

A tűz ősidők óta az ember egyik elementáris erejű élménye. Sokszor a természettel szemben 

fogalmazódik meg a tűzzel való kapcsolat, mint a natúrából az embert kiemelő kultúra alapja, 

máskor azonban a természet részeként. Ez az egyik legelemibb szimbólum, amihez időben és 

térben a legváltozatosabb gondolatok, kultuszok és szokások kapcsolódnak. A szimbólumok 

általában sokrétűek, nem egyjelentésű „kódok”: akár egymásnak ellentmondó kognitív 

kapcsolódások sokaságát képesek előhívni és strukturálni (Turner 2002, 40), korántsem 

feltétlenül rendeződnek objektív, koherens rendszerbe, még ha rendezik is őket rögzített 

szabályok vagy dogmák. Az előhívott érzések, tudások egyénenként más és más tartalmakat 

(regisztereket) jeleníthetnek meg, amelyek közt az átfedések csökkenése akár drámaian 

elnehezítheti a kommunikációt, mert egészen máshogy értelmezzük a tapasztaltakat (vö. 

Primiano 1995). A tűzön vagy parázson való átmenetelhez vagy azon történő járáshoz is 
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megannyi képzettársítás, narratíva és érték kapcsolódhat, sokszor egy kultúrán belül is. 

Megjelenhet ezek közt a tűz megtisztító ereje, tisztelete vagy az ellenszegülés, a tűz vagy épp 

önmagunk megzabolázása, korlátaink leküzdése, szent próbatétel, már-már a középkori 

istenítéletekbe vezető (hit)bizonyságtétel, de akár épp ellenkezőleg, tiltott rítus, alvilági, vagy 

negatívnak tételezett erők vonzásába kerülés stb. Az sem mindegy, hogy a résztvevők, a 

szervezők vagy a szemlélők, esetleg a kívülállók szemszögéből vizsgáljuk-e ezeket a 

jelentéseket. Ráadásul a jelentés-konstrukciók és a tűzönjárással kapcsolatos szimbólumok 

kialakításában sokféle diskurzus hat közre. 

A tűzön, vagy gyakrabban parázson meztelen lábbal történő átmenetel rítusa a világ számos 

kultúrájának része, és meglehetősen régről vannak adataink formailag hasonló jelenségekre 

Indiától Európáig (vö. Armstrong 1970, 198-199),270 E kultuszok eredete, a párhuzamosságok 

és összefüggések kutatási témám szempontjából másodlagosak. Azt azonban fontos felismerni, 

hogy a recens anyagban is komoly tipológiai hasonlóságokra és eltérésekre figyelhetünk fel. 

Ezek közül néhány hasonlóság mögött meglepő kulturális hatások húzódnak meg, míg mások 

pusztán párhuzamosságok. E fejezetben a parázsonjárás 20-21. századi formái közül azokat 

ismertetem, amelyek a fények tűzönjárás-diskurzusának elemzéséhez szükségesek. Minden 

kulturális konstrukció diskurzus: kialakítja, majd diszkurzívan újra- és újraalkotja önmagát, 

ezen belül rítusokat is, és a fények tűzönjárás-praxisa nem lenne elemezhető anélkül, hogy e 

diszkurzív kontextust, a párhuzamokat (és néha egyértelmű mintákat) ne ismernénk. 

A fények csoportjának tűzönjárás-rítusa nem a semmiből kipattant ötletként került be a csoport 

praxisába, ezért az érdekelt, hogy milyen kortárs tipológiát ismerhetek fel a tűzönjárások formai 

és tartalmi elemeiből.271 Hogyan jutott el a tűzönjárás ötlete a fények csoportjához, 

megvalósulási formái milyen – számukra általában nem ismert, közvetett – gyökerekből 

táplálkoznak. Számomra nagyon tanulságos volt feltárni azt a bonyolult folyamatot, ami az 

1920-as, 30-as éveitől a tűzönjárás újhullámát és újszerű rítusok kialakulását eredményezte. 

Ezért elsősorban a recens, 20-21. századi adatokat elemzem. Mivel dénes Próféta és a fények 

keresztény narratívát kapcsoltak a tűzönjárás praxisához, bizonyságtételnek tekintve a 

                                                           
270 Már Strabon, idősebb Plinius és Vergilius is említ tűzönjárásokat (vö. Brewster 1997, 43). Ezek közül 

legismertebb a hirpi sorani rítusa, amit a Soracte hegyen végeztek; a kultúra és a natúra közötti egyfajta 

határkijelölő (és megerősítő) „küszöb” rítus volt (uo.). 

271 Hangsúlyozom, a tipológiai párhuzamok nem feltétlenül bizonyítanak egyéb összefüggést! 
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látványos, elemi érzelmeket felkavaró rítust, ezért először a keresztény párhuzamokat272 

vázolom fel. Spanyolországban, Görögországban és Bulgáriában található Európában a három 

legismertebb helyszín, ahol a kereszténységgel összekapcsolják a hagyományosnak tekintet 

tűzönjárás szokását.  

A görög és a bulgáriai rítusok mind formai, mind tartalmi szempontból nagyon közel állnak 

egymáshoz, ezért feltételezik, hogy egy nagyobb térségben elterjedt hajdani hagyomány 

survival jelenségei (Xygalatas 2011, Neykova 2013). Leggyakrabban Szent Konstantin és 

édesanyja, Szent Ilona (Helena) ikonjainak tiszteletéhet kapcsolódik e rítus. Specialisták 

gyakorolják, akik gyakran a parázsonjárás szertartása, tánca során maguk előtt viszik az adott 

szent ikonjait. Transzállapotba kerülnek az elmélyült ima, a ritmusos, hangos (nép)zene273 és a 

közönség feszültségének terében. Majd pedig a hatalmas (8-10 méteres átmérőjű), általában kör 

alakú parázsszőnyegen körbe-körbe vagy keresztbe táncolva, lépkedve, a parazsat fel-

felrugdosva egyfajta szent megszállottság állapotában tesznek tanúságot a hit erejéről.274 Végül 

pedig a közönségből is hívnak embereket, hogy csatlakozzanak a parázson járás rítusához, 

gyakran körtánc formában, összekapcsolódva a specialistákkal. Tabuk és előírások sora 

kapcsolódik a felkészüléshez és a lebonyolításhoz, amiről igen részletes és jól felhasználható 

etnográfiai gyűjtések és elemzések születtek.275 Görögországban Hagia Eleni (Szent Ilona) 

faluban május 22-ére virradó éjjel rendezik a nagy, nyilvános anasztenária (Αναστενάρια) 

ünnepet,276 míg Bulgáriában június 3-áról 4-ére virradó éjszaka rendezik a нестинарство-t277 

(ennek legismertebb helyszíne Bulgari falu). A Sztrandzsa-hegy térségének278 ezt a szokását 

                                                           
272 Bár a vallási hovatartozást a kortárs tűzönjárások szervezői sok esetben nem tartják releváns tényezőnek, el kell 

oszlatni azt a félreértést, hogy a keresztény/nem keresztény értékek mentén lehetne a tűzönjárást elfogadók/elvetők 

körét mereven szétválasztani, vagy akár csak ez lehetne a tipológia alapja. Keresztény közösségekben is sok 

esetben gyakorolják a tűzönjárást egyfajta szakrális próba- vagy tanúságtételként. 
273 Alapja a dob és a duda, máskor a dob és pengetős hangszerek, ritkán a síp is szerepet kap a tűzönjárás 

alkalmával.  

274 A szokás eredetét azzal a mondával magyarázzák Görögország Koszti falujában, hogy a 13. század közepén 

leégett templomukban e két ikont sértetlenül tudták kihozni a tűzből, és ma is ezeket az ikonokat használják. 
275 Georgieva (Георгиева) 1987, Danforth 1989, Xygalatas 2011, Neykova 2013 

276 Más ünnepeken is rendeznek tűzönjárást, pl. január 18-án, Szent Atanáz napján, de ekkor zártkörűen. 

277 A különbség a korábbi ortodox naptár különbségéből adódik. 
278 Görögországban Kosti és Brodilovo, Bulgáriában Gramatikovo, Slivarevo és Kondolovo, illetve egy Rhodope-

hegységben lévő faluban gyakorolták a 19. század végén a szokást, amit megénekelt Petko R. Slaviekov bolgár 

költő is (1862-ben). Később a balkáni háborúk és a török határrendezés során más falvakba is elkerült a szokás, 

pl. Karakavak, Butkovo, Kakaraska (Hagia Eleni), Lagadina, Meliki. A 20. század közepére eltűnni látszó szokást 
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2009-ben az UNESCO felvette a világ kulturális örökségeinek listájára (world’s intangible 

cultural heritage). A görög és a bolgár területen egy zárt, specialista csoport tagjai (Bulgáriában 

a nesztinárok, Görögországban az anasztenarideszek) szervezik a parázson járást (amelynek 

megvannak a sajátos belső szabályai, vezetői, és általában leszármazási alapon szerveződik), és 

nem minden ilyen alkalom nyilvános. Bulgáriában egy keresztény vallási mozgalom279 által 

szervezett új típusú tűzönjárás, mint kultúrakonstrukciós próbálkozás már az 1930-as években 

is történt, tehát még korántsem a turistaipar égisze alatt, de nem sikerült kialakítania azt a sajátos 

keretet, ami a „hagyományos” nesztinarsztvo rítusához képest tartósan megalapozta volna egy 

új típusú parázson járás praxisát (Valtchinova 2009, 269, 274). 

Európában a másik jól ismert helyszín, ami a keresztény tartalommal telített tűzönjárások közül 

talán a legnagyobb turistatömeget vonzza, az észak-spanyolországi San Pedro Manrique kis 

falucska. Itt San Juan (Szent Iván) napjának (június 24-e) előestéjén rendezik meg a Paso del 

Fuego nevű rítust (Armstrong 1970). Sok ezer környékbeli szemlélővel és turistával a lelátókon, 

egy kb. 7-8 méteres, hosszúkás téglalap alakú parázsszőnyegen, tölgyfa-parázson sétálnak, 

futnak át a résztvevők. A tűzön járók általában hátukon viszik valamelyik kedves 

családtagjukat, barátjukat, és a helyi pap is átmegy a parázson, tehát az egyház kevésbé marad 

távol a szokástól, mint az ortodox görög és bolgár területeken, ahol komolyabb viták övezik e 

szokást.280 Dél-Amerikában is gyakorolták a paso del fuego szokását, de a rítussal együtt járó 

extatikus fesztivál és a környezetkárosítás veszélye miatt Bolíviában 2006-ban betiltották.281 

Az utóbbi három-négy évtizedben a turisztika egyre inkább felfedezi magának e keresztény 

tűzönjárás-jelenséget Európában, a rítus végén kívülállók is rámerészkednek a maradék 

parázsszőnyegre, és egyre-másra alakulnak immár a folklorizmus jelenségébe tartozó újabb 

helyszínek és csoportok, amelyek részben az archaikus formákból merítve, egyes mintákat 

felhasználva, részben egyéb elemeket beépítve sajátos rítusokat konstruálnak.282 

                                                           
a 80-as és 90-es években fedezték fel újra, és terjedt szét, immáron a folklorizmus és a turistaipar jegyében 

különböző új helyekre ld. erről az UNESCO honlapjának tárgyilagos leírását: 

http://www.unesco-bg.org/culture/bul-ich/?language=us&article=documents&section=ich&post=2 (2015.01.17.) 
279 „A jó szamaritánus szövetsége” (Obshestvo Dobrii Samarianin) látomásos-profetikus mozgalom volt, 

ultraortodox vallási köntösben, az I. világháború miatti nemzeti katasztrófának megélt időszakban. 

280 vö. Xygalatas 2011, 2014, Konvalinka et al. 2011 
281 Rengeteg online forrás szól a latin-amerikai Fiesta de San Juan tűzönjárásairól, és betiltásukról, pl.: 

https://www.bolivianlife.com/san-juan-festival-fiesta-de-san-juan/ (utolsó letöltés: 2018.09.29.) 

282 A turistaszezont a tengerparti Kiten városkában tűzönjárással vezetik be. Egy másik, a Bulgari falu kultuszát 

felhasználó modern rítusban pedig egy gyönyörű fehér ruhás nő táncol az ikonnal a tűzön, majd egy gyermeket 
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Tűzön való átmenetelt, parázson járást szinte minden földrészen rendeznek, és nagyon 

sokféleképpen, rendkívül eltérő gondolatokat, értékeket kapcsolva hozzá (Brewster 1977, 45-

47). Témánk szempontjából most annak van jelentősége, hogy ezek közül a távol-keleti rítusok 

elemeit hogyan használták fel a 20. századi kulturális konstrukciók során az 1970-es évektől 

Észak-Amerikában és Európában, hiszen „nyugatról” érkezett Magyarországra e szokás. 

Brit utazók és tisztviselők az indiai és ceyloni tűzönjárás rítusokra már a 19-20. század 

fordulóján felfigyeltek (Hiltebeitel 1992, Roth 1933), korai filmfelvétellel is rendelkezünk 

például egy szingapúri hindu tűzönjárásról.283 Számomra azonban úgy tűnik, hogy a globális 

tűzönjárás-diskurzus a tömegmédiába kerülés – a National Geographic 1958-as számában egy 

Fiji-ről szóló tudósítása – után élénkült fel. A nagyközönség ekkor Luis Marden kitűnő fotóiból 

és cikkéből kapott képet e szokásról,284 pedig már korábban több tudományos publikáció 

foglalkozott vele.285  

A Fijihez tartozó Beqa szigetének agrárrítusai között a vilavilairevo nevű szokást (tűzben 

izzított köveken járás286) eredetileg a sawau törzsbe tartozó mataqali nemzetségből való 

specialisták (naivilaqata) tartották, ez azonban a különlegesség felismerésével Fiji egyfajta 

„turista brandje” lett, és mára kiterjesztették más helyszínekre és főleg turistacélpontokra is 

(Brown 1984: 223, Pogliasco 2010: 161). A szokásnak Fiji nemzetté válásában is fontos szerepe 

volt, a kolonializáció utáni egységesülés, a „nemzeti hagyományok” megalkotása során 

(Pogliasco 2010, 163) a helybeli hindu közösség alternatív – Dél-Indiából származó – saját 

tűzönjárás rítusaival is rivalizálva (Brown 1984, 224-225). Az egyik specialista, Peceli 

Vitukawalu a brit Károly herceget is vendégül látta Fiji-n 1974-ben, de már 1971-ben Hawaii-

ra és Új Zélandra is bemutatta a „tűzönjárás technikáját” (Pogliasco 2010, 164). Nemzeti 

hagyománykonstrukció indult meg, ami az 1970-es években nem várt nemzetközi hírnévre (és 

                                                           
vesz az ölébe, és úgy táncolnak Plovdivban https://www.youtube.com/watch?v=bjG3msYNy18 (utolsó letöltés 

2015.02.16.). Ez utóbbiban a mécsesben „tüzet hozás”, a szenteltvíz zöld ággal való széthintése és maga a rituális 

mozdulatsor a későbbiek során részletezett New Age hagyománykonstrukciói felé mutat. 

283 https://www.youtube.com/watch?v=7h3RfcuzpH8 (2015.02.22.) Draupadi istennő tiszteletére, a Theemidhi 

fesztiválon. Máshol Maha Deva női istenség tiszteletére végzik, de a szokás az utóbbi száz évben kiszélesedett: 

egyre több templomban, egyre változatosabb célokkal és tartalommal végzik (Brown 1984: 226-227). 

284 Marden 1958, egyik emblematikussá vált fotóját ld. http://www.messersmith.name/wordpress/wp-

content/uploads/2010/06/westin_hotel_fire_walking_IMG_6775.jpg (2015.02.15.) 

285 Pl. a MAN folyóirat 1933-as XXXIII. számában több cikk is szól erről és az indiai tűzönjárásról. 

286 Hawaii szigetén a félig megkövült láván járása ismert, ami kulcsot adhat a parázs és az izzó kövek együttes 

alkalmazására (vö. Pigliasco 2010). 
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hatásra) tett szert (Bigay – Rajotte 1981). Megélénkült az érdeklődés a tűzönjárások iránt, ami 

kialakított az addigi sporadikus szokások helyett egyfajta modern tűzönjárás-diskurzust. Sokak 

számára ekkor derült ki, hogy Tibettől és Indiától Dél-Afrikáig, Amerikától a Távol-Keletig és 

Polinéziáig sok hasonló szokás él. 

Az 1970-es és 80-as években egyre-másra készültek a tanulmányok a japán buddhista,287 a Sri 

Lanka szigetén és az indiai Tamil Nadu tartományban tartott tamil, más hindu közösségek, de 

a tibeti, óceániai, afrikai (pl. a Kalahári-sivatagban288 vagy a Szaharában) és amerikai 

tűzönjárásokról289. Az Észak-Amerikában, majd Nyugat-Európában is egyre sokszínűbbé és 

egyre nagyobb társadalmi jelenséggé váló New Age (és más humán potenciál, illetve ezoterikus 

mozgalmak) erőteljesen felhasználva az akkor rendelkezésre álló adatokat, elemeket, sajátos új 

tűzönjárás-rítusok kialakítását, hagyomány-konstrukcióját kezdték meg (Denforth 1989), főleg 

az Európán kívüli mintákból merítve. Ezeket kiegészítették saját ötleteikkel. A tűzönjárás első 

apostolának tartott Tolly Burkan, egy 2000-ben írt visszaemlékezésében290 úgy nyilatkozik, 

                                                           
287 Miyajima szigetén a Hiwatari Shinji tűzönjárás-rítusa a Daisho-in templomban történik: buddhista szerzetesek 

között futnak át a hívek, aminek mind purifikációs, szerencsehozó-rontáselhárító, mind pedig kérő-felajánló 

funkciója van (világbéke, a nép boldogsága – vö. Reiber 2013); a helybeli Hirofuji Yushi szóbeli közlése 

(2015.03.04.) alapján ezt a Mikyo nevű, zárt buddhista szekta végzi, és ez egyfajta szolgáltatás is a részükről: a 

rossz szellemeket, balszerencsét, rontást elűzik, jó szerencsét hoznak, hiszen „a tűz megtisztít”. A yamabushi 

szerzetescsoport állítólag 1300 éve végzi e szertartásokat, többek között a Tokió melletti hegyekben is (uo.). Saját 

helyszíni (Hiroshima–Miyajima, 2017.10.27-10.31.) kutatásom során derítettem fényt arra, hogy e buddhista 

kolostorban az akkor már nyugati szaklapokat is olvasó egy-két szerzetes „fedezte fel” a tűzönjárással kapcsolatos 

írásokat a 30-as években, és tudatosan alkották meg saját, helyi tűzkultuszukhoz kapcsolódó istenségük 

purifikációs szertartásainak kiegészítéseként ezt a nyilvános, helyi tűzönjárás-rítust. Ez tehát a New Age 

eszmekörében az 1970-es években megkonstruálthoz hasonlóan tudatosan megalkotott szertartás. Mára azonban 

– több emberöltő elmúltán – hasonlóan ősinek és eredeti japánnak tartják a helybeliek, mint az oly sok más 

buddhista szakrális eseményt, például a darutáncot. Hasonló jelenség figyelhető meg Balin a ketsak tánc kialakítása 

során, aminek alapját helyi táncok, modern tánckoreográfiák és művészi lelemény összehangolásával az 1930-as 

években Walter Spies és Wayan Limbak dolgozta ki (Stepputa 2010, 278, Rina 2002). A tűzönjárást is tartalmazó 

rituális táncshow mára az egyik fő turistalátványosság lett Balin (Dumbar-Hall 2001, 174), Ennek sikerén 

felbuzdulva Szumátrán (Bukkitingiben) iszlamizált változatban, összetört porcelán cserepeken történő, de 

tűznyelést is tartalmazó extatikus „fetrengéssel” járó „lokális-hagyományos” táncot alakítottak ki helyi 

specialisták (vö. uo.). Az utóbbi példák jól mutatja a James Clifford modern art-culture system modelljében 

elhelyezhető átmeneti műfajokat (Clifford, 1988, 100), és azt, hogy a szakrális jelleg menyire bizonytalanná válhat. 
288 Post 1977, Katz 1982 

289 Doherty 1982 

290 http://www.firewalking.com/theory.html (2015.01.07.) 
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hogy 1977-ben – egy súlyos autóbaleset után – ő kezdte meg a tűzönjárás „ősi hagyományának” 

kortárs világba való átültetését. Küldetésének érezte, hogy a világgal megismertesse a 

tűzönjárás révén elsajátítható tudást és képességeket (pl. öngyógyítás), és jó pénzért kurzusokat 

szervezett. A következő fázis kezdete a 80-as évek eleje volt, amikor Peggy Dylan 1982-ben,291 

majd Tony Robbins 1983-ban megtanulta a tűzönjárás technikáját Tolly Burkantól,292 és új 

lendületet adtak az egyre ismertebbé váló szokásnak. Megpróbálták módszeresebbé, 

ritualizáltabbá tenni, és új érvekkel alátámasztani a tűzönjárás technikáját. Kialakultak az 

emblematikus elemek: a mester megöleli a tűzön sikeresen átsétáló jelöltet; sajátos felkészítő 

tréning előzi meg a tűzönjárást (vö. Sternfield 1992); gyakran a koncentrációt és az összhangot 

botos tánccal erősítik; kialakult a nyílvessző és/vagy betonacél nyakkal történő eltörése, 

meghajlítása293 stb.  

Ettől kezdve nagy robbanás következett be a nemzetközi tűzönjárás történetében, egyre-másra 

alakultak Amerikában, majd Európában is a tűzönjárást gyakorló csoportok (Xygalatas 2014), 

amelyek a szovjet blokk összeomlásával Kelet- és Közép-Európában is követőkre találtak.294 

2006-ban egy üzletember, Charles Horton, összefogva Tolly Burkannal új távlatokat nyitott a 

szokásnak. Immár a csapatépítő tréningek, személyiségfejlesztés, humánpotenciál mozgalmak 

keretében a szakralitástól, az egyházaktól függetlenített, tehát kifejezetten szekularizált 

formáiban találták meg a kifutási lehetőséget, de általában ugyanannyira misztifikálták a 

tűzönjárást, mint e jelenség elutasítói (vö. Samsom 1998).  

 

 

Globális, lokális és más, tematikus „tűzönjárás-diskurzusok”  

 

A 70-es évektől alakult ki az a tartalom- és formakészlet, ami a mai magyarországi tűzönjárások 

diskurzusának nemzetközi környezete és háttere lett, egyúttal alapja a hazai gyakorlatoknak és 

ellenérveknek is.295 Bár a modern euro-atlanti tűzönjárás-konstrukciók között sok párhuzam 

                                                           
291 www.sundoor.com (2015.02.22.) 

292  http://www.firewalking.com/history.html (2015.01.07.) Peggy Dylen antropológus az egyetemi oktatás 

részévé is tette azt.  

293 Két végpontján két személy, általában a mester és a jelölt áll, és egymás felé mozdulva történik meg a 

nyílvessző eltörése, a betonacél meghajlása. 

294  http://www.firewalking.com/history.html (2015.01.07.) 

295 vö. http://www.tuzonjaras.com/tuzonjaras_tuzonjarasrol.html (2015.01.07.) 
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van (hiszen gyakran eltanulták egymástól a rítus egyes elemeit), korántsem tekinthetők 

egységes jelenségnek. Főleg nem keverhetők össze a világszerte régóta gyakorolt 

tűzönjárásokkal, még azok folklorizmusként tovább gondolt változataival sem. Úgy is 

fogalmazhatnék, hogy „Tűzönjárás” nincsen, csak „tűzönjárások” vannak, nagyon különböző 

gondolati háttérrel, külsőségekkel és szakrális vagy profán tartalmakkal bíró technikák, rituális 

gyakorlatok. Ezt – a forrásadatok ismeretében könnyen belátható tényt – kevéssé vagy 

egyáltalán nem vették figyelembe azok az aggályok, amik a 70-es évektől a tűzönjárás kritikai 

diskurzusát alkották.  

A kritikák között vallási alapon történő érvelések és tudományos, racionális alapon történő 

okfejtések is szép számmal vannak, de általában a tűzönjárást egységes jelenségként kezelik. 

Európában és Amerikában is heves vita296 indult, amelyben például a keresztény szempontból 

történő elutasítás hasonlóképpen a Bibliával érvelt,297 mint a szokás keresztény aspektusból 

érvelő támogatói.298  

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában a pszichológiai és fizikai érvek erőteljesebben 

jelentek meg e vitában,299 Magyarországon fontosabb a tűzönjárás „ősiségére”300 vagy más 

misztifikációs narratívákra való utalás,301 mint az elme erejére, az egyéni korlátok leküzdésére, 

a csapatépítésre és a humánpotenciál kihasználására alapozó érvek. Ez azzal is magyarázható, 

hogy nálunk az „ősiségre”, ősi/népi tudásra való hivatkozás az utóbbi három évtizedben egyre 

gyakoribb legitimációs technika.302 Ez persze nem jelent éles kontrasztot, inkább 

súlyponteltolódást.  

                                                           
296 http://www.happinessquest.com/firewalk.html (2015.02.15.) 

297 pl. Mtörv. 14:2, 18:2-18:9, János 1:7, Timoteus 3:13., Titus 3:3, vö. http://www.equip.org/article/personal-

power-or-harmful-hedonism/#christian-books-3 (2015.01.08.), http://www.christiananswers.net/q-sum/sum-

r004.html (2015.01.08.), http://maranatha.uw.hu/soredi.htm (2015.01.07.) 

298 pl. Dániel 3:25, Ézsaiás 43:2  

299 A rendszerváltozás időszakában nálunk is egyfajta materialista „felvilágosító/leleplező” kritika volt jellemző. 

300 http://www.nyirseghir.hu/…/december_21___a_teli_napfo…/14803 (2015.01.07.), vagy a tűzönjárás sumér-

szkíta-hun narratíváját tartalmazó http://domonyi.aries.hu/Taltosok-Magyar-Osvallas-tudo-

papjai.html#.VK5OTCuG_VU (2015.01.08.), vagy a szokást a „táltoshagyományhoz” kapcsoló, de Krisztust is 

ősmagyarnak tekintő narratíva: http://www.angyalutja.eoldal.hu/cikkek/magyarsag/taltos_-szkita-magyar-hit-

szimbolumok-1.html (2015.01.07.)   
301 http://www.hotdog.hu/SAMANPORTAL/osmagyarok-hitvilaga/samanunnep (2015.01.08.) 

302 A 80-as, 90-es évek fordulóján még a szekularizált leleplező diskurzus dominált: vö. Dús – Egely 1989 
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Néha keresztény narratívákat kapcsolnak a szokáshoz,303 máskor a táltoshit modern „ősvallás-

konstrukcióját”.304 A hazai diskurzus leleplező áramlata is gyakran érvel a tűzönjárás pogány 

jellegével305 és a szemfényvesztés, sőt, a sátáni vagy démoni erők szolgálatának vádjával.306 

Ezekből a diszkurzív tartalmakból az egyes személyek a diskurzushorizontjukon belül elérhető 

tartalmak és saját mentalitásuk, világnézetük hatására a legkülönfélébb mintázatokban alkotnak 

képet (és véleményt) a tűzönjárásról. Jól látható ez a sokféleség a fények csoportjában 2010 és 

2014 között zajló folyamat során. 

A média figyelmével párhuzamosan az üzleti szempontú reklámozás is hozzásegített ahhoz, 

hogy a tűzönjárás mintegy három évtized alatt világszerte ismert, gyakori kortárs jelenséggé 

vált, világrekord-kísérletek történtek. Egy fizikus, David G. Wiley, 1998. július 2-án egy 165 

láb hosszú parázsszőnyegen a BBC nyilvánossága előtt háromszor sétált át, ezzel kívánva 

igazolni saját fizikai törvényekre épülő magyarázatát (Makai 2005). Az érvelések mögött 

azonban egy meglehetősen sztereotipizált kép húzódik meg (Karl 1993). A külsőségek formai 

párhuzamai ritkán engedik meglátni a roppant sokszínű kognitív hátteret, a tűzönjárásokhoz 

kapcsolódó narratívákban, értékekben mutatkozó különbségeket.  

A tűzönjárás támogatói és gyakorlói hasonlóan homogenizáló diskurzust alakítottak ki, ahol a 

például a „fizikusok” vagy a „neurológusok” véleményét akarják cáfolni egyes konkrét 

példákkal, adatokkal, érvekkel.307 Mások a tűzönjárás személyiségfejlesztő vagy épp szakrális 

jelentőségét hangsúlyozták. Azért tekinthetők mégis homogenizálónak ezek a 

narratívakészletek, mert külön-külön, az egyes személyek vagy ezt, vagy azt a pozitív hátteret 

hangsúlyozták, nemigen érveltek mással, mint ami saját látószögükből relevánsnak tűnt. 

A tűzönjárás-rítusok a közönség, a tűzönjárást végzők személye, a tűzönjárás célja, annak 

technikái, formái, illetve a hozzá kapcsolódó értékviszonyulások alapján rendkívül sokfélék. 

Ezért egy táblázatban foglaltam össze néhány tipológiai elem összehasonlítását (ld. I. Táblázat). 

 

                                                           
303 Az egyik legnagyobb magyar tűzönjárást szervező csoport 2012-2013-ban a Magyar Cserkésszövettség 

Strilich Pál Cserkészparkját támogatta: http://www.tuzonjaras.com/tuzonjaras_negyevszak.html (2015.01.07.) 

304 http://members.xoom.it/hunok2/0291.html (2015.0107.), http://domonyi.aries.hu/Taltosok-Magyar-Osvallas-

tudo-papjai.html#.VK5OTCuG_VU (2015.01.08.) 

305 pl. Gál 1997, vagy http://magyarkereszteny.network.hu/blog/egyetemes-magyar-kereszteny-ertekeket-

kovetok-kozossege-hirei/kereszteny-hit-es-new-age-szellemiseg-szentirasi-szovegek-alapjan (2015.01.07.),  

306 Pl. Oláh László 2011-es blogbejegyzése Agykontroll vagy démonkontroll? címmel: 

http://www.gardonyrefhir.hu/?p=2024 (2015.01.07.)  

307 http://tuzonjaras.blogspot.hu/2013/09/a-parazsonjaras-neurologiai-oldala.html (2015.01.05.) 
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 közönség kik végzik 
 

Cél technika (forma) szakrális (és profán) 
értékek 

nesztinársztvo 
(Bulgária) 
anasztenária 
(Északkelet-
Görögország) 

lokális 
(újabban: 
turisták is) 

specialisták 
majd a rítus 
végén a 
közönség is 
(helybeliek  
és turisták) 

hitbizonyság 
(a Gonosz 
mint a „tűz” 
legyőzése); 
kulturális 
emlékezet 

izzó parázs-
szőnyegen  
átsétálás, 
parázsnyalás, 
parázsdobálás, tánc 

a ker. hit erősítése; 
hitbizonyság; 
lokális emlékezet; 
a „gonosz” elleni harc 
újabban: turizmus, 
kultúra-konstrukció 

Paso del Fuego 
San Pedro 
Manrique 
(spanyol) 

helybeliek,  
zarándokok 
(újabban 
turisták is) 

a helyi 
közösség, 
zarándokok 
és turisták 

tanúságtétel 
és fogadalom 
(pl. a szeretet 
kimutatása), 

parázson átmenetel, 
hátukon 
szeretteikkel 

hitbizonyság; 
próbatétel; 
korlátok leküzdése; 
szeretet kimutatása 

Fiji, Beqa-szg. 
(vilivilairevo), 
később: Fiji   
összes szigete,  
turizmus-ipar 

lokális rítus, 
de újabban 
turisták és 
helybeliek is  

korábban 
beavatott, 
ma már 
specialisták 

termékenység 
(agrárrítus); 
újabban virtus, 
turistaipar 

izzó köveken 
sétálni, turista 
„brand”: parázson 
és izzó kövön  

a közösség érdeke; 
termékenység, később: 
Fiji „nemzeti brand”,  
arculat-szolgáltatás, 
turista showbusiness 

hinduizmus: 
India, Sri 
Lanka, 
Szingapúr stb. 

lokális, 
ritkábban: 
zarándokok, 
(ritkábban: 
turisták) 

a lokális 
közösség, 
zarándokok 
(áldozat-
bemutatók) 

az istenség 
tisztelete, 
hitbizonyság, 
tanúságtétel, 
áldozat, erősít 

hosszú parázs-
szőnyegen átmenni 
(beavatás) 

tanúságtétel, felajánlás 
(áldozat) az adott 
istenségnek, aszkézis, 
kommunikáció a 
transzcendenssel 

firewalking 
USA, Európa  
(New Age, 
ezoterikus és 
humán-
potenciál  
mozgalmak) 

mesterek, 
tanítványok 
és/vagy 
ügyfelek 
(néha: a 
közönség) 
 
 

mesterek, 
tanítványok 
és ügyfelek 
(de csak akit 
már 
„beavattak” 
a tudásba) 

belső korlátaink 
legyőzése; 
tanúságtétel az 
elme erejéről; 
új szellemi 
állapotba lépés 

parázs-szőnyegen 
átsétálni, nyakkal 
acélhajlítás, a 
mester ölelése, 
a mester (guru) 
útmutatásainak 
engedelmeskedés 

mentális korlátok 
leküzdése; az elme 
lehetőségeinek 
kitágítása; tanúság a 
mester és a világ felé; 
öngyógyítás; a világ 
elemeivel egyesülés; 

Indonézia: 
Bali, sang 
hyang jara 
(és a pseudo-
tűzönjárás:  
Bukkitingi, 
minangkabau) 

bármilyen 
közönség 
helybeliek,  
de főleg turisták  

specialisták(
általában 
nem 
főállásban) 
 

szimbolikus 
harc a pestissel 
(lét és nemlét); 
purifikáció; 
rontás elűzése; 
újabban: 
lenyűgözés 

parázson táncolás, 
parázsban fürdés; 
a minangkabauk 
táncában porcelán 
cserepekben 
fetrengés, mint 
muszlim recepció 

belépőjegyek; 
a közönség lenyűgözése 
a tánccsoport felé a 
képességek kimutatása; 
a létszférák áthágása 

Japán: 
Miyajima-szg. 
Hiwatari Shinji 

lokális és japán 
zarándokok 
(belső turizmus) 

szerzetesek 
és lokális 
zarándokok 
(akár egész 
Japánból) 

jó szerencse, 
(világ)béke, 
purifikáció, 
rontáselhárításés 
újabban: 
akaratpróba, 
bizonyságtétel 

izzó parázson és 
füstön (gőzön) 
átsétálás, üzenetek 
és kívánságok 
égetése 

egyéni boldogulás, 
szerencse; közösségi 
célok: béke, prosperitás; 
rontáselhárítás, 
megtisztulás; szerzetesi 
legitimáció  

I. táblázat: a tűzönjárás tipológiája a jelen írásban említett típusok és formák alapján 

 

A tűzönjárást sztereotipizáló viták sokszor egy-egy konkrét ügy kapcsán lángolnak fel, mint 

például az USA-ban történt 2012-es tömeges égési sérüléssel járó baleset kapcsán.308 Ennek 

tanulságait vetítik ki magára a „teljes” jelenségre. Magyarországon a hasonló baleseteknek 

nincs komoly hírértéke. A tűzönjárás hazai elfogadottságát mutatja, hogy a jelentős állami 

                                                           
308 http://gnli.christianpost.com/video/21-suffer-burns-in-fire-walk-by-tony-robbins-5509 (2015.01.15.) 
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támogatásban is részesülő pszeudo-tudományos őstörténeti narratívákat valló Kurultáj 

mozgalom felvette hivatalos rítusai közé.309 

Az újpogány mozgalmaktól a humánpotenciál-mozgalmakig, a keresztény elemeket 

felhasználó narratíváktól a szekuláris, vagy társadalmi mozgalmakig immár Magyarországon 

is széles spektrumban találjuk meg a tűzönjárás praxisait.310 Társadalmi jelenséggé vált az 

elmúlt évtizedben, és egy rendkívül polarizált, és gyakran érzelmekkel túlfűtött vita erősödött 

fel – ebben a diszkurzív mezőben kell elhelyeznünk az általam vizsgált csoport tűzönjárás 

rítusát is.  

 

 

A parázson járás diskurzusának alakulása „dénes Próféta” csoportjában 

 

A próféta elmondása szerint a Szent Lélek sugalmazta neki a tűzönjárások szervezését. Amikor 

2010 végén a csoport legitimációs technikává tette a tűzönjárást, csupán két tagnak volt 

közvetlen élménye a tűzönjárásról (humánpotenciál mozgalmak révén). Mások számára ez 

valóban új, közös élményként kínálkozott (pl. „én sem ismertem korábban parázson járást (…) 

a Szent Lélek segítségével azonban a próféta megismertette velünk”311). A csoporton belüli 

diskurzustér nem tartalmazott sajátos, egységes belső tartalmat (regisztert) a tűzönjárásról. A 

tűzönjárás technikája hamar olyan élménnyé vált néhány tag és a próféta saját életvilágában, 

ami lehetőséget adott arra, hogy e látványos rítusban igazolják a hit erejét – először egymás 

(zárt körben szervezett alkalmak), majd a laikus érdeklődők (kívülállók) számára is. Először 

tehát a legtöbben érdeklődve, és pozitív várakozással tekintettek az új gyakorlatra.  

2010 végén és 2011-ben a csoport tagjai megpróbálták kialakítani saját rítus-rendjüket, amely 

próbálkozásnak az interneten is van nyoma egy, az „ispotályos gyógyítást” népszerűsíteni 

kívánó youtube-videón312. Ebben a tűzönjárás még a gyógyítás (öngyógyítás) egyik 

formájaként értelmezhető. 2012-re azonban mind a forma, mind a tartalom jelentősen 

                                                           
309 http://kurultaj.hu/2014/06/a-nyari-napfordulo-unnepe/  (2015.01.08.) 
310 Az internetes ismertető oldalakon Ken Cadigan, Vörös Ákos, Honti Margó és Barna L. Gábor nevét emelik ki 

a tűzönjárás 90-es évekbeli hazai meghonosítóiként. Saját gyűjtésemből az derült ki, hogy – pl. S.B. 45 éves ffi. 

saját beszámolója alapján – sporadikusan már 1990 körül reiki-mesterek beavatási útján megjelent a tűzönjárás 

technikájának, mint az elme korlátain való túllépésének a gyakorlata. Ez azt bizonyítja, hogy a Tolly Burkan és 

Tony Robbins elüzletiesedett modellje mellett spontán módon más csatornákon is megindult a rítus hazai terjedése.  

311 Egy kérő státuszú tanítvány fogalmazott így számomra 2012-ben. 
312 https://www.youtube.com/watch?v=FyNIHFNa9Ug (2015.01.08.)  
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megváltozott, és leginkább a kortárs New Age műhelyeiben kialakított külsőségekre épülő 

formákból merítve konstruálták meg saját rítusrendjüket. Ezek mögöttes tartalma azonban eltért 

attól, és inkább legitimációs, hitbizonyságtétel jellegű „tűzpróbává” vált.  

A hagyomány-konstrukció elemei, fázisai jól láthatók a csoport blogján313 is közölt 

fényképfelvételeken. Az első sajátos újítás az volt a hagyománykonstrukció során, hogy kis 

üzenetet (kérést, köszönetet, felajánlást) tartalmazó cetlit dobtak a tűzbe, ami a későbbiek során 

2011-2012-ben már elmaradt. Egy további kezdeményezés volt a sajátos arculat kialakítása 

érdekében a szabadkai tűzönjáráson, 2011. augusztus 28-án alkalmazott „zöld ág kapu”. A 

parázsszőnyeg boltívesre hajlított zöld faágakból hajlított kapu alatt vezetett át, mintegy 

szimbolizálva az átmenetet, egy új, szakrális dimenzióba történő átlépést (ld. 2. kép).  

 
2. kép: a próféta átmegy a virágos ágakból hajlított szimblikus kapu alatt a parázsszőnyegen  

(Szabadka, 2011. augusztus 28.)314 

                                                           
313 http://denesprofeta22.blogspot.hu/p/tuzonjaras.html (utolsó letöltés: 2019.10.19.) 

314 forrás: http://denesprofeta22.blogspot.hu/p/tuzonjaras.html (utolsó letöltés: 2019.10.19.) 
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2011 nyarától a próféta szintén sajátos hagyománykonstrukciós (és legitimációs) eszközként 

pénzérméket is tapasztott kézfejéhez, amit – mint felvezetést – egyre többször kapcsoltak össze 

a tűzönjáráshoz, felvezető rítus-elemként. 

A New Age diskurzus keretében kialakult modern tűzönjárásaiból átvett elem például a) a 

tűzönjárást misztifikáló narratívák előzetes elmondása; b) a csöndes lelki felkészítés; c) a 

hosszú parázs-út kialakítása; d) a vezető megöleli a tanítványokat, majd a parázson átsétáló 

jelölteket; d) a tűzönjárás során a közönség és a résztvevők elhelyezkedése; e) a tűz és a parázs 

szakrális térben elfoglalt helye; f) a tűzönjáráshoz kapcsolódó narratívák (pl. milyen változást 

hoz ez az ember életében) tekintetében is.  

Legitimációs narratívum például az a gyakran hangsúlyozott figyelmeztetés, hogy „ha valaki 

kellő lelki felkészültség” vagy „Szent Lélektől áthatott hit” nélkül megy rá a parázsra, akkor a 

legfájdalmasabb sérülések érhetik stb. Kívülállókban ez a narratívum – „a tűz közvetlenül 

megmutatja (…) valós-e, valódi-e a hitünk”315 – előhívhatja a középkori istenítélet 

próbatételéről (tűzpróba) vagy a fájdalmas bizonyságtételekről vallott elképzeléseket. 

Tartalmában tehát eltért a csoport tűzönjárása a New Age diskurzusban gyökerező 

humánpotenciál mozgalmaktól: nem az ember saját képességeinek felszabadítását, hanem az 

Istennel fennálló kapcsolatát tették próbára a tűzön átsétálás során. 

Voltak a csoportban olyanok, akik nagyon fogékonyak voltak ezekre az újdonságokra és 

magára a tűzönjárásra. Mások kevésbé. Ők passzívak maradtak, kivártak, sőt, akár el is 

határolódtak ezektől a gyakorlatoktól. Sok aktív tag látta a vajdasági, romániai és 

magyarországi helyszíneken, hogy milyen nagy közönséget lehet ezzel a „tűz köré” gyűjteni a 

prófétálásokra; egyre lelkesebben szervezték ezeket 2011 nyarán. A csoport aktív magjának 

egyik fő legitimációs technikája lett a parázsonjárás. A tűzönjárás-szervezők viszonylag későn 

vették észre más aktív tagok passzivitását, és azt, hogy miért is maradtak távol az eseményektől. 

2011 őszére kialakultak a tűzönjárás-technikák és külsőségek a csoportban: a rítus rutinná vált. 

Azonban nem csupán a rituális keret (koreográfia) kristályosodott ki, hanem az a törésvonal is, 

ami a tűzönjárást végzők, és az ettől távol maradók között húzódott. A csoport egy – főleg 

vajdasági tagokból álló – magja sorozatosan gyakorolta a tűzönjárást 2011 őszéig (a próféta 

vagy valamelyik tanítványa szervezésében).316 Ezeket főleg a tagok, saját lakóhelyükön vagy 

településükön tartották.  

                                                           
315 Gyakori narratív. E nyilvános megfogalmazás 2011-ben hangzott el egy fény részéről. 

316 Nemcsak a próféta szervezett parázsonjárást, sőt, 2012-ben már inkább néhány tanítványa szervezte ezeket, 
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3. kép: dénes Próféta evangelizáló beszédet mond a sárpilisi tűzönjárás előtt az egybegyűlteknek 

(Sárpilis, 2011.09.03.)317 

 

Amikor a prófétától függetlenül, egy tanítványa és férje szervezett kívülállók számára 

tűzönjárást egy Balaton-parti szálloda vendégei számára, a kísérlet sajnos elrettentő 

következménnyel, égési sérülésekkel járt (2011). Néhány résztvevő kívülálló csúnyán 

megégette a lábát. Ezt a helyszínen azzal magyarázták, hogy grillezésre használt, magas hőfokú 

faszenet alkalmaztak. Ez az élmény azonban átértékelésre sarkallta e tanítványt és férjét: 

újszerű viszonyulásuk lényege az volt, hogy „a bűnös is át tud menni a parázson (…) ez nem 

hit kérdése (…) a lényeg a felkészülés és a körülmények, az összpontosítás, ilyesmi”318 – ezt 

követően szerintük a parázson átsétálás képessége inkább valamiféle technikai kérdés, és nem 

(feltétlenül) a Szent Lélek segítsége. Ez azért is komoly változás, mert korábban ők voltak a 

tűzönjárás egyik fő meghonosítói a csoportban (egyikük az első nyilvános parázson járáson is 

részt vett 2010. október 8-án). Kevés tagnál találkoztam hasonló markáns változással. A csoport 

kisebb-nagyobb értelmező közösségekre, részekre bomlott, bár a többség kitartott a rítus pozitív 

                                                           
317 forrás: http://denesprofeta22.blogspot.hu/p/tuzonjaras.html (utolsó letöltés: 2019.10.19.) 
318 A tanítvány, aki ezt mondta 2011-ben számomra egy interjúban, egy fény státuszú, azóta kilépett tag volt. 
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megítélése mellett. Ennek egyik fő oka az egyéni diskurzushorizontok aktivizálása és a külvilág 

felé történő nagyobb odafigyelés. A tűzönjárás-diskurzus immár nem a csoport belügye volt 

csupán, hanem intenzív külső és belső kommunikáció indult róla. A tagok egyéni 

diskurzushorizontjain belül is sok visszajelzést kaptak a tűzönjárással kapcsolatban. 

A balatoni megégéssel kapcsolatban számomra különös volt, hogy egyáltalán nem volt 

számottevő (csak sporadikus, és a negatív visszhangok miatt korán elhaló) értelmezés az, hogy 

akik megégtek, azoknak a hite gyenge volt, az Istennel való kapcsolatukban kell keresni a 

baleset okát. Ilyen olvasatot a csoportban két esetben tapasztaltam utólag, és a többség 

visszhangja elutasító volt ezzel az értelmezéssel kapcsolatban. Az okot felkészületlenséggel, és 

fizikai okokkal magyarázták. 

Néhány tanítvány halkan közölte egyes (nem tűzönjárást tartalmazó) közösségi alkalmakon 

velem vagy azokkal, akikről tudták, hogy kritikusak az új gyakorlattal szemben: „…produkció. 

Nem tudom miért csinálja ezt dénes”.319 Mintha magukat akarták volna felmenteni, hogy ők 

nem csatlakoztak ehhez a törekvéshez. Vagy mintha tőlem vártak volna visszajelzést, 

támpontot. Nyilvánosan azonban 2012 őszéig viszonylag kevesen vállalták negatív 

véleményüket. A fémtárgyak testhez ragasztása azonban sokkal egyöntetűbben elutasító 

fogadtatást kapott. Ez visszahatott a tűzönjárással kapcsolatos aggályokra is azáltal, hogy ennek 

a „magánszámnak” a rossz fogadtatása miatt sokan ki merték mondani az azzal kapcsolatos 

véleményüket is, főleg azért, mert a távolmaradók lassan megtudták egymásról, hogy kik nem 

mennek az alkalmakra. Ezáltal kialakult egy mi/ők oppozíció a csoporton belül.  

A kívülállók reakciói szélsőségesebbek voltak. A rajongókat azonnal észre lehetett venni az 

evangelizációs alkalmakon. Azonban a személyes jelenlétben csöndben maradó szemlélőkkel 

szemben az internet fórumain meg mertek szólalni azok az emberek is, akik néha indulatos 

vagy obszcén kritikákat fejtettek ki. A 2010. május 21-ei, Homoródkarácsonyfalván tartott 

alkalomról a youtube-ra feltöltött videóra az egyik bejegyzett megjegyzés a következő: „A 

parázsban állást próbáld ki te idióta!”320 Máskor még istentagadásnak és pogányságnak is 

vélték mindezt. Ennek az értelmezésnek a hátterében nyilvánvalóan a hivatalos katolikus 

egyházi elutasítás is felfedezhető. Máskor azonban nagyon pozitív visszhangja volt a csoport 

tűzönjárás praxisában egyes online fórumokon („Még parázson is átmennek az emberek a 

próféta segítségével!” – szól egy kommentár). A csoport legtöbb tagja felismerte már 2012-

                                                           
319 Egy fény nyilatkozott így számomra 2011-ben. 

320 A https://www.youtube.com/watch?v=FyNIHFNa9Ug (utolsó letöltés: 2018.08.24.) videofile-hoz Motoe 

Luigi 2013-as kommentárja. 
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ben, hogy a tűzönjárás-rítus a nyilvánossá válás (nagyközönség előtti fellépés, youtube-on, 

blogokban szereplés) után megosztó jellegű lett, néhány támogató megjegyzés mellett egyre 

több elutasító visszajelzést kap. Az interneten is főleg elutasító kommentárok voltak 

megfigyelhetők, ahol a próféta és tanítványai tűzönjárását a legtöbben negatív konnotációval 

említették.321 

A csoport egyre több tagja figyelt fel arra, hogy nehéz elhatárolni, melyik kritika szól 

„általában” a tűzönjárásnak, és mi konkrétan dénes Próféta csoportjának. A kívülállók egyre 

inkább összekapcsolták a csoportot a tűzönjárással, és pl. Temerinben a temerini 

csoporttagokkal szemben nemsokára a „szektásság-vád” is felmerült a falubeliekben,322 amihez 

jó ürügy vagy hivatkozási alap volt az ott még nagyon egzotikus és idegen tűzönjárás. Ez a vád 

azonban megrettentette a helybeli tanítványok legtöbbjét. A csoport diskurzustere tovább 

töredezett. A temerini imacsoportot 2013-ban már erősen megterhelte e helyi szekta-vád.  

A pozitív és negatív tapasztalatok hatására 2012-re a csoport belső diskurzusterében sajátos, 

sokrétű belső kommunikáció alakult ki a tűzönjárásról, létrejöttek azok helyszínek, amelyeken 

belül egyes tanítványok és érdeklődők szemléletében többé-kevésbé közös emlékeket, 

narratívákat, viszonyulás-irányokat jelenítettek meg. Sokan maradtak távol e rendezvényektől, 

de a kívülállók számára ez nem tűnt fel.  

A csoporton belüli diskurzusban vita támadt, hogy ki hogyan viszonyul ehhez az akkor még új 

rítushoz, de ezt a csoport nem beszélte ki, ehelyett kisebb alcsoportok, lokális részközösségek 

alkották meg saját válaszaikat. (Ld. Térkép I-VIII.) Ugyan nem fény státuszú vagy Szent Lelket 

kérő tag részéről, hanem egy érdeklődőtől, de egy eseményen az a kifakadás hangzott el 2012 

júniusban, hogy „Semmi köze a hithöz, emberek! Ne engedjétek már magatokat így rászedni! 

Ez csupa fizika!” Ezzel akarta kritikus nézőpontra, önreflexívitásra sarkallni a csoportot. 

Többet ezt a személyt összejöveteleken nem láttam. A kritikák tehát egyre nagyobb teret 

kaptak. 

Talán ezt a folyamatot tetőzte be a Pécsi Tudományegyetemre írt vallásantropológiai 

szakdolgozatom (Csáji 2013) visszajuttatása a közösséghez 2013 tavaszán, amelyben külön 

rész foglalkozik – reflexív módon – a tűzönjárással. Ez valószínűleg csupán katalizálta a 

visszajelzések, kritikák felértékelődését, a tűzönjáráshoz való viszony átértékelését: annak 

                                                           
321 Jól illusztrálja a pezsgő online vitákat pl. A http://apostolifeny.hu/viewtopic.php?p=5766#p5766 (2015.01.08.) 

és a http://apostolifeny.hu/viewtopic.php?f=5&t=134&start=10 (2015.01.08.) weboldal, A vita 2013-ban is zajlott 

dénes Prófáta tűzönjárásáról e fórumon:  http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-

kutatasa/peter-denes-profeta/2742-denes-profeta-a-tv-ben (2015.01.08.) 

322 Ld. erről a 3. fejezet esetleírását! 
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tudatosítását, hogy milyen hatással van ez a külvilágra. A prófétában – aki a szakdolgozatomat 

áttanulmányozta, kijegyzetelte – észrevételeim komoly önreflexiót indíthattak meg, mert 

amikor a dolgozatomról beszéltünk, e résznél sok aláhúzás jelezte a figyelmes olvasást, és 

megkérdezte „Így gondolod?”, amire azt válaszoltam: „így”. Nem akarom túlértékelni saját 

állásfoglalásomat, de ezt követően néhány héttel történt meg a rítus „hivatalos” beszűntetése. 

A csoport többségét váratlanul érte, hogy a próféta kinyilvánította a 2013-as pünkösdi 

zarándoklaton, hogy „Erős próféciát kaptam. Röviden úgy mondanám, a mennyeiek a tűzön 

járást a továbbiakban leállították. Meg a fénytárgyakkal történő csodatételt es. Nem mintha 

ezek valami rossz dolgok volnának. Csak a továbbiakban nem e felé irányít minket a Szent 

Lélek.” 

Amilyen gyorsan berobbant a közösségbe a tűzönjárás rítusa, olyan gyorsan meg is szűnt, annak 

ellenére, hogy a tagok egyéni viszonyulása 2010-hez képest csak keveseknél változott meg 

gyökeresen, a többségnél alig, vagy egyáltalán nem módosult a pozitív értékelés, és a 

bizonyságtétel-jellegben való hit. Inkább a figyelem iránya változott: önmagukról a külvilágra 

helyeződött át. Ennek ellenére az internetes kommunikációban a csoport – jelenleg is – központi 

blogjának tekinthető reprezentációjában a tűzönjárás hangsúlyosan jelen van, a fényképes 

beszámolókat a csoport nem törölte, tehát hallgatólagosan sem határolódott el ettől a rítustól. A 

2014-es kiválások után a csoport megmaradt tagjai nem éreztek meghasonlást a tűzönjárás 

kapcsán, sőt, egy idő után – hiszen két évig alig említették a csoport diskurzusaiban – 2016-tól 

már nosztalgikus, általában pozitív hangvételű narratívákkal a csoportemlékezet részévé vált. 

Eszerint a próféta a Szent Lélektől kapott útmutatása alapján csupán „nem alkalmazza” ezt, bár 

a csoport aranykorát jelentette a tűzönjárások időszaka, az evangelizációk akkor voltak a 

legerőteljesebbek. Az átértékelődés folyamatában a konfliktusos jelleg – a gyakorlat – 

megszüntetése révén egyúttal a viszonyulás és az emlékezet tartalmi változását is előidézte.323  

 

 

Antropológiai diskurzuselemzés a fények csoportjának tűzönjárás rítusáról 

 

Amikor ezt a gyors felfutást és még gyorsabb megtorpanást magyarázzuk, nem szabad 

elfelejtenünk, hogy a csoport tagjainak viszonyulása soha sem volt egységes. Többen attól 

kezdve, hogy az első tűzönjárások megtörténtek, hallgatólagosan vagy tiltakozóan távol 

                                                           
323 A csoport és a résztvevő egyének akaratlagos és önkéntelen emlékezetére is gondolok itt, amit a megszűntetés 

előtti, alatti és utáni stressz okozott (vö. Uttl – Siegenthaler 2006, Hall – Bernstem 2007, Mace 2007)  
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maradtak az ilyen rendezvényektől. Másokat a tűzönjáráskor alkalmazott másik legitimációs 

technika, a fémtárgyak (pénzérmék) testhez tapasztása sarkalta önreflexióra (még ha ezt nem is 

mondták ki). A csoportban feszültséget keltett az ezzel kapcsolatos kimondott-kimondatlan 

külső és belső vita. A csoporton belüli diskurzustérben a beszédszekvencia 2011-től megnőtt: 

egyre több belső és külső narratíva és viszonyulás rakódott egymásra, és ütközött 2011 őszétől. 

Rá kellett jönniük, hogy a kívülállók tekintélyes része számára ez nem szent bizonyságtétel, 

hanem, ahogy egy kívülálló fogalmazott: „taszító cirkuszi mutatvány”.324 Ehhez az is 

hozzájárult, hogy a prófétának egyes fémtárgyak testéhez (kezéhez, arcához) ragasztása gyakori 

kísérője lett az evangelizációs alkalmaknak. Ezt az emberek zöme azonban a parafenomén és 

bűvészmutatványok közé sorolta. A heterogén társadalmi diskurzusba belefolyva lassacskán a 

visszajelzésekből az a következtetés volt levonható, hogy a tűzönjárásrítus inkább megosztó, 

mintsem legitimáló hatású. 

A társadalmi és média-környezetben megjelenő, keresztény alapállásból történő érvelések 

során a tűzönjárást a keresztény hittel ellentétesnek állító narratívák voltak többségben. Ezek 

megismerése is mutatja, hogy nem tudott függetlenedni a csoport a társadalmi diskurzus 

pillanatnyi állapotától, ami sokszínű volt ugyan, de éppen a csoport által megcélzott keresztény 

középosztály számára inkább negatív véleményeket indukált. Amikor a csoport tagjai 

megismerték a parázson járást, alig tudtak valamit róla, a vele kapcsolatos társadalmi vita még 

nem jutott el a legtöbbjükhöz. Eleinte csoporton kívül csak keveset, csoporton belül viszont 

sokat beszéltek a tűzönjárásról (2010-2011), így kezdett egyfajta belső értelmező közösség 

(Fish 1980) kialakulni a csoport diskurzusterében. 2011 végén és 2012-ben viszont a környezet 

visszajelzései, az akkor már Magyarországon is sokrétűen és nagyon polarizáltan érvényesülő 

„külső diskurzusok” (egy addig a csoport által kevésbé érzékelt társadalmi kontextus) hatása, 

befolyása növekedett meg. Miután a próféta 2013-ban kijelentette, hogy a tűzönjárás praxisa 

megszűnik, immár ismét keveset beszéltek róla, azt is inkább egymás között, nosztalgikusan. 

Ezért jelenleg ismét csökken az online reakciók és a külvilág véleményének szerepe a csoporton 

belüli diskurzusban. A reprezentáció központi, ún. temerini blogjáról továbbra sem törlik a 

fényképes beszámolókat, a visszaemlékezések újfajta belső, pozitív értelmezéseket hordoznak.  

A csoport egyes alcsoportjai körében sajátos kisebb értelmező közösségek keletkeztek a 

tűzönjárással kapcsolatban. Ezeket ábrázolom a körökkel: egyes aktív tagok, családjuk, szűk 

baráti körük alkotnak egy-egy kört. Néha csak egy-egy személy tekinthető ebből csoporttagnak, 

máskor akár négy-öt ember is. Néhányuk attitűdje sokat változott az idők során, másoké keveset 

                                                           
324 Egy fény így minősítette számomra a tűzönjárást 2011-ben. 
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– a tudásregiszter azonban, ahogy látni fogjuk, a csoport minden tagjánál rendkívül nagy 

mértékű, egymásra rétegzett narratívakészlettel bővült. 325  

Az alábbiakban a csoport diskurzusterének lokális alcsoportjai körében tapasztalt változásokat 

részletezem egyes időszakokra vonatkozó térképek segítségével. Ezeken a fehér kör azt jelzi, 

hogy az adott személy vagy kisebb csoportrész nem ismeri a tűzönjárást. A sárga színnel azt 

jelzem, aki tud ugyan a tűzönjárásról, de azon nem vesz részt, passzív, nem foglal állást vele 

kapcsolatban. (Ezt például azért teszi, mert kivár, nem formált még véleményt, vagy mert 

ellentmondásos vélemények formálódnak benne, illetve mert nem kíván állást foglalni, 

konfrontációt vállalni stb.) A piros kör az aktív, és a tűzönjáráshoz pozitívan viszonyulókat 

jelzi. A kék pedig az egyértelműen negatív viszonyulást. Jól látható az alábbi térképeken a 

csoport főbb alcsoportjainak attitűdjében és a tűzönjárással kapcsolatos ismereteiben mutatkozó 

változás, ezért viszonylag kisebb időszakokra bontva mutatom be ezt a folyamatot. 

 

 
I. Térkép: a csoporttagok viszonyulása a tűzönjáráshoz 2010. nyarán 

 

                                                           
325 Gyors viszonyulás-változások nem csupán új vallási mozgalmak körében megfigyelhetők. Hasonlóan 

összetett folyamatra mutat rá Balatonyi Judit a gyimesi katolikusok körében az eljegyzés és különösen a 

jeggyűrű-használat terén, ahol a normaszegés és normaalkotás párhuzamos folyamatát elemzi (Balatonyi 2018).  
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Az I. térképen látható helyzet 2010 végére kezdett megváltozni. Egyre többen ismerkedtek meg 

a tűzönjárással, és nemigen volt negatív viszonyulás érzékelhető. 

 
II. Térkép: a csoporttagok viszonyulása a tűzönjáráshoz 2010. őszén 

 

A II. térképen jól kirajzolódik, hogy egyes baráti és rokoni körök, akiktől a tűzönjárás rítusának 

elterjesztése a későbbiekben kiindul, pozitív attitűdje mellett sokan még kivárnak az új 

kezdeményezéssel kapcsolatban, mivel szinte semmit sem tudnak róla, vagy még nem 

tapasztalták azt közvetlenül, csupán hallomásból szereztek tudomást erről az újdonságról. 
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III. Térkép: a csoporttagok viszonyulása a tűzönjáráshoz 2011. nyarán 

 

A III. térképen jól érzékelhető, hogy 2011 nyarán már szinte mindenki tudott a csoport 

tűzönjárás-praxisáról, de negatív vélemények még nemigen mutatkoztak. Lelkesen fogadták az 

új kezdeményezést, de kevés információjuk volt, ami negatív véleményt indukált volna. Hiszen 

a kezdeményezés a prófétától és néhány központi tanítványtól indult ki, akikben a csoporttagok 

döntő többségének töretlen bizalma volt. 

A IV. térképen jól látható az a folyamat, ahogyan 2012 őszére lassan kezdett megváltozni a 

helyzet, itt-ott kritikák, a tűzönjárással kapcsolatos negatív vélemények is megfogalmazódtak 

a csoporton belül. A tűzönjárásról azonban ekkor már szinte mindenki tudott. A többség 

támogatta, voltak, akik még mindig kivártak, tétováztak, vagy legalábbis hallgattak, néhányan 

azonban kifejezetten ellenezték az új rítust.  
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IV. Térkép: a csoporttagok viszonyulása a tűzönjáráshoz 2012. őszén 

 

A IV. térképen már jól látható, hogy egyre többen vannak azok a személyek, családok, lokális 

baráti körök a csoporton belül, akik kinyilvánítják negatív hozzáállásukat az új rítushoz. 

2012 végére (2012-2013 fordulójára) a csoportban a tűzönjáráshoz fűződő viszony széles 

spektruma alakult ki, és – főleg Budapesten, Temerinben és Mendén – több tanítvány nyíltan 

hangot adott ellenérzéseinek, de a többség továbbra is támogatta azt.   

A IV. térkép már előrevetíti azt a folyamatot, ahogyan egyes alcsoportok, hub-ok saját 

értelmezésüket alakítják ki, és a csoporton belül néhány markánsan elutasító álláspont is 

nyilvánosságra kerül például Mendén, Székelyföldön és Temerinben.  
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V. Térkép: a csoporttagok viszonyulása a tűzönjáráshoz 2012-2013 fordulóján 

 

Az V. térképen érzékelhető, hogy egy székelyföldi helyszínen az elfordulás semleges attitűddé, 

míg a Vajdaságban, Temerin körzetében néhány korábbi pozitív vagy semleges viszonyulás is 

negatív attitűdbe fordul át.  

Fontos felismerni a kisebb értelmező közösségek határait is, amelyekben az intenzívebb belső 

kommunikáció viszonylag egységes viszonyulásmintákat hozott létre. A diskurzustér 2012. év 

végi belső törésvonalait a hálózati ábrába rajzolt fehér vonalakkal ábrázoltam a VI. ábrán. 
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VI. Térkép: a csoporttagok viszonyulása a tűzönjáráshoz 2012 őszén 

 

A kisebb hub-ok, az egymás közelében élők diskurzushorizontjainak összefonódásából álló 

alcsoportok, a csoport diskurzushorizontján belül sajátos értelmezések tereit jelentik. Ennek 

mentén sokkal jobban érzékelhetők az inkább negatív, az inkább pozitív és a semleges attitűdök 

is. E kisebb, általában lokális alapon szerveződő ad hoc értelmező közösségekben, hálózati 

csomópontokban a főbb narratívák egymástól divergens valóságkonstrukciókat alkottak. A 

diszkurzív valóságkonstrukció főbb irányai a következők voltak: 

   a) Apró csoda: az emberek által észrevehető apró csodák közé tartozik a tűzönjárás is. 

Gyakorlati céllal létrejövő csoda, hiszen mindenkinek megadatik, aki elmélyülten hisz és 

imádkozik. 

   b) Koncentrálás imával: ez egy koncentrációt igénylő technika, ami az ima által működik, és 

meg lehet tanulni; sokféle célra lehet használni, ha a Szent Lélek azt akarja.  

   c) Eltévelyedés: a Sátán vagy (démoni erő) működik benne, hogy az embereket lenyűgözze 

és elvakítsa, eltérítse a helyes útról, ami az ima és a Szent Lélekkel fennálló kapcsolat, látványos 

produkciók nélkül. 

   d) Fizikai törvényszerűség: egy egyszerű fizikai törvényszerűségeken alapuló tudás 

(technika), amit lehet sikeresen használni vagy elrontani.326 

                                                           
326 Ez a válaszlehetőség a tűzönjárásról szóló ún. tudományos felvilágosító honlapok narratívumára épült. 
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Ezeken kívül – kisebb jelentőséggel – 2012-től megjelent az alábbi három értelmezési lehetőség 

is, gyakran az előzőekben felsorolt a)-d) narratívumokhoz kapcsolódva, azokat árnyalva:  

   e) Belső energia: az emberben rejlő energiák kiaknázásának egyik eszköze, hogy felismerjük 

igazi képességeinket és a korlátainkról belássuk, hogy mi alkotjuk őket, tehát át is léphetők.327  

   f) A materiális világ tabuja: az anyagiakra koncentráló világ egyik tabuja ez, hiszen a 

fizikailag lehetetlennek tűnő szabály a spirituális erők által legyőzhető; ezzel is igazolható, 

hogy a fizika törvényei nem általánosak.328 

   g) Ősi tudás: egy nemcsak európai, ősi/népi tudás „spirituális hagyaték” megőrzött emléke.329 

 

A c) és az g) pontban írt narratívumok, a d) és az e) pontban írtak, illetve az a) és b) pedig az f) 

narratívummal kapcsolódott leggyakrabban össze, sajátos konstellációkat eredményezve. 

A kisebb alcsoportok törésvonalai rajzolják ki azokat a csoportrészeket is, amelyek közül 

néhány ki is vált a mozgalomból (többségük 2014-ben). A kutatásom időszaka alatt a 

mozgalomból kilépő csoportrészeket lila színnel jelöltem a VII. térképen.  

 

                                                           
327 Jól felismerhető a humánpotenciál-mozgalmak hatása. 

328 Ezt egy Reiki csoportba is járó közösségi tag részéről felmerült magyarázatot többen magukévá tették. 

329 Eszerint – bár sokszor kapcsolódik hozzá újpogányság, azon belül főleg a táltoshit, városi sámánok vagy 

humánpotenciál-mozgalmak – a kereszténységnek is kell tudnia alkalmazni az ebben rejlő lehetőségeket. 
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Térkép VII. Értelmezési keretek (alcsoportok) kialakulása a csoportban 2013 elején; a fehér vonallal elválasztott 

egységek (klikkek, beszélő közösségek) a csoportban maradtak, a lila színnel elválasztottak az új, negatív 

jelentéskonstrukciójuk miatt kiléptek a mozgalomból. 

 

Amikor 2013 nyarán expressis verbis megszűntetik a csoport tűzönjárás praxisát, és kikerül a 

legitimációs és missziós technikák közül, a viszonyulások trendje megváltozott. Ennek egyik 

oka az, hogy a csoport ismét saját emlékeire, saját (pozitív) tapasztalataira figyel, a kívülállók 

e kérdésben már nem foglalnak állást, hiszen nem része többé a csoport gyakorlatának, másrészt 

viszont az is – ahogyan a csoporttagság csökkenésében megfigyelhető – az a kisebb klikk, akik 

a tűzönjárástól a kezdeti támogató attitűd ellenére elfordultak, kiléptek a csoportból. Így a 

csoportban maradók – bár nem állították vissza a tűzönjárás gyakorlatát – hozzáállásuk miatt 

az emlékezés narratíváiban meghatározókká váltak.  

Később, 2015-2016-ra azonban a csoportban maradók nosztalgikus érzése átrendezte a 

tűzönjárással kapcsolatos attitűdöt (nem utolsó sorban azért is, mert az ellenzők zöme kivált a 

csoportból), így a visszaemlékezések általában pozitíven említették a tűzönjárást. 2017-ben 

néhány alkalommal még az is felmerült, hogy újra felelevenítik ezt a szokást, de csak 

maguknak. Ennek ellenére csekély az esélye, hogy egyhamar ismét nyilvános tűzönjárást 

szervezne a csoport. 2015 óta a csoporthoz közel kerülő, a csoport alkalmain részt vevő 

személyek már ezt a pozitív, nosztalgikus viszonyt ismerték meg. Így a narratívák regiszterében 

ismét a pozitív viszonyulás, és mintegy heroikus idő képzete jelenik meg jelenleg a csoport 
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körében a tűzönjárás „korszaka”. Ettől még a keserű tapasztalatok és negatív visszajelzések, a 

megosztó jelleg a központi mag tudás-regiszterében jelen van (bár ritkán kimondott, ritkán 

felszínre törő narratívumként). Ezért a VIII. térképen újabb markáns változást tapasztalunk. 

Ezek a kezdeményezések azonban elhaltak.  

 
VIII. Térkép: a csoporttagok viszonyulása a tűzönjáráshoz 2016-ban  

 

Bár a fények körében a tűzönjáráshoz való viszony soha sem vált egységessé, kívülálló számára 

mégis emblematikusnak és a csoport egészére nézve jellemzőnek tűnhetett 2011-ben. A 

terepnaplóban és interjúkban rögzített egyedi adatokat kvantitatív adatsorrá330 alakítottam 

annak szemléltetése érdekében, hogy a reprezentációban és rituális szokásokban bekövetkezett 

radikális változások a tűzönjárás elterjedése és e gyakorlat megszűntetése, majd pedig 

nosztalgikus (pozitív) emlékezet-narratívummá válása mögött korántsem földcsuszamlásszerű 

változások húzódtak meg (ld. Táblázat II.). A tagok pozitív, negatív, értéksemleges 

viszonyulásának aránya változott csupán, de nem radikálisan. A pozitív viszonyulás mindvégig 

többségben maradt a negatívhoz képest.   

                                                           
330 A csoport nehezen áttekinthető létszáma és amiatt, hogy néhány tag viszonyulása miatt a becsült értékek 

hibahatára 10% körüli. 
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Táblázat II. A csoport tagságának ismerete a csoport tűzönjárás-praxisáról és ennek megítélése (+/-/0) 

 

Az adatsorból kitűnően jól látható, hogy 2011 nyarától a tűzönjárás rítusát aktivitással vagy 

legalábbis a diskurzusban való részvétel során támogatók száma megtorpan, és 2012 tavaszától 

csökkenni kezd. Ezzel párhuzamosan a tűzönjárás rítusát nyíltan elutasítók, a rítusokról 

távolmaradók aránya növekedik. A II. táblázat diagramjának egyik fontos adatsora azoknak a 

személyeknek a létszáma, akik nem foglaltak állást a tűzönjárás kérdésében. Az ő számuk és 

arányuk 2014-ig szintén növekszik. Ennek oka csupán kisebb részt a csoporttagok saját 

tapasztalata a rítusok alkalmával, sokkal lényegesebb a külvilágra irányuló figyelem és a 

visszajelzések nagyobb jelentősége. Mindhárom viszonyulási kategóriába tartozó tagok 

felismerték, hogy ez a praxis inkább megosztó, és a legitimáció helyett olyan személyeket is 

elfordíthat, akik potenciális csoporttagok, vagy más érdeklődők voltak.  

A próféta szándéka egyértelmű volt a megszűntetéssel kapcsolatban: elejét kívánta venni a 

csoport megosztottságának, és megelőzni egyes tagok eltávolodását, kilépését, továbbá a 

csoport kívülállók felé mutatott arculatát kevésbé megosztóvá tenni. Azzal azonban, hogy a 

próféta a 2013-as pünkösdi zarándoklaton bejelentette a tűzönjárások beszűntetését, egyúttal 

demonstrálta saját szakrális hatalmát, döntéshozatali hatáskörét a csoport felett. Így maga a 

beszűntetési aktus, és nem csupán annak ténye is jelentőséggel bírt a csoporton belül. A döntés 
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hatására azok a tagok sem szerveztek több tűzönjárást, akik ezt önállóan, a prófétától 

függetlenül is megtették az előző két évben. 

A külső diskurzusokat mint társadalmi beágyazottságot vizsgálva úgy gondolom, hogy a 

külvilág számára azért is tűnhetett ezoterikusnak a csoport ezen praxisa, mert a legfontosabb 

szerkezeti elemeket a magyarországi New Age spiritualitásban gyökerező humánpotenciál-

mozgalmaktól kölcsönözte, és a csoporttagok újításai nem alakítottak ki markáns, sajátos 

arculatot. A narratív párhuzamok a bolgár és görög tűzönjárásokkal (pl. azok a narratívák, 

amelyek a hit erejéről, a szent szellem általi megszállottságról tanúskodnak331), valószínűleg a 

mozgalom karizmatikus eszmeiségéből származnak, hiszen a praxis kialakításakor még 

egyetlen tag sem tudott ezekről a balkáni párhuzamokról. A tűzbe dobott üzenetek japán 

tűzönjárás-gyakorlatával bizonyosan csak tipológiai párhuzam figyelhető meg. Ennek ellenére 

a csoport tágabb diszkurzív környezetének feltárásához e jól ismert technikák (de akár nem 

közvetlen párhuzamoknak tekinthető jelenségek) megismerése elengedhetetlen, hiszen a fények 

csoportjával szembeni aggályok, a visszajelzések e globális és lokális (nagyon heterogén) 

tűzönjárásdiskurzusok kereszttüzében formálódtak.  

A tűzönjárás olyan diszkurzív keret (szüzsé), amit egymástól nagyon különböző, és gyakran 

egymással még közvetetten sem összefüggő rítusok tartalmának kialakításakor felhasználnak. 

Egy összehasító táblázatot készítettem annak illusztrálására, hogy a „tűzönjárást” csupán 

formai (tipológiai) elemek látszólagos hasonlósága miatt tekintik a laikus diskurzusokban 

valamiféle „ősi alapokon nyugvó világméretű jelenségnek” (ld. III. táblázat). Nem valamiféle 

globális tűzönjárás „alfajairól” beszélhetünk, hanem különböző szakrális és profán társadalmi 

funkciókhoz kapcsolódhatnak „tűzönjárás technikák”. Ezek egymástól jól elkülöníthető formai 

elemekre épülő nagyon eltérő funkciójú és tartalmú rituális gyakorlatok.332 Céljuk a 

transzcendens kommunikációtól az evangelizálás legitimálásán át az egyéni humánpotenciál-

növelésig nagyon sokféle lehet. Hasonló absztrakt szüzsé sok más rítusnál is megfigyelhető 

(katolikus szentáldozás a misén, betlehemezés, agrárrítusok, vadászünnepek stb.).  

 

 

 

                                                           
331 Vö. az egyik fény kijelentésével: „Gyere, meg tudod csinálni, ha van elég hited, és a Szent Lélek veled van! 

Csodás Érzés!” Hasonló „behívó szövegek” sokaságát olvashatjuk a görög és bolgár tűzönjárásról szóló 

szakirodalomban (Vö. Danforth 1989: 18-21, 26, Xygalatas 2011). 

332 Ezek természetesen nem izolált, kölcsönhatásmentes utakat jelentenek. 
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 dénes Próféta 
csoportja (fények) 

bolgár, 
görög 
 

spanyol Fiji hindu New Age 
és humán-
potencia  

indonéz 
(Bali) 

Japán 

rituális tér 
+kijelölése 

a tűz körül 
szakrális tér jön 
létre: az imádkozó 
közönség és a 
szervezők 
együttes köréből 
(eseti újítás: zöld 
ág boltív 
a tűz fölött) 

eleve adott 
helyszín, 
újabban a 
turizmus 
miatt más, 
kiválasztott 
helyszínek  
is, nagy, 8-10 
m átmérőjű 
kerek parázs-
szőnyeg és 
körülötte a 
közönség 
(újabban: 
fesztivál- 
hangulat) 

kiépített 
aréna, 
lelátók, belső 
kör: 
szervezők, 
résztvevők 
külső kör: 
közönség, 
zarándokok, 
turisták; 
egyházi 
részvétel, 
fesztivál-
hangulat, 
fókuszban a 
7-8 m-es 
parázsporond 

Beqa-sz. 
erdőszél, 
tenger-
part –  
természet 
és kultúra 
határán; 
újabban: 
városi 
helyek, 
pl. hotel 
parkja 
(fontos 
szempont 
az 
infrastruk
túra) 

szent 
helyre 
vonulás 
az isten-
szoborra
l, 
fesztivál
-jelleg, 
8-15 
méter 
hosszú 
parázs-
szőnyeg 

több 
előzetes 
felkészülés
ihelyszín is 
van 
(gyakran 
zárt 
körben, a 
szervező 
által 
előkészítve
az 
ezoterikus 
tudás 
átadására), 
tudatos 
elvonulás 

színpadi 
jelleg, 
drámai 
cselekmény 
közé 
illesztve 
(fallal 
körülvett 
öltözők, 
színpad,  
lelátó 
megoszlás) 
elválasztva a 
közönség és 
a szereplők  

meglévő 
helyszín: 
buddhista 
kolostor 
udvara, 
összetett 
szakrális 
szertartásba 
illesztve, 
fesztivál-
hangulatban 

előkészület evangelizáció, 
prédikáció, ima; 
a felkészülés az 
egyén saját 
felelőssége az 
Istennel való 
kapcsolatában 
(nem a próféta 
készíto fel a 
résztvevőket, 
legfeljebb az 
önként 
jelentkezőket, 
röviden), nem 
vezetik be tabuk  

a specialisták 
tabuk 
betartásával, 
imával és 
elvonulással 
készülnek fel, 
de újabban a 
turizmusipar 
szervezői 
választanak ki 
specialistát, 
aki már jól 
megtanulja a 
technikákat 

ima, sajátos 
ruhák, a tüzet 
a szervezők 
gyújtják, 
eleve 
parázsfelelős 
specialisták 
segítségével, 
az arénába és 
lelátókra 
gyülekezéssel 
jön létre az 
eksztatikus 
hangulat 

a 
specialist
ák által 
előkészít
ett tűz és 
sajátos 
viselet; 
komoly 
tabuk (a 
turista-
ipar 
specialis-
tái ezeket 
nem 
tartják 
be), a 
közönség 
tere 
kötetlen 

tabuk 
vannak,  
ima, jól 
előkészít
ett, 
feldíszít
ett 
szakrális 
tér, a 
szobor 
kihozata
la, 
bráhmin
ok 
készítik 
elő a 
helyszín
t, ünnepi 
viselet 

tudatosan 
felépített 
beavatási 
rend, a 
specialisták 
oktatásban 
részesítik a 
résztvevők
et (ügyfél, 
tanítvány), 
gyakori 
felkészülés 
pl. vasrúd-
hajlítás, 
nyíltörés 
nyakkal, 
gyakran 
tabuk is 
övezik, 

a specialista 
felkészül a 
produkciójár
a, ami 
egyrészt 
technikai 
tréninget, 
másrészt 
lelki 
felkészülést 
jelent, tabuk 
betartása és 
ima, étel- és 
virágáldozat, 
sajátos 
öltözet 
felöltése 
 

a buddhista 
szerzetesek 
készítik elő a 
helyszínt, 
imával, 
megszentelt, 
purifikált 
tárgyak 
használatával, 
üzenetírásra 
használt 
tárgyak és a 
tűz 
előkészítésév
el, ünnepi 
viselet a 
papok 
részéről; 
tabuk övezik 

felkészítés, 
beavatás 

beszélgetés a 
prófétával, rövid 
ima (nincs 
komolyabb 
felkészülés, 
felkészítés); az 
egyénen múlik 
lelki felkészültsé-
gének elérése 

a specialisták 
felkészülése 
hosszú (pl. 
közös ima), a 
közönség 
nem készül 
fel, csak 
belép a 
táncba 

elvárt a 
felkészülés 
imával, 
gyónással a 
parázson 
átfutók 
részéről, de a 
közönség 
részéről nem 

a turista-
ipar spe-
cialistái 
önállóan 
döntenek 
az egyéni 
felké-
szülési 
módokról 

egyéni 
felkészü
lés, ima, 
a tudat 
ráhangol
ása 

elvek és 
tanítások 
átadása, a 
technika 
elsajátítása 
a 
specialista 
segítségéve
l 

a specialisták 
hosszú időn 
át tanulják a 
parázson 
járás 
technikáját 
és ennek 
kulturális 
hátterét 

a specialisták  
beleszociali-
zálódnak, de 
a közönség 
csak rövid 
imával készül 
fel a tűzön 
átmenetelre 

a szűken 
vett rituális 
esemény 
(parázson 
járás) 
lefolytatása 

7-8 m hosszú 
parázs-szőnyeget 
lapátol ki a 
próféta, majd 
először ő, aztán a 
tanítványai, végül 
a  közönségből 
jelentkezők 
sétálnak át (előtte 
néha üzenetet 
dobnak a tűzbe), 
széttárt vagy 
imára kulcsolt 
kézzel 

először a 
specialisták 
táncolnak 
népzenére a 
parázs-
szőnyegen 
(gyakran 
ikonnal a 
kezükben), 
feldobják, 
nyalják, majd 
a közönség is 
körtáncot jár 
a parázson 

a téglalap 
alakú aréna 
közepén kb. 3 
méterszer 7-9 
méteres 
parázsszőnye
gen szaladnak 
át a 
szereplők, 
gyakran 
hátukra véve 
valamelyik 
szerettüket 

a 
specialist
ák táncot 
járnak  
a kb. 8-
10 méter 
átmérőjű, 
parázs-
ágyba tett 
nagy, 
forró 
köveken, 
zenei 
kísérettel 

előbb az 
istenség 
szobrát 
viszik át 
papok a 
parázson 
aztán a 
közönsé
g is 
átmehet, 
(ének 
kíséri) 

a 
specialista 
vezeti le, 
szertartásos 
módon, 
először ő 
megy át, 
majd a 
tanítványo
k/ügyfelek 
is, erős 
koncentráci
óval  

jelmezes 
specialista a 
kerek, 4-8 
méter 
átmérőjű 
parázs-
szőnyegre 
szalad, 
táncol, 
beleül, eszi, 
feldobja  

először a 
papok 
mennek át a 
parázson, 
kérő vagy 
felkajánló 
üzenet tűzbe 
dobása után, 
majd pedig a 
közönség 
egyes tagjai 
is, szintén 
szöveget 
dobva a tűzre 

az átmenet 
utáni 
viselkedés 

a próféta ölelése, 
dícséretek, ováció 

ováció, taps, 
fütyülés, 
ujjongás 

ováció, taps, 
ujjongás 

újonnan: 
taps, 
ujjongás 

kiáltás, 
taps, 
ováció 

a mester 
ölelése, 
dícséretek 

a közönség 
tapsol, 
ováció 

taps 

a közönség 
aktív vagy 
passzív 
részvétele 

önként 
jelentkezők 
felkészítése és 
utána beszélgetés 

össznépi 
körtáncra 
hívják a rítus 
végén  

előre kell 
jelentkezni, 
a közönség 
csak szemlélő  

csak 
szemlélő 

zömmel 
szemlélő 
és 
éneklő 

egymást 
figyelik a 
tanítványo
k/ügyfelek 

a közönség 
csak 
szemlélő 

a közönség 
egy részének 
(zarándokok) 
bevonása  

Táblázat III.: A parázsonjárás rítusának absztrakt szüzséje (1. oszlop)  

és konkrét megjelenési formái (2-9. oszlop) 
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Az egyes csoporttagok tudásregiszterének jelentésrétegződése és narratívum-készlete sokat 

változott 2010 és 2016 között. A csoporttagok döntő többsége korábban nem hallott a 

tűzönjárásról. Náluk tehát az első réteget a csoporton belüli beszélgetések, élmények, online 

kommunikációs aktusok hozták létre. Azoknál, akik már hallottak korábban ilyen rítusról, az 

első (alap) réteget az képezte, amit a csoport körében a tűzönjárás elterjedése előtt szórványosan 

– tévéhíradásokból, ismeretterjesztő műsorokból, az internetről, netán saját tapasztalatból – 

hallottak, anélkül, hogy megtapasztalták volna azt. (Ez alól egy kivétel volt, az egyik tag és 

családja már kipróbálta más – humánpotenciál – mozgalom körében a tűzönjárást.333)  

A regiszter nagyarányú változása mégsem volt képes a legtöbb résztvevő 2011-ben kialakított 

attitűdjét lényegesen befolyásolni, azonban elég volt egy árnyalatnyi átrendeződés334 is ahhoz, 

hogy egyetértés alakuljon ki azzal a döntéssel kapcsolatban, hogy leállítsák ezt a gyakorlatot. 

Ez paradox módon ismét a csoport egységesülése felé hatott, mert az ellenzők 

megnyugodhattak: az aggályos praxis leállt; a tűzönjárást támogatók pedig megtarthatták 

nosztalgikus élményeiket. A narratívakészlet tartalmi változása a tagok értékviszonyulásával 

nem feltétlenül korrelál – az értékekhez való viszony sokáig „kitarthat” a keserű tapasztalatok 

ellenére. Azonban egyre fontosabbá vált, hogy megfeleljenek a külvilág elvárásainak, nem 

akartak elutasító hatást kiváltani fogékony érdeklődőből. Belátták, hogy a tűzönjárást nem 

maguk számára végzik, hanem azt a csoport külső reprezentációja és legitimációja indokolja, 

és ezt a funkciót nem feltétlenül tölti be (vö. 4. kép). Ez a megállapítás azonban óvatosságra int 

az új vallási mozgalmak és a keresztény fundamentalizmus egyik szociológiai és 

vallástudományi feltételezésével kapcsolatban, hogy a világtól elforduló,335 elidegenedő, 

zárkózottságra hajló mozgalmak lennének.336 Az általam vizsgált csoport nagyon is ad a 

külvilág véleményére. Nehéz lenne azonban tipologizálni: a küszöbnarratívák inkább a 

zárkózottság, az ezoterikus tudás fokozatos feltárulása, míg a parázsonjárás és annak társadalmi 

fogadtatására figyelés a nyíltság jeleként lenne értelmezhető (vö. Máté-Tóth et al 2008, 31). Ez 

is mutatja a szociológiai kategóriák (pl. Szilágyi–Szilárdi 2007; MátéTóth–Nagy 2008, 52, 60) 

alkalmazási nehézségeit a gyakorlatban. Egy adott csoport „külvilághoz való viszonya” (vö. 

                                                           
333 Később ezt néhány más tag is kipróbálta, és élményeiket megosztották. Ezek általában pozitívak voltak. 

334 A próféta esetében sokkal komolyabb változásokat figyelhetünk meg, bár a külvilág sokrétű viszonyulásainak 

felismerése és a konzekvenciák határozott levonása ellenére továbbra is pozitívan viszonyul a parázson járáshoz. 
335 pl. Max Weber nyomán ld. Kamarás 2003, 208, 269; Kabai 2005. 

336 A csoport társadalmi környezetében végzett terepmunkám során úgy találtam, hogy a „szektásság- és szekta-

diskurzus” egyik alapfeltételezése, hogy a világtól elforduló, zárt közösségként képzelik el az új vallási 

mozgalmakat. Ez a feltételezés sok szakirodalmi munkában is megjelenik, mint „jellemző jegy”. 
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Török 2008,24) is különböző lehet bizonyos szempontok alapján, hiszen a túlélési stratégia, az 

elitista mentalitásra törekvés, a tagtoborzás stb. más-más irányba mutathat, más „jellemvonást” 

tűnhet alátámasztani; nem is beszélve a tagok sokféleségéről, amit az általam kutatott 

csoportban a temerini csoportrész tagjanak – a tűzönjárás és a fehér ruha használata által 

katalizált – „szektásság-vádra” adott válaszaiban is tapasztalhattunk. 

 

 
4. kép: a közönség ki nem mondott reakciói dénes Próféta sárpilisi (2011.09.03.) tűzönjárása alkalmával  

(a képen a próféta éppen a parazsat lapátolja az előre kimélyített ösvénybe) 337 

 

 

Összefoglalás 

 

E fejezetben azt vizsgáltam, hogy mi történt a csoportban, aminek során először 

meggyökeresedett, majd megosztó lett, később teljesen eltűnt a tűzönjárás rítusa, végezetül 

hogyan vált mára mégis egyfajta nosztalgikus „aranykorrá” a tűzönjárás éveinek időszaka és e 

rítus is sokuk számára. Ezeket a diszkurzív változásokat és az ebben szerepet játszó fő 

                                                           
337 forrás: http://denesprofeta22.blogspot.hu/p/tuzonjaras.html (utolsó letöltés: 2019.10.19.) 
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narratívákat és érték-viszonyulásokat nem lehet pusztán a csoporton belüli körülményekre 

visszavezetni. Összehasonlító táblázatban foglaltam össze a világ számos kultúrájában 

megjelenő tűzönjárások formai és tartalmi különbségeit, és feltártam azt is, hogy a fények 

körében kialakuló praxis milyen mintái és genealógiai kapcsolatai mutathatók ki. A 

környezetből érkező diszkurzív tudások, és a csoporttal kapcsolatos reakciók (amelyek gyakran 

nem a csoporthoz, hanem „általában” a tűzönjárás-diskurzushoz kapcsolódnak) nagyon 

heterogének, de – szemben az új vallási mozgalmakkal kapcsolatos egyik gyakori 

sztereotípiával – a fények csoportja nagyon is ad a külvilág véleményére (nem fordul el a 

világtól), bár a figyelem fókusza a csoporton belül többször is változott a kutatásom alatt.  

Jól nyomon követhető volt számomra, hogy a tűzönjárás-narratívum beszédszekvenciája (a 

beszédesemények gyakorisága) hogyan változott, és az is, hogy mennyire érdekelte a tagokat a 

kívülállók véleménye. Az első szakasz (2010-2012) magas szekvencia mellett belső fókusz 

(egymásra figyelés) tendenciáját 2012-2013-ra felváltotta a magas szekvencia mellett a külső 

fókusz (külvilágra figyelés). Ez vitába torkollott (2013-2014), és utána a beszédszekvencia 

visszaesett (2015). Majd a fókusz ismét a csoporton belülre helyeződött, a saját élmények, 

emlékek újra mesélése, narratív emlékezetté válása során, ami kis mértékben ugyan, de 

megemelte a tűzönjárás-narratívum beszédszekvenciáját, a csoportemlékezet pozitív részeként 

őrizte meg a tűzönjárást, mint a csoport „hőskorának” egyik elemét.  

Az adott szituációtól függően előhívható narratívák, és ennek fényében formálódó aktuális 

konnotáció nem egy homogén és rendszerszerű „tűzön (parázson) járás” keretbe tartozó 

tudáskészletet hozott létre a tagok saját, egyéni kognitív regiszterében, hanem inkább egy 

egymásra rétegződő, csomópontok köré kiépülő emlékekből, narratívákból, adatokból, 

érzésekből, egyes szituációkban tapasztalt viszonyulásokból (visszacsatolásokból) összeálló 

halmazt. Ebből a halmazból hívódnak elő az egyes szituációkban olyan narratívák, reakciók és 

döntések, amelyek utána a diskurzus részévé válva beépülnek az egyéni regiszterekbe. Ezek a 

regiszterek azonban jelen esetben a csoportban nagyon eltérően alakultak (vö. a 8. fejezetben 

szereplő angyal-diskurzussal, ahol eltérő folyamatot tárok fel). A látszólag a csoport egyik 

legemblematikusabb, mintegy közös reprezentációként és evangelizációs stratégiaként 

jelentkező tűzönjárás bonyolult háttérfolyamatait tudtam feltárni az antropológiai 

diskurzuselemzéssel.  

Kutatásom egyik izgalmas eredménye az volt, hogy még 2010-2012 között sem volt egyöntetű 

a csoporton belül a tűzön (parázson) járás megítélése, és egyre többen hangot adtak 

ellenérzéseiknek is, de ők a tartós terepmunka, a résztvevő megfigyelés és diskurzuselemzés 

nélkül „nem látszottak” volna a kutatás számára. Az tehát, ami első ránézésre emblematikusnak, 
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általánosan elfogadottnak és közös reprezentatív stratégiának tűnik, valójában a vallási csoport 

későbbi szakadását előkészítő egyik fontos ok volt azért, mert elvált egymástól a nyilvános (a 

csoporton belüli mainstream, a vezető által is preferált) és a nem nyilvános (kisebb 

csoportrészeken belül és a csoporton kívüliekkel megbeszélt) diskurzus, ami által a csoport 

diskurzustere – zömmel lokális diskurzusok mentén – feltöredezett. A törésvonalakon belül 

olyan ad hoc értelmező közösségek alakultak ki, amelyeken belül nagyon eltérő olvasatok és 

viszonyulások jelentek meg a tűzönjárással kapcsolatban. Végső soron a csoport meghasonlott 

(e témában a diszkurzív valóságkonstrukció darabjaira hullott), ami visszahatott a tűzönjáráson 

kívüli beszédtémák változásaira is (szektásságvád megítélése, a próféta csoporton belüli 

legitimációja stb.).  

Csak kevés tagnál tapasztaltam radikális változást a tűzönjárás megítélésében 2010 és 2013 

között, mégis ez a viszonylag csekély, mintegy 15-20%-osra növekvő elutasítottság-arány elég 

volt a csoporton belüli külön értelmezések megindulásához. A később, 2014-ben kiváló ún. 

„temerini imacsoport” legtöbb tagja és vezetője (akik korábban a legodaadóbb tanítványai 

voltak a prófétának), továbbá a próféta mendei tanítványa is 2011-ben még aktív részese volt a 

parázsonjárásoknak, azonban náluk radikális változás figyelhető meg a csoporton belül. 

Másoknál azt tapasztaltam, hogy nem a saját véleményük változott meg (bár kisebb változások 

megfigyelhetők voltak sokaknál), hanem az egymásra rétegződő élmények, pozitív és negatív 

visszacsatolások okozták azt a felismerést, hogy a tűzönjárás a csoport egyik megosztó, 

destruktív rítusává vált 2012 végére. A tűzönjárás megítélése ettől még pozitív maradt a többség 

számára. A tűzönjárás „emblematikussá váláshoz” és eltűnéséhez is elegendő volt a tagság 

töredékének aktív közreműködése. Ez óvatosságra int minket azzal kapcsolatban, hogy egy-egy 

jelenség vagy radikális változás mögött mennyiben feltételezhetünk (kutatóként, kívülállóként) 

egységes, vagy akár többségi csoportviszonyulást. A még oly jellegzetesnek és látszólag 

közösnek feltételezett narratívák, szokások, döntések, értékviszonyulások mögött is bonyolult 

háttérfolyamatok húzódhatnak meg, aminek feltárására az antropológiai diskurzuselemzés 

alkalmas eszköz lehet.  
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7. fejezet 

Az gyógyító érintés olvasatai:  

energia, rezgés, Szent Lélek 

 

 

 

 

Témafelvetés 

 

„Mindenhez energia kell. Na. A halálhoz is, pontosabban, hogy… az átkeléshez, hogy a mennyei 

világba átmenjen valaki. Ha ez [az energia] nincsen meg, itt ragad. Bajt csinálhat az ilyen lélek. 

Néhány kétségbeesett. Keresi az útját, érted. Az unokahúgom találkozik [az ilyen halottakkal]. 

Beszél velük. Látja őket. A próféta azt ajánlja [a halottaknak], hogy ilyenkor menjenek el egy 

elfekvőbe, a kórházba, vagy hospice-be, és a haldoklókhoz menjenek nagyon közel, hogy 

gyűjtsenek energiát tőlük, mert a halálkor keletkezik bőven elég energia, hogy átvigye még őket 

is. Ezt kell nekik mondani, ha találkozol ilyen halottal, hogy menj a kórházba, a haldoklókhoz, 

és akkor lesz elég energia az átmenéshez. Ezt kell üzenni, és akkor megszabadul [az itt ragadt 

halott].” Az idézet a fények egyik tagjától származik338, aki a halottak által okozott 

rosszullétek, bajok elhárításával kapcsolatban magyarázta el az energia szerepét számomra. 

Már korábban is felkeltette a figyelmemet, hogy az élők egymás közötti, továbbá az élők és 

holtak találkozásaiban milyen meghatározó szerepet játszik az energia fogalma.  

A fények csoportjában az energia fogalma áthatja a hétköznapokat és az ünnepeket; mind a 

szakrális, mind a profán szféra egyik alapvető világmagyarázó elvévé, az értelmezések egyik 

központi dimenziójává vált az elmúlt öt évben. A 2010-től végzett terepmunkám lehetőséget ad 

arra, hogy ne egy kimerevített pillanatban próbáljam a csoport sajátos energia-fogalmát 

meghatározni, hanem ennek konstrukciós folyamatát vizsgáljam e fejezetben. Az foglalkoztat, 

hogyan alakította ki (és változtatja) energia-elképzelését az általam vizsgált közösség, és milyen 

érintés-, érintkezés-típusok esetében jelenítik meg ezt a gyakorlatban; továbbá azt, hogy egy 

ideig az energia fogalmához kapcsolódó rezgés fogalmának használata, tartalma miként 

                                                           
338 Az idézett közlés egy beszélgetés során 2016.11.19-én hangzott el, Temerinben. Az adatközlő a csoport egyik 

középkorú, „fény” státuszú tagja. 
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változott a csoportban. E fejezetben a két vizsgált fogalom jelentéskonstrukcióit a kognitív 

szemantika és a diskurzuselemzés módszerével vizsgálom. A csoport valóságértelmezési 

terében a résztvevők egyedi jelentésárnyalatainak sora figyelhető meg. A résztvevők számára 

ugyanis az átfedések ellenére korántsem „ugyanazt” jelenti sem az energia, sem a rezgés 

fogalma. Foglalkoztat, hogy milyen tendenciák figyelhetők meg a jelentésárnyalatok személyek 

közti átvitele és csoportszintű diszkurzív változása során. 

A diskurzuselemzés lehetőséget ad annak ismertetésére, hogy a csoport kommunikatív élete 

során hogyan és milyen külső diskurzusok hatására konvergáltak az energiával kapcsolatos 

kognitív tartalmak (narratívák, viszonyulások, adatok). Egy ideig ennek jelentőségéhez szinte 

felzárkózott a rezgés fogalma is (bár végül divergens, „széteső” diskurzussá vált); így 

összehasonlításként ennek megjelenési és mellőzési folyamatát, okait is ismertetem. Mivel e 

fogalmak nem csupán a kommunikációban jelennek meg, tehát nemcsak beszélnek róluk, 

hanem a találkozások, azon belül pedig főleg az érintések (üdvözlés, gyógyítás, a szakrális 

tárgyak érintése, a transzcendenssel való kapcsolat stb.) gyakorlatát is áthatják, ezért szerepüket 

az egyes érintés-típusok elemzése során érthetjük meg legjobban. 

A csoport diskurzusa339 beszédesemények, szövegek, magatartások sokaságát jelenti. A 

narratív tartalmak és a hozzájuk való viszony vizsgálatához az általam kidolgozott 

antropológiai diskurzusanalízis „félig kvantitatív, félig kvalitatív” mérési módszerét is 

alkalmazom, anélkül, hogy át kívánnám helyezni az alapvetően kvalitatív elemzési módszert a 

kvantitatív kutatások területére. A diskurzus dinamikáját, az egymásra rakódó jelentések 

összekapcsolódását, a konvergens vagy divergens jelentésváltozások kutatását azonban ez az 

új módszer (álláspontom szerint) segíteni tudja. Az élők és holtak közötti találkozásokban az 

energia szerepére is utalnom kell, de elemzésemben az élők egymás közötti, azon belül is főleg 

a gyógyítások alkalmával megjelenő energia- és rezgés-fogalomhasználatát elemzem. Ennek 

oka az, hogy az energia és a rezgés szóhasználatát, a hozzájuk kapcsolódó konnotációkat és 

fogalompárokat (pl. pozitív és negatív energia, azonos és eltérő rezgésszám stb.) a gyógyítás 

során tapasztaltak példázzák legreprezentatívabban – nem csupán számomra, hanem a tagokkal 

történt beszélgetések alapján számukra is. A csoport központi narratívuma a Szent Lélekkel 

                                                           
339 Ahogyan azt az elméleti és módszertani fejezetben írtam, a diskurzus fogalmát nem szabad összekeverni a 

beszélgetéssel vagy beszédtémákkal. A diskurzusban résztvevők különböző saját tudással rendelkeznek, ezért a 

fogalmak nem definíciószerűen rögzítettek, hanem regisztereket (a kognitív szemantika szóhasználatával 

kereteket, „jelentésfelhőket”) hoznak létre (vö. Fillmore 1985, Tolcsvai Nagy 2011). Ezek több-kevesebb átfedése 

eredményezi a kommunikáció lehetőségét, és ad alapot félreértésekre. Ez a felismerés volt az e fejezetben írt 

elemzés alapja.  
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kialakítandó intenzív és direkt kapcsolat, ezért a fogalomhasználat elemzésébe a Szent Lélek 

szerepét is bevonom, hiszen ez nyújtja a csoport legfontosabb értelmezési keretét. 

 

 

Érintéstípusok 

 

A találkozások a fények csoportjában általában együtt járnak érintésekkel. A valódi találkozás 

bizonyos érintésformákat is magába foglal. Az érintéseknek és az érintés által nyert és adott 

információknak, energiáknak az alábbi típusait különbözhetjük meg a csoportdiskurzusban: 

1. Ölelés. Üdvözléskor (találkozások vagy búcsúzások alkalmával) a résztvevők egymást 

szorosan megölelik. Ezzel az egymás iránti érzelmeket közlik, de az ölelésben egyes személyek 

„szeretet-energiája” is testet ölt. A szimmetrikus ölelésnél kerülik, hogy valakinek mindkét 

karja a másik karjai alá kerüljön, hanem egyiket a másiké fölé, a másikat alá helyezik. Szorosan, 

több másodpercig ölelik a másikat magukhoz, lapockája környékén a hátára szorítva tenyerüket. 

Nem verik hátba egymást, és karjukat közben nem távolítják el, hanem a két személy egy 

tömböt alkot. Az ölelés időtartama, intenzitása eltér a környezetükben szokásos baráti öleléstől, 

és kifejezett célja, hogy a másik felé kimutassák a minden hátsó szándék nélküli őszinte 

szeretetüket. Az ölelésekből nyert „olvasatokat” gyakran azonnal nyíltan elmondják egymásnak 

és a csoportnak340, de máskor – főleg ha valamilyen negatív impressziót szereztek – csak később 

interpretálják az így kapott érzéseket. 

2. Gyógyítás. A Szent Lélekkel való betöltekezés által a fények különböző adományok 

(karizmák) birtokosai lesznek341, amely adományok közül leggyakoribb a gyógyítás képessége. 

A gyógyítás esetében a gyógyító a pozitív energiát ima segítségével katalizálja és érintéssel 

irányítja a beteg testének megfelelő része felé. A próféta sajátos technikát is alkalmaz, amit nem 

sok fény vett át: benyálazza a jobb hüvelykujját, és azzal keresztet rajzol a páciens homlokára. 

Elmondja, hogy „még jól oda es nyomom az ujjamat. A jó sejtek így jobban behatolnak.” 

Gyerekeknek nem a homlokára rajzol így keresztet, hanem a benyálazott ujjával a szájuk körül, 

az ajkukat keni meg. Az utóbbi évek diszkurzív folyamata révén mára általánosan elfogadottá 

                                                           
340 Az ölelésekkel kapcsolatos néhány pozitív kifejezés: szeretetteljes, harmonikus, megnyugtató, sokad adó, 

sokatmondó, tartalmas, érezni belőle a Szent Lélek áramlását, mosolyfakasztó, szívből jövő, őszinte, angyalszerű; 

kétértelmű: szoros, érzelmes, gyengéd, kérő; negatív: zárkózott, elzárkózó, laza, semmitmondó, agresszív, törekvő, 

érzelemmentes, protokollszerű, fizikális, hűvös, hideg, rideg, zavaró, értelmezhetetlen, gyors, lagymatag, üres. 

341 E csoportban leggyakoribb az áldásadás, bizonyos korlátozott mértékben a jóslást is magában foglaló személyes 

életvezetési tanácsadás képessége, prófétálás, evangelizáció.  
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vált az a narratívum, hogy a Szent Lélek pozitív energiája nyilvánul meg a gyógyításban, a 

beteget gyengítő negatív energiával szemben. 

3. Prófécia. A csoportban a prófécia émikus kifejezés, aminek jelentése: valaki számára 

személyes helyzetértékelést adni arról, hogy „hol tart az úton”342 (tehát éppen milyen a viszonya 

a Szent Lélekkel), és életvezetési tanácsot adni a tovább lépéséhez. A prófécia általában úgy 

zajlik, hogy a próféta (vagy ritkábban egy fény) a térdeplő vagy összekulcsolt kézzel fejét 

lehajtó, vele szemben elhelyezkedő személy feje fölé helyezi a tenyerét néhány centiméter 

távolságra, és magában mondott imával addig imádkozik (általában 1-2 percig), amíg a Szent 

Lélek valamilyen sugallattal közöl vele egy üzenetet vagy egy – általában szürreális vagy 

allegorikus – képet. A próféta vagy a fény utána ezt az üzenetet vagy képet fejti meg, olvasatot 

adva róla. A tenyér fej fölé helyezésével szimbolikusan is kifejezik azt a hierarchikus viszonyt, 

ami a két személy, továbbá a pozitív (égi/mennyei) erők, energiák és az adott személyben 

mutatkozó kétségek, gyengeségek, bűnök negatív energiái (lent) között van. Ez a fajta „fejbe 

nézés” hasonló funkciót tölt be, mint a gyónás, és a szakrális összejöveteleken szinte elvárt, 

hogy a prófétától vagy próféciát vagy áldást kérjenek a résztvevők. 

4. Áldás. A próféta és a fények gyakorolhatják az áldásadás karizmáját. Ezzel a képességgel a 

Szent Lélek kegyelmét, segítségét kérik valaki számára, és egyúttal meg is erősítik a hitét. Az 

áldás továbbá egyfajta purifikációs funkciót is betölt, hiszen a „szellemi erőkkel”343 szembeni 

ellenálló képessége növekszik a Szent Lélek pozitív energiáival való feltöltekezés által. Az 

áldás során az áldást adó és kapó egymással szemben áll, összekulcsolt kézzel imádkoznak, 

majd az áldást adó két tenyerét az áldást kapó fejére vagy épp csak fölé helyezi, és úgy kéri a 

Szent Lelket az áldásra (szavait az áldást adó általában magában, vagy suttogva mondja). Az 

áldást adó és kapó nők a csoportban fehér kendőt viselnek, ezzel is jelezve, hogy szakrális 

alkalommá válik ez a pillanat akkor is, ha épp hétköznapi találkozás során kerítettek erre sort. 

5. Fény-avatás (eskü). Azt az alkalmat, amikor valakiről kinyilvánítja a próféta, hogy fény lett, 

fény-avatásnak vagy más szóval eskünek nevezi a csoport. 2015-ig ez a prófétával kettesben 

vagy nagyon szűk körben történő rítus volt, 2015-től a csoport valamelyik szakrális 

összejövetelét is fel lehet erre használni. Ilyenkor a csoport tagjai fehér ruhában (a nők fehér 

kendővel) körbe állnak az egymás mellett térdeplő próféta és a jelölt körül, akik előtt vagy 

                                                           
342 Nagyon gyakori émikus szófordulat a csoportban az Istenhez való személyes viszony pillanatnyi állapotára 

nézve. A csoport egyre magasabb státuszú tagjai a többiek állapotát a Szent Lélek sugalmazására gyakran 

megítélik, máskor pedig önmagáról mond ilyen „helyzetértékelést” az adott résztvevő. 

343 A csoport elfogadja, hogy vannak émikus kifejezéssel démoni lények vagy szellemi világ, de fontosnak tartják, 

hogy ne foglalkozzanak velük, mert aki keresi ezek társaságát, az „kaput nyit” számukra, és akár rabjuk is lehet.  
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mellett gyertya is van. A közös ima után a próféta a jelölt feje fölé helyezi jobb tenyerét, és 

szimbolikusan így adja át a Szent Lélek energiáit, amivel betöltekezik a jelölt, akit ettől kezdve 

fénynek tartanak. Nem ő adja a Szent Lelket, csupán közvetít, katalizál, és szimbolikusan 

megjeleníti a Szent Lélek jelöltbe áramló energiájának útját. 

6. Látomások, képek. Külön tanulmányt érdemelne az a sokrétű fogalomhasználat, amivel a 

csoportban megkülönböztetik a különböző testen kívüli élményeket, lélekutazásokat, 

látomásokat, álmokat, vagy a „bevillanó” képeket, továbbá természetfeletti lények, szellemek, 

halottak látását. A középkori és koraújkori látomásirodalom képgazdagsága és szürreális világa 

jelenik meg például a próféta látomásaiban. Az érintéssel, érintkezéssel kapcsolatban azok a 

képek és látomások a fontosak, amelyek valaki vagy valami megérintése kapcsán akaratlanul 

keletkeznek (jönnek vagy villannak be). Ilyenkor az adott személy, vagy az adott személyhez 

kapcsolódó valamilyen személyes tárgyban megjelenő egyedi erőkkel közvetlen kapcsolatba 

kerül a próféta (néha valamelyik fény), és kap a Szent Lélek által sugalmazott képet vagy 

jelenetet. Ha ez három dimenziós, és bele kerül valaki, akkor látomásnak, ha csak egy két 

dimenziós kép vagy jelenet, akkor képnek nevezik. Ezekről aztán szintén olvasatokat adnak, 

akárcsak a próféciák esetében. Néha álombéli érintés/érintkezés is okozhat ilyet, és olyankor az 

álomban kap látomást vagy képet valaki.  

7. Imakör. A csoport szakrális összejöveteleinek gyakori eleme, hogy a részt vevők körbe 

állnak, így egy pajta mellett vagy akár az út szélén is kijelölik a szakrális teret, majd pedig 

egymás kezét megfogva együtt imádkoznak.344 Ilyenkor az imában megvalósuló energiák 

hatványozottan keletkeznek és hatnak, egymásnak is átadódnak, tehát mind a tagok egymás 

felé, mind pedig a tagoknak Isten felé forduló relációjában jelentősége van. Továbbá ezzel 

kifejezik a csoport összetartozását és egységét, tehát kohéziós és határkijelölő funkciója is van: 

az számít a csoportba tartozónak, aki részt vesz az imakörben. Az egymást megfogó, tehát kört 

alkotó kezek imáját a csoport karizmatikus katolikus tagjai vezették be a csoport gyakorlatába 

még az első években. A kézfogás – kissé az öleléshez hasonlóan – szintén információt adhat a 

szomszédos személy állapotáról, de ennek jelentősége elenyésző a többi funkcióhoz képest. A 

megerősítő, pozitív visszacsatolásokat jelentő rituális magatartások közé tartozik, hiszen 

mindenki egységesen viselkedik, elfogadva az imakör jelentőségét, amiben ő maga is aktívan 

részt vesz.  

 

                                                           
344 A Miatyánk közös elmondása után a próféta gyakran szót ad egyik-másik fénynek, akik saját szavaikkal pár 

mondatos rövid fohászokat mondanak, míg a többiek általában lehajtott fejjel, vagy becsukott szemmel hallgatják.  
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Az energia szó jelentésárnyalatainak változása 

 

Az energia a gyógyászat és más érintés-technikák által345 fokozatosan vált a csoport bevett 

terminusává. 2012-ig is előfordult az energia szó a csoport kommunikációjában, például a 

próféta különleges, fáradhatatlan gyaloglási képességeire vagy a parázsonjárás képességére 

vonatkozóan. 2012-ig az energia értelmezése széttartó volt: kétféle hétköznapi jelentésben 

használták (pl. 2010-ben „adj egy kis energiát, Uram”346, vagy „ahogy gyalogoltam, mintha 

egy energiamező lett volna a derekamtól lefelé, semmilyen fáradtságot nem éreztem 

napokig”347 említéssel példázható ez), illetve egy alkalommal a jelenlévők által alig ismert, 

ezoterikusnak tűnő jelentéstartalommal („minden csak energia”), amely utóbbit azonnal „helyre 

is tettek” (elutasítottak) néhányan. Az energia és az isteni erő (akarat, szeretet) szisztematikus 

összekapcsolása nem történt meg 2012-ig. A sporadikus utalások isteni energiára inkább 

metaforikusak voltak. A szakrális kommunikációhoz kapcsolódó jelentések (egyéni invenciók) 

2012 előtt esetlegesek és ritkák voltak, tehát nem álltak össze egyfajta közös tudás-regiszterré 

a csoportban. 

Inkább metaforikusan jelentkezett az energia fogalma a temerini csodával kapcsolatos 

narratívákban is: „És persze mikor én térdeltem, én éreztem, hogy az energiák úgy szaporodnak. 

Úgy telek, meg úgy töltődök ki ezt éreztem, közbe mondtam az imát. De tíz percnél tovább 

mondtam az imát.”348 Az ima és az energia összekapcsolása eleinte inkább képletes, 

metaforikus volt, később azonban, ahogy látni fogjuk, mintegy megtalálta a helyét az 

energiához kapcsolódó narratívák között az ima és az energiaáramlás is. 

2012-ig általában az angyali erők vagy mennyei erők, illetve a mennyeiek kifejezésekkel írták 

le azt, amit a 2013-2016 között egyre inkább bevetté váló energia elvontabb, és így saját 

narratívákkal megtölthető fogalmával is jellemezni tudnak. Személyes életvilágában néhány 

                                                           
345 Az érintés és az energiaáramlás összekapcsolása világszerte megfigyelhető; a tudományos diskurzusban is 

megjelent már fél évszázada (Montagu 1971), de a szellemgyógyászat, a reiki, az aura-gyógyászat és más 

alternatív spirituális technikák is kézenfekvőnek veszik e jelenséget. A karizmatikus keresztény megújulási 

mozgalmak gyógyítási gyakorlatával kapcsolatban végzett kutatása során Thomas J. Csordas már a 90-es 

években felfigyelt e fogalomhasználatra, továbbá a „negatív energia” megjelenésére is (Csordas 1994, 54, 64).  

346 Az egyik zarándok sóhaja egy hosszú gyaloglás során 2011-ben. 
347 Ez dénes Próféta gyakori narratívája annak magyarázatára, hogyan volt képes sok száz kilométert gyalogolni 

csupán néhány rövid megállást közbe iktatva. 

348 Bár az idézet dénes Próféta 2016 februári interjújából való, ezt a narratívumot korábban sokszor hallottam 

tőle, nagyon hasonló formában elmondva.  
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résztvevő alkalmazta ugyan a pozitív/negatív energia fogalmát, de ketten is beszámoltak róla, 

hogy úgy érezték, hogy nemigen értették volna a többiek, így korábban nem, vagy alig 

használták ezeket a csoporton belül. A Szabadka és Szeged térségében lakó néhány résztvevő 

lokális találkozóin, összejövetelein alakult ki az a gyakorlat, hogy a pozitív és negatív energia 

kifejezés összekapcsolódott a mennyei erők vs. szellemi világ vagy rossz energiák 

fogalompárral. 2013-ban történt az a fordulat, hogy a csoport szélesebb körében is elhangzottak 

ezek a kifejezések, de ekkor még sokan értetlenül fogadták. 

2014-2015 folyamán az addig a legtöbb tag számára a fizikából ismert energia fogalma a 

csoport „bevett” szóhasználatában kettévált jó és rossz energiára. Továbbra is megmaradt 

azonban, hogy a pozitív energiák szinonimájaként az angyali vagy mennyei erők 

közreműködését vizualizálják, tehát az angyali jelenlétet „felismerik” (vö. Kis-Halas 2004, 

2007). Erre egy rövid párbeszédet idézek példaként. Egy fény státuszú tag beszélget két kérő 

státuszúval 2015-ben: 

Fény: Angyali erőt érezni. Az angyal egy erő. Energia.  

Kérő1: A mennyei erőkről beszélsz? 

Kérő2: Milyen energia? 

Fény: A legerősebb energia. Isten akarata, az angyali, mennyei erők megnyilvánulásai. 

Mind Istené. Az angyalok is az Atya erejétől vannak, a mennyei erő nyilvánul meg 

bennük. Ámen! 

Kérő1 és Kérő2: Ámen! 

 

Mindezt elősegítette az is, hogy a próféta már addig is használta, gyógyítási praxisának 

ismertetése során, a jó és rossz sejtek terjedése, hatása kifejezést, ami szintén összekapcsolódott 

az energia fogalmával. Amikor a gyógyítás során a próféta nyálát használta közvetítő 

eszközként, ennek magyarázatát – akkor még – nem az energia szóval oldották meg.  

A csoport zöme el kívánta választani továbbá a számukra jól ismert városi sámánok349 

gyógyítási technikáitól is a maguk praxisát. A próféta az előbbit a szellemvilággal való 

kapcsolata révén elutasítja, ami a csoport tagjai számára azért jelentett megnyugvást, mert saját 

                                                           
349 Azokat nevezi a csoport „sámánnak”, akik önmagukat is e szóval határozzák meg, tehát főleg magyarországi 

városi sámánokat és önmagukban „sámánerőt” érző személyeket, akik saját útjukat keresve jutottak el a 

prófétához. Néhány városi sámán kifejezetten kereste a kapcsolatot a prófétával 2008-2010 között – sikertelenül. 

Ennek oka, hogy a próféta és a csoport tagjainak zöme is idegenkedik az általuk kereszténynek tekintett keretekbe 

nem illeszthető személyektől; továbbá kifejezetten tiltják a „mennyei/angyali erőkkel” (a preferált transzcendens 

létezőkkel) szembenállónak tekintett „szellemvilággal” való kapcsolatot. 
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katolikus vagy református gyülekezetükben is hasonló interpretációkat hallottak. Néhány 

korábbi gyógyulás-beszámoló is „helyére került” az energia fogalmának bevezetésével. Egy 

alkalommal Topolyán, egy autószerelő gyermekét gyógyította meg a próféta, aki kerekesszékbe 

kényszerült. Így számolt be erről 2016-ban: „Mondtam neki, hogy meggyógyulsz, és még 

biciklizni is fogsz. Boldogan mesélte utána a gyerek, hogy milyen sokat jelentett neki ez a 

bíztatás. Fölé nyújtottam a kezemet, és a gyerek elmondta, úgy érezte, mintha egy vízesés alatt 

lenne.”  

A gyógyítás folyamatát az energia zubogása, áramlása jelzi, hasonlóan ahhoz, amikor más 

esetben „forró erőtérről”, melegségről számoltak be a gyógyulni vágyók350. Mindez fizikai 

ismereteikkel is összhangban állónak tűnt a tagok számára. Erre rakódtak rá a kvantumfizikának 

a médiában és az online információáramlásban is egyre többször megjelenő laikus olvasatai 

(néhány tag közlésében pl. „a tudomány is felfedezte, hogy van a sötét részecske”, vagy máskor 

„az anyag lényege is az energia”) szintén összecsengtek a tagok számára saját értelmezéseikkel. 

Nagyon hasonló élmények érték a karizmatikus keresztény gyógyításban résztvevőket 

Amerikában (Csordas, 1994, 98, 137, 240), és a reiki-beavatásban és gyógyításban részt 

vevőket Magyarországon (Kis-Halas, 2007, 409-410). A melegség/forróság és a 

bizsergés/buzogás/áramlás az élmény-leírások leggyakoribb elemei, amelyek egyúttal a 

lehetséges (kézenfekvő) képzettársítások keretét is megadják. Ezek a kognitív szemantikai 

mező alapját képezve egymástól függetlenül is kialakíthatnak hasonló koncepciókat különböző 

vallási csoportokban és egyénekben. 

Kutatásom során először 2013-ban találkoztam azzal a kifejezéssel, hogy az áldás és gyógyítás 

alkalmával a próféta és a fények a Szent Lélek pozitív energiával felvértezve küzdenek a 

szellemi erőkkel, a szellemi világ negatív energiáival, lényeivel. A csoport tiltja a 

szellemvilággal való kapcsolatot, és nem preferálja még az egyes szellemvilági lények 

felismerését, megkülönböztetését sem. Anélkül, hogy azonosítanák vagy néven neveznék a 

szellemvilági lényeket és démonokat, az energia – a negatív minőségjelzővel – alkalmas 

gyűjtőfogalomnak tűnt. Az ellentétpárja, a pozitív energia pedig az isteni akarat és erő (vö. Isten 

közvetítő ereje, azaz a Szent Lélek) megfogalmazásának szimbólumává lett. Azonban a 

szimbólum jellegen túlnőve viszonylag hamar sajátos szemantikai keretet alkotott (vö. Fillmore 

                                                           
350 Thomas Csordas felhívja a figyelmet a képzettársítások és a szinesztézia jelentőségére az 

élménybeszámolókban, így különösen a gyógyító energia és a melegség/forróság érzet összekapcsolódása terén; 

kognitív szemantikai érvelése különösen izgalmas e jelenségek párhuzamos kialakulásával kapcsolatban (Csordas, 

1994, 97-98) 
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1985), önálló fogalommá lett. Azért is vált lehetővé 2013-tól az energia elvont fogalmának 

beemelése a csoport narratív regiszterébe, mert e fogalom alapja (az isteni erő) kellően ismert 

volt már a hétköznapi és szakrális szóhasználatban is, alkalmas volt arra, hogy plasztikus 

(kompatibilis) képzettársításokat megalapozó szimbólummá váljon. 

A csoport tagjai az interneten és saját életvilágukban ezek után tudatosabban kezdték keresni 

az energia mibenlétéről, az energia gyógyászati szerepéről szóló narratívákat, így 2013-2014-

ben egyre-másra osztották meg egymással tapasztalataikat, ami néha kisebb vitákhoz is 

vezetett. Volt olyan tag, aki már évekkel korábban tanult Reiki mesterektől351, mások pedig 

vonzódtak az alternatív gyógyászat több formájához. Többen ismerték a csakrák fogalmát, 

néhányuknak volt tapasztalatuk a Prána-gyógyításról. Néhányan érdeklődve és szimpátiával 

fordultak az ezoterikus tanításokhoz (pl. ismerték és olvasták a 

http://energiagyogyaszat.lapunk.hu honlapot), és megosztották tudásukat, véleményüket a 

többiekkel is, főleg amikor az energia fogalmáról kezdtek beszélgetni. A csoport többsége 

azonban a Biblián alapuló keresztény értelmezésekhez kívánta a szóhasználatot igazítani. 

Számos beszédeseményben találkoztam az energia isteni és emberi megnyilvánulásával 

kapcsolatos közlések bizonytalanságával. Azonban a „túlzottan elvont” fogalomhasználat352 

gyakran nyílt ellentmondásba vagy passzív reakcióba (hallgatás, témaváltás) torkollott. 

Néhányan úgy érezték, mintha az „ezoterikusok” az Istentől és főleg a Szent Lélektől független 

entitásként kezelnék az energiát. A csoport többsége egyszerre akarta racionalizálni 

(megmagyarázhatóvá tenni) az energia fogalmának használatát, és egyúttal közelíteni a 

keresztény narratívák és értékek karizmatikus értelmezéséhez. A Bibliában Isten ereje tűnt a 

legalkalmasabbnak, hogy a magyarázatok kiinduló pontja legyen. A próféta vezető szerepet 

játszott ebben az értelmezésben. Iránymutató volt, hogy ő hogyan használta e szót. Egy 2010-

es beszélgetés során a próféta még a napsugárzáshoz hasonló képpel ábrázolta az isteni energiát: 

„A Szent Lélek szimbóluma nem véletlenül olyan ovál forma, mert én láttam őtet. Láttam. 

Mennyei valójában. Energiamező sugárzott ki belőle, ahogy néhány templomi képen is láttam. 

Mint a napsugarak a felhő mögül. Azok, akik ilyet festettek templomokba, bizonyosan látták. 

Szintén mennyei színében látták a Szent Lelket. Ebben én biztos vagyok.” 

                                                           
351 Az energia a reiki technikában viszonylag eltér az általam vizsgált csoportban kialakult jelentésrétegektől, ezért 

a reiki vonatkozásában érdemes összevetni az energia más jelentésével (vö. Kis-Halas 2004).  

352 Nehéz meghatározni a „túlzottan elvont” szemantikai határait, hiszen ez személyenként is változik.  
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Egy másik alkalommal (2013) a próféta hosszú gyaloglásairól353 számol be a következőképpen:  

„…deréktól lefelé valami energiamező borít be engemet [kezével mutatja vízszintesen, végig 

simítva egy felületet a dereka körül, mintha vízben járna]. Ilyenkor én semmi, de semmi 

fáradtságot nem érzek. A mennyei erők adnak nekem olyan energiát, hogy azt földi ember 

különben, mármint e nélkül meg nem tapasztalhassa. Ez szent dolog.” Ezek a gyakorlatias, 

képszerűbb energia-említések a hallgatóság számára legalább annyira tűntek metaforikusnak, 

mint érzékelhető valóságnak. Bár nem hoztak létre egy viszonylag zárt energia-fogalmi 

rendszert, alapot adtak arra, hogy az energia szó gyakoribb használata után elvontabb, 

hatáskörét tekintve jelentősen kitáguló energiafogalom is szóba kerülhessen (ld. a korábbi, 

2015-ös párbeszéddel), és a pozitív/negatív energia fogalma áthassa a halál, a gyógyítás, a bűn, 

a mennyei erők, a szellemvilág stb. fogalmait, egyfajta világmagyarázó elvvé váljon.   

Már 2012-től a próféta egyre gyakrabban fogalmazott úgy, hogy „a pozitív energia az 

emberekben és a Szent Lélek közöltető erejében is megnyilvánul”, amit úgy értelmezett, hogy 

nem független a szeretettől, mint fő energiaforrástól. Pozitív visszacsatolást jelentett végezetül, 

hogy a gyógyászati praxisban az energia a kívülállók számára is viszonylag elfogadható 

fogalomként használhatónak tűnt. 

Az energiához 2014-től a kézzel érintés érzékelhető (közvetítő) hatását is hozzákapcsolták, 

energiaáramlás jelentéssel. Később a rituális alkalmak gyertyahasználatát (ez a szakrális 

alkalmak egyik kötelező eleme volt korábban is) szintén az energiák vonzásához kötötték 

néhány alkalommal. Mindez a csoport többségének értelmezésében segítette a pozitív energiák 

áramlását, továbbá a Szent Lélek energiájának bevonzását. Ennek fényében már korántsem 

tűnik esetlegesnek az írásomat bevezető idézet, hogy a halott lelke is kaphat energiát a túlvilágra 

való átjutáshoz. Mivel azonban ez már nem a csoport érintési praxisába tartozó magatartás, e 

fejezetben erről nem kívánok részletesen szólni. Az embereknek is van saját energiája. Erre 

példa dénes Próféta 2016-os interjújának egy részlete, amikor az itt, e világon maradt 

halottakról beszél: a halál pillanatában a mennyei erők „…leválasszák a szellemiséget a lélektől. 

Na most itt jó tudni aztot, hogy a földi emberek vissza tudják tartani ezt a szellem erőt az ő 

energiájukkal, mert vonzzák, ide vonzzák , mint a mágnes. Mert ő elmenne, mert megnyílik neki 

az átjáró, de nem tud elmenni, mert a szerettei viszafogták.” A próféta e gyakran elmondott 

gondolata a csoportban egy egészen komoly narratívakört indukált: a halottak, halottlátás, az itt 

                                                           
353 Példát is említ: a Tordai hasadék vidékén egy teljes nap és éjszaka gyalogolt fáradtság nélkül, és szinte 

kozmikus képként, mintegy felgyorsítva látta a Napot körözni (lenyugodni és felkelni). Akkor érezte ezt az 

energiamezőt. 
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ragadt halottaknak történő segítség tárgykörében. E narratívák központi fogalma is az energia, 

ahogy azt a fejezetet bevezető idézetben is tapasztalhattuk.  

A csoportban ma is zajló jelentéskonstrukciós folyamat révén az alternatív spiritualitás 

(Hedges – Beckford 2000) egyik központi fogalma, az energia (Kis-Halas 2007, 405), 

keresztény értelmezést kapott. Beépült a karizmatikus megújulást hirdető új vallási mozgalom 

sajátos szókincsébe, az oda nem illőnek tartott jelentésárnyalatok mellőzésével (vö. Hovi 2016, 

45, 55), és egyfajta közös tudás- és élményregiszter kialakításával (Imbert 2006). Az mutatja 

leginkább, hogy közös nevezőre jutott a csoport zöme e kérdésben, hogy mára a fátikus 

beszédben (Malinowski 1923) is megjelent (pusztán utalásokként), amit többé már nem kell 

megmagyarázni, mert a csoport tagjai „fél szavakból is értik” (érteni vélik) egymást (vö. 

Tolcsvai Nagy 2011). Maga a jelentésalkotási folyamat jól összevethető a Robert Glenn 

Howard által vernacular authority jelenségeként az online közösségekre vonatkozóan leírt 

decentralizált tudáskészlet-konstrukcióval (Howard 2011, Csáji 2018b és 2018d). Ennek során 

az aktorok – egymás megnyilatkozásait figyelve – egyszerre disztingválnak (mellőznek, 

elfojtanak), ugyanakkor aktív megszólalásaikkal alakítják is a csoport diskurzusát a 

jelentésalkotás során. Nehezen látható előre, hogy az egyes szereplők mire hogy reagálnak, 

mert mindannyian a csoport alakításának hatalmát érzik megnyilvánulásaik során, azt a 

jelentőséget, amivel hozzátesznek a diskurzus alakításához.     

 

 

A szóhasználat és a reakciók „mérése” 

 

A közös szókincs kialakításának folyamatát olyan diskurzusok alkotják, amelyekben az energia 

fogalma bizonyos jelentéssel, jelentésekkel megjelenik, narratívák, magatartások kapcsolódnak 

hozzá, és erre a résztvevők bizonyos módon reagálnak.354 A fogalomhasználat szempontjából 

számomra most annak van jelentősége, hogy mennyire tudták használni a fogalmat, amit a 

reakciók általában (nem mindig) jól érzékeltettek. A viták általában jelentésalkotási, 

értelmezési nehézségekből adódtak. A fogalom megjelegési gyakoriságát és a hozzá való 

viszony változási folyamatát az 1. számú táblázattal szemléltetem. 

 

                                                           
354 Korábban már kifejtettem annak nehézségeit, hogy egy adott beszédeseményen a reakciókat a kutató 

mennyire tudja értékelni, de a jelen esetben a résztvevők reakciói általában jól felismerhetők voltak.  
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1. Ábra: Az energia fogalmának megjelenése a csoport beszédeseményein, és a fogalomhasználat érték-

konnotációja (összesítés 2010. IV. negyedévtől 2016. IV. negyedévig) 

 

Az 1. számú táblázatot a terepnaplóm és az általam készített felvételek, továbbá az online 

kommunikáció során tapasztalt említések alapján veszem számításba (mást nem is tehetnék, 

hiszen csak arról tudok, amit magam megtapasztaltam, hallottam, láttam).  

Ahogyan azt már korábban, a 3. fejezetben hangsúlyoztam, a tagok is hasonló módon kerülnek 

be a csoportdiskurzusba, mint a kutató – beletanulva, lassanként beleszokva annak „nyelvébe”, 

magatartásmintáiba, értékpreferenciáiba. Mindig csak „valamennyi” részt „hallunk ki” a 

diskurzusból. Ezért táblázatom nyilvánvalóan vázlatos. Az összesítés során kihagytam az egyes 

interjúk során tett említéseket, mivel ezek csak az értelmezésemet segítették. Nem hagytam 

azonban ki egy csoportos interjúban nem kérdésre, hanem a beszélgetők által felvetett 

fogalomhasználatot és reakciókat. Nem az adott fogalom elhangzásának számát vettem 

figyelembe, hanem azt, hogy hány beszédeseményben (kommunikációs aktusban) történt 

említése (hogy ott hányszor, nem „súlyoztam”). Amikor a konnotációkat vizsgáltam, pozitív 

visszacsatolásnak tekintettem, ha a jelenlévők (vagy legalább néhányuk) a beszédfonalat 

egyetértőleg folytatták, passzívnak tekintettem, ha az adott említés után nem kifejezetten 

elutasító csönd lett, vagy csak egyszerűen témaváltás történt. Negatív konnotációjú említésnek 
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tekintettem az ellentmondást, vitát, vagy ha egyes személyek hallgatása egyértelműen negatív 

visszajelzést érzékeltetett. Néha nagyon nehéz volt e kategóriákba besorolnom az adott 

közléseket.355 A besorolás nehézsége illusztrálja, hogy a számszerűsítési és ábrázolási 

módszerem a kvalitatív vizsgálati módszerek közé tartozik. Nem tudtam súlyozni az egyes 

említések személyi körét sem: egy beszédeseménynek (előfordulásnak) vettem számításba, ha 

két-három résztvevőből álló beszédeseményen mellékesen elhangzott az energia szó, de azt is, 

ha a csoport többségének részvételével zajló találkozón vagy zarándoklaton hosszasan és 

többször beszéltek róla, használták kifejezésekben. Az ábra mégis képes láttatni, hogy mikor 

nő meg a szóhasználat gyakorisága, és felhívja a figyelmet a viták és ellenvélemények 

számszerűsítésével a szóhasználat viszonylagos egységesülési folyamatában a kiforrási 

stádiumokra, változásokra.  

Meg kell magyaráznom azt is, hogy miért tűnik „ciklikusnak” az, hogy az előfordulások 

általában a második és negyedik negyedévben „ugranak meg”. Ennek oka egyszerű: a csoport 

találkozási alkalmai koranyáron és az év végén gyakoribbak, így én is ekkor végeztem jóval 

több offline résztvevő megfigyelési terepmunkát, míg az online térben ritkábban jelent meg az 

általam keresett szó, legalábbis amíg teljesen bevetté nem vált. Így tehát egy személy (az 

antropológus) érzékelését tükrözi az adott táblázat, minden más résztvevő számára eltérő – de 

trendjeiben valószínűleg hasonló – grafikont lehetne felvázolni. Ezt a kutatási intenzitástól 

függő arányeltolódást is érdemes figyelembe venni az értelmezés során. 

Az energia mára egyike lett a mozgalom központi, gyakran használt fogalmainak,356 és már-

már olyan kulturális keretnek tűnik az újonnan érkezők számára, ami a bourdieu-i „habitus” 

fogalmához hasonló (Bourdieu 2009): egyszerre adottság, és a résztvevők közös élményei, 

szóhasználata által alakuló – változó – tudás. Ebben komoly szerepet játszottak a gyógyítási 

praxisban szerzett tapasztalatok és az itt a kívülállókkal interakcióban kialakított jelentések, 

továbbá e szó által előhívható más narratívák gyakori említései a csoporteseményeken, a pozitív 

és negatív visszacsatolások sorozata. A pozitív visszacsatolások mellett a csoport – mint 

értelmező közösség (Fish 1980) – többségének keresztény olvasataival nem kompatibilis 

narratívák noncommunication (Bateson – Bateson 1987) jelenséghez hasonló mellőzésével a 

viták is alábbhagytak. Ilyen volt például az energia és a létezés laikus kvantumfizika-

                                                           
355 Emlékeztetek a már a 3. fejezetben leírt módszerre, aminek segítségével besoroltam az egyes kategóriákba az 

egyes fogalmi előfordulásokat. Már ott felhívtam a figyelmet a besorolás nehézségére és arra, hogy nem feltétlenül 

összehasonlítható és hasolnó jelentőségű beszédesemények kerülnek így összesítésre.  

356 Ez természetesen korántsem tekinthető lezárásnak vagy végállapotnak. A keretszemantika is számol a fogalmak 

folyamatos változásával (Fillmore 1985, Kiefer 2007).  
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magyarázatára épülő világmagyarázat, vagy az Isten energiaforrásként való értelmezése, 

továbbá a szellemgyógyászat, mint lehetséges kapcsolódási pont, továbbá a Gaia-kultusznak a 

világ energia-egységére vonatkozó sajátos energia-értelmezése – ezek kivesztek, illetve nem is 

épültek be a csoportszintű „bevett” narratívakészletbe.  

 

 

A rezgés fogalma 

 

Legtöbbször a gyógyítások során a kívülállókkal való kommunikációban vált szükségessé, 

hogy viszonylag érthető módon elmagyarázzák azt, mi is történik a gyógyítás alkalmával. Azt 

viszonylag könnyű volt közölni, hogy a próféta és a fények a Szent Lélek segítségével végzik 

ezt, amit hosszas imával segítenek elő. A gyógyítás azonban gyakran nagyon sok, vissza-

visszatérő kezelési alkalmakon zajlik, és a gyógyulni vágyók kérdéseire további válaszokat 

kellett adni, de a verbalizált megfogalmazásokra maguk a tagok is fogékonyak voltak. A 

gyógyító fehér (vagy világos) ruhája, fejkendője, az égő gyertya és az érintés viszonylag 

könnyen megmagyarázható volt (a csoportnak jól ismert narratívakészlete állt rendelkezésre a 

válaszokhoz), de az, hogy mi is történik ilyenkor, a páciensek számára nehezen volt érthető.  

A csoportban néhány tag lelkesen olvasta a 2000-es években világszerte nagy hírverést kapott 

Masaru Emoto, az alternatív orvoslást végző japán fotográfus véleményét357, aki kísérletekkel 

is alá kívánta támasztani, hogy a víz nem csupán információkat, de érzelmeket és tudatot is 

tárol. Egyes szavakat a vízzel telt edénynek elmondva, illetve üzeneteket helyezve bele a víz 

fagyása után teljesen eltérő kristályszerkezetekre talált, és következtetéseivel új dimenziót adott 

a rezgés fogalmának. Az érzelmek szerinte akkor is rezgéseket indukálnak, ha akár csak leírjuk 

őket. Hatása nagyon komoly volt az energiagyógyászattól az ezoterikus világmagyarázatokon 

át az alternatív orvoslás sokféle területéig; a rezgés fogalma már 2011-ben megjelent az általam 

vizsgált csoportban is. Nem közvetlenül Masaru Emoto tanításainak, hanem az általa keltett 

intenzív és globális – főleg online – térben zajló rezgés-diskurzusnak tulajdonítom ennek 

feltűnését, de Emoto „felfedezéseiről” explicit említéseket is halottam a csoportban. Terjedelmi 

okokból az online tartalmak további elemzésétől el kell, hogy tekintsek.  

                                                           
357 Gondolatait a 2000-es években The message of water című, a The miracle of water című és a Water Crystal 

Healing: Music & Images to Restore Your Well Being című könyveiben világszerte nagy sikerrel publikálta, így 

Magyarországra nem a japán, hanem az angol publikációk online interpretációi révén érkezett el a híre.  
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1. kép: tabló Masaru Emoto fotóiból: szavak, zenék, imák hatása a víz kristályszerkezetére358  

(az ehhez hasonló ábráinak megszámlálhatatlanul sok megosztása, átvétele volt az interneten) 

 

Hiába tűnt azonban fel a rezgés fogalma a csoportban már 2011-ben, a fogadtatás értetlenkedő 

volt. A következő évben nem is tapasztaltam említését. Az energia csoportszintű diskurzusával 

párhuzamosan ismét megjelent a rezgés is egyes beszédeseményeken 2013-ban. Az ezotériával 

szimpatizáló tagok próbálták elmagyarázni a „jelenség” lényegét, és ekkor már sokszor pozitív 

konnotációval hangzott el a rezgés szó, hiszen összekapcsolhatónak tűnt az energia fogalmával. 

Ez az összekapcsolódás világszerte megfigyelhető jelenség, ami például a kövek, 

féldrágakövek erejébe vetetett hitet is megalapozza (Cerulli – Guenzi 2016). 

Az energia az általánosiskolai tanulmányok alatt is megjelenő, nagyjából közös tudásokhoz is 

köthető volt, ami segítette azt, hogy rá építve újabb értelmezések és narratívák kapcsolódjanak 

hozzá. A rezgés azonban annyira nehezen kezelhető és absztrakt fogalom volt, hogy nagyon 

eltértek a résztvevők gondolatai. Egy metaforával élve nem volt mi körül oszcillálniuk az 

értelmezéseknek, nem volt sem jól körülhatárolt „prototípus”, sem „családi hasonlóság” az 

alkalmazott jelentések között359 (vö. Kiefer 2007, 92; Tolcsvai Nagy 2011, 87, 106-110), 

szemben az energia szóval, ahol közismert jelentések sokasága jelölte ki azt a jelentésmagot, 

amihez a jelentések (jelentéshálózatok) a tudás-regiszterekben (Imbert 2006) hozzátapadhattak. 

Az egyes résztvevők saját, egyéni életvilágában sem volt túl sok fogódzó ehhez. Például az 

egyik zenész tag számára a húrok rezgése hívódott elő elsősorban, míg egy masszőr tag számára 

                                                           
358 forrás: https://vaivaimagazine.com/article/water-experiment-the-power-of-thoughts/197.html (utolsó letöltés: 
2019.10.19.) 
359 Vagy legalábbis a csoport egyes tagjai között felfedezhető jelentés-átfedések ellenére e résztvevők nem tudták 

e jelentésalkotási törekvést magában a csoportdiskzóurzus egészében hatékonyan érvényesíteni.  
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az érintkezés és az emberek összhangja, harmóniája. Megint más tag számára a rezgés idegesítő 

izgés-mozgást jelentett elsősorban, legalábbis erre hivatkozott egy beszélgetésen. Az egyéni 

jelentések (jelentésfelhők) változatossága nem sokat közeledett 2013-ban.  

A bizonytalanságot jól érzékelteti egy eset, ami dénes Próféta csoporton belüli prédikációja 

alatt történt 2014-ben. A próféta több fény és kérő státuszú résztvevőnek beszélt az angyalokról, 

miközben a nagy társaságban kisebb beszélgetés indult a hallottakról: 

 

Kérő: A mennyei erő jelenlétét, úgy értem: angyalokat érezhetünk? Meg tudjuk érezni 

őket? Ez olyan rezgés általi? 

Fény: Minden, amit érzel, mármint mennyei erőt, a Szent Lélek akaratából érzed. Érted. 

Hogy ezt rezgésnek nevezed… nem, szerintem inkább a mennyei energia nyilvánul meg 

abban, hogy ezt érezhetővé tegye számodra. A lényeg, hogy érezhetővé válik. 

 

Néhány tag olyan narratívákkal próbálta irányítani az értelmezéseket, hogy beszélt a 

gyógyászatban egyes ásványok, féldrágakövek szerepéről, és a fény-gyógyászatot is a rezgéssel 

hozta összhangba, de megkérdezték tőle, hogy hol van Isten vagy legalább a Szent Lélek 

ezekben a rezgésben. A tagok hallgatása az ilyen és hasonló beszélgetésekben általában passzív 

elfordulást, kétkedést jelzett. Mivel a tagok egy tekintélyes része nem vette a fáradságot, hogy 

intenzíven utána olvasson, vagy az interneten utánanézzen annak, hogy a 2000-es években 

világszerte milyen intenzív és sokrétű diskurzus zajlik e fogalom körül, így a laikus és retorikai 

szempontból nem túl jól megfogalmazott közlések alapján a tagság többsége inkább 

hallgatólagosan „fogadta el”, de soha sem tekintette magáénak a rezgés fogalmának használatát 

a csoportban. Ennek ellenére 2014-ben a beszédesemények során tapasztalt előfordulások 

többségében a szó pozitív konnotációját figyeltem meg. Ennek oka inkább az volt, hogy 

általában azok beszéltek egymással e témáról, akik tudták, vagy tudni vélték, hogy egymástól 

pozitív fogadtatást, megerősítést kaphatnak. A szkeptikus tagok és a tágabb kör ezekből az 

említésekből kimaradtak. 2015-ben több tag már nyíltabban is vitába szállt a rezgés fogalmának 

értelmezésével, és érezhetővé vált egyfajta megosztó jelleg. 2016-ra e szónak a csoport 

beszédeseményeiben való előfordulása minimálisra csökkent. 

Az energia fogalmával összehasonlítva a rezgés nem tudta betölteni azt a szerepet, amivel a 

csoport saját narratívákkal, jelentésekkel és értékekkel telíthette volna ki ezt az elvont fogalmat. 

Ennek oka volt az is, hogy nem volt megfelelő „központi szándék” a fények és a próféta 

részéről, hogy kiálljanak e szóhasználat mellett, továbbá az egyes tagok saját életvilágaik 

tapasztalatai alapján nagyon eltérő alap-tudással bírtak, végezetül, hogy az energia szóval 
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szemben nem találtak a rezgésnek olyan elmagyarázható és kívülállók felé is hasznosítható 

funkciót, mint az energia közismertebb fogalma esetében. A rezgés néhányak számára inkább 

az energia fölösleges és bosszantóan tudálékos „riválisának” tűnt, mintsem erősítette volna 

annak jelentésárnyalatait. Ennek megfelelően a rezgés fogalma az egyes tagok vernakuláris 

vallásosságának jelentésfelhőiben nem tudott eléggé konvergálni ahhoz, hogy többé-kevésbé 

közös tudássá váljon, nagyjából általánosan ismert narratívák kapcsolódjanak hozzá, és 

megítélése többé-kevésbé elfogadott legyen. 

Az 1. ábrával összevetve a 2. számú ábrán jól látszik az intenzív kommunikáció időszaka, és 

annak ellenére, hogy a 2014-es években számszerűen jóval több volt a pozitív, mint a negatív 

vagy a vegyes konnotációval történt említés, a csoport mégis úgy érzékelte, hogy inkább 

megosztó, mintsem összekötő jellegű ez a fogalom. Szemben az energia néhány, a csoportban 

felbukkanó, majd mellőzött, a többség által extrémnek ítélt narratívájával (pl. az energia és a 

létezés laikus kvantumfizika-magyarázatára, a Gaia-kultusz energia-egység értelmezése), a 

rezgés szó nem vált noncommunication (Bateson – Bateson 1987: 80) jellegű, a közösségi 

kommunikációból kirekesztett fogalommá, amit az is mutat, hogy néha manapság is említik.  

 

 
2. Ábra: A rezgés fogalmának megjelenése a csoport beszédeseményein,és a fogalomhasználat érték-

konnotációja (negyedéves összesítés 2010.IV. negyedévtől 2016. IV. negyedévig) 
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Közös tudásrétegek: konvergencia és entrópia  

 

Számba véve a fények csoportjának érintés-típusait, amelyek a legfontosabb testi kontaktust 

jelentik a tagok egymás közötti vagy kívülállókkal történő érintkezések alkalmával. Főleg a 

gyógyítás okozott olyan intenzív csoportdiskurzust, aminek során az ennek elméleti hátterét 

képező legfontosabb fogalom, az energia sajátos, csoportszintű értelmezését kialakították. 

Írásomban először ezt a diszkurzív folyamatot elemeztem. Az energia szó a tágabb társadalmi 

környezetben is alkalmasnak tűnik elvontsága és mégis közismert jellege miatt különböző 

jelenségek és gyógymódok, technikák leírására, azonban a csoportban sajátos jelentésrétegei 

alakultak ki. Elsősorban a Szent Lélek, mint „az Isten közvetítő ereje” fogalomhasználat 

szolgálhatott e szó csoportdiskurzusba való beemelésének alapjául, hiszen kellően absztrakt, 

mégis bibliai alapokkal bíró szemantikai mezőt nyitott meg. 

Nagyon fontos kiemelnem, hogy nem találtam sem definíciót, sem olyan egyöntetű 

fogalomhasználatot, ami a csoportban mindenki számára közös jelentést adna az energia 

szónak. A jelentések konvergenciája és entrópiája egymással párhuzamos folyamatban, 

egyszerre érvényesült.360  

A csoporttagok egyéni tapasztalatai, érzései, élményei mások, életvilágaik csak részben 

kapcsolódnak egymáshoz. Mégis attól kezdve, hogy az energia fogalom felmerült a csoportban, 

sokrétű diskurzus indult meg, amelynek során kialakult egyfajta értelmezési keret, amelyben a 

résztvevők elhelyezték saját tudásukat, és amihez a közös élmények, beszédesemények során 

elhangzott narratívákat kapcsolni tudták. A mozgalomban az elmúlt három-négy éven 

meghatározó jelentőségűvé vált az energia fogalma. Ez nem eredményezett teljesen egybevágó, 

„közös” tudásregisztert, de egyértelműen ennek irányába hat a sokszor ismétlődő narratívák és 

pozitív/negatív visszacsatolások sora. Egyfajta ösztönös (de néha ki is mondott) alapelv, hogy 

a Bibliára épülő keresztény értelmezésekhez mennyire illeszthetők azok az újabb és újabb 

narratívák, amelyek a tagoktól, a környezet felől vagy az online szférából érkeztek. A néhány 

résztvevő által elfogadott, ezoterikusnak tekintett értelmezések egy része a beszélgetések során 

perifériára szorult, és még azok a tagok sem hangoztatják – a csoporton belüliekkel való 

kommunikációjuk során – akik egyébként azonosulnak velük. Így került ki például a 

                                                           
360 Az entrópia fizikai és informatikai fogalmát („egy rendszer rendezetlenségi foka”) itt nemcsak metaforikusan, 

inkább pragmatikusan alkalmaztam a diszkurzív jelentésalkotás széttartó folyamataira (vö. Shannon–Weaver, 

1986). 
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„szellemgyógyászat” vagy a „földcsakrák” narratívacsoportja a mozgalom beszédtémái közül. 

Ez nem jelentett nyílt elhatárolódást vagy dogmatikus alapokon nyugvó döntést, sokkal inkább 

disztingválásként fogható fel az ezeket preferáló tagok, míg noncommunication jellegű 

izolálásként a többiek részéről. 

Szemben azzal a lehetséges kutatói attitűddel, amikor mindenáron rendszert kívánnánk az 

értelmezés során felismerni a terepmunkánk során szerzett anyagban, a magam részéről azt 

tapasztaltam, hogy – bár kétségtelenül vannak általánosan elfogadott vagy elvetett narratívák e 

csoportban is – még egy olyan lényeges fogalom is, mint az energia, sem alkot teljesen logikus 

szemantikai rendszert. Az egyéni, vernakuláris vallásosság szintjén a tudás-regiszterek 

heterogének, és sokszor ellentmondásosak maradnak. Az energia fogalmával kapcsolatos 

esetlegességek például a csoport központi értékét jelentő Szent Lélekhez fűződő 

kapcsolódásában érhetők tetten. A kognitív szemantika elméleti keretében helyezhető el 

leginkább a jelentésárnyalatok és konnotációk szintjén tetten érhető folyamat, ami végül a Szent 

Lélekhez (szent lelkekhez) kapcsolódó, mégis önálló fogalommá tette a (pozitív) energiát, és 

kialakította ellentétpárját, a negatív energiát (mint a szellemvilág, a gonosz erők 

hatásmechanizmusának megjelenítőjét). Az intenzív narratíva-áramlás (pl. gyógyítás- és 

gyógyulástörténetek) és megerősítő visszacsatolások ellenére az egyes résztvevők energia-

elképzelései csak részben fedték (és fedik) át egymást.361 

Ezért kiválasztottam egy másik, az energiához eleinte kapcsolódónak tűnő fogalmat is, a 

rezgést, amelynek csoportbeli diskurzusát vizsgálva úgy találtam, hogy a széttartó, az egyéni 

életvilágok és értékrendek szerinti mintázatok eltérései miatt mára kikerült a csoport 

szóhasználatából (nyelvéből). Mára még azok sem használják e fogalmat, akik egyébként más 

közegben előszeretettel és gyakran beszélnek róla. Az energia fogalmához ezzel szemben olyan 

gyakori narratívák kapcsolódtak a diskurzus során 2013-2016 között, amelyek a gyógyítási 

technikák fő magyarázó elvévé tették. Mára az isteni, mennyei, angyali és főleg a Szent Lélek 

által ható erők és a negatív, émikusan a szellemviláginak nevezett negatív erők ellentétpárját az 

energia fogalmának segítségével értelmezik leggyakrabban (ld. pozitív és negatív energia), míg 

a rezgés szó használata gyakorlatilag elenyésző. 

                                                           
361 Dolgozatom tanszéki védésén opponensem, Mészáros Csaba, hívta fel a figyelmemet arra, hogy a csoport 

fogalomhasználata párhuzamot mutat az arisztotelészi energia-értelmezéssel. Király Márton fizikus szerint „Az 

energia szó a görög ενεργεια kifejezésből ered, ahol az εν- értelme »be-« az έργον jelentése »munka«, az -ια pedig 

absztrakt főnevet képez. Az εν-εργεια összetétel az ógörögben »isteni tett«-et vagy »bűvös cselekedet«-et jelentett” 

mielőtt Arisztotelész absztrakt fizikai fogalommá tette (Király 2014, 1). Szerintem a csoport inkább ehhez hasonló 

értelemben használja a szót, mintesm az arisztotelészi logikus, jól definiált, elvont fizikai jelenségként. 
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Dolgozatom e fejezetében is igazolódott, hogy nem kell feltétlenül törekednünk egy 

rendszerszerű tudáskészlet feltételezésére (és belelátására) a kutatott közösség körében. Egy 

csoportról, vagy a csoportban képződött sajátos „egyöntetű” jelentésekről alkotott kutatói 

koncepció helyett sokkal izgalmasabbnak tűnik számomra, ha a csoportban zajló 

diskurzusokról beszélünk, és arról, hogy ezekben milyen narratíva-készletek és 

értéképreferenciák alakulnak ki, enyésznek el, és ezek hogyan változnak. A fő kérdés pedig 

számomra az, hogy ezeket a változásokat egyes csoportok esetében milyen csoportnormák, 

magatartásminták és értékpreferenciák segítik elő vagy gátolják. Az általam kutatott csoport 

esetében a Károli-Biblia Újszövetség-szövege (és annak karizmatikus értelmezése) az az 

értelmezési alap, amelynek laikus, mégis racionalitásra törekvő értelmezéséhez a csoport 

többsége hozzá kívánja igazítani a tagok vagy a társadalmi környezet felől érkező újabb és 

újabb impulzusokat, élményeket, narratívákat. Néhány esetben ez az értelmezések burjánzását 

és sajátos interpretációk kialakítását indukálja, más esetben éppen ellenkezőleg, a fogalmak 

befogadását elfojtja, és elutasításba torkollik használatuk. 

 

 

Összefoglalás 

 

E fejezetben két fogalom (az energia és a rezgés) jelentés- és valóságkonstrukciós folyamatát 

vizsgáltam. Míg az előbbi a fények számára egyre inkább központi jelentőségű világmagyarázó 

elvvé vált, a valóságkonstrukció fontos eleme lett, az utóbbi kikopott a csoportdiskurzusból. 

Ennek hátterét és diszkurzív folyamatát elemeztem. 

Az energia általános (fizikai) fogalmának hétköznapi értelmezéséhez leginkább a transzcendens 

világ érzékelése, a vele történő érintkezés, és a gyógyítási technikák adtak hozzá olyan 

értelmezési síkokat, amelyek révén megfelelően általánosnak, de egyúttal kezelhetőnek is 

bizonyult ahhoz, hogy összekapcsolódjon más narratívákkal. Olyan narratív szövedék jött létre, 

amely jól illeszkedett a csoporton kívüli, társadalmi környezet diskurzusába, ugyanakkor a 

fények egyedi valóságkonstrukciójában is az energia fogalmának növekvő szerepét indukálta. 

A csoportban sajátos jelentésrétegek alakultak ki: a Szent Lélek, mint „az Isten közvetítő ereje” 

fogalomhasználat szolgált e szó csoportdiskurzusba való beemelésének alapjául, hiszen kellően 

absztrakt, de lehetőséget teremtett a karizmatikus szemantikai mezőhöz történő kapcsolódásra. 

A fogalomhasználat azonban nem egyértelmű: mindenki számára közös definíciót nem 

találtam, csupán olyan, hasonló irányba mutató értelmezési tendenciákat és narratív szóródást 

(növekvő beszédfrekvenciát), ami kellő átfedésbe hozta a tagok valóságérzékelését és 
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tudáskészletét. Ezt elősegítette a sokszor ismétlődő narratíva és pozitív/negatív visszacsatolás 

sorozata, amit a kvalitatív elemzésemhez felhasznált kvantitatív adatsorral is alátámasztottam. 

A diszkurzív szekvencia táblázata jól mutatta a diskurzus dinamikáját: a reakciók pozitív, 

negatív, vegyes vagy semleges érzelmi jellegét és változását. A Szent Lélek jelentésköréhez 

szorosan kapcsolódva, de önálló fogalommá vált a (pozitív) energia, és kialakult ellentétpárja 

is, a negatív energia, a szellemvilág, a gonosz erők hatásmechanizmusának megjelenítésére. 

Hasonló táblázatos formában foglaltam össze a másik általam vizsgált fogalom, a rezgés 

csoportdiskurzusának intenzitását és a hozzá fűződő érzelmi viszont. A rezgés esetében 

azonban azt tapasztaltam, hogy a kezdeti erős diszkurzív beszédszekvencia után használatának 

gyakorisága jelentősen visszaesett, és a hozzá fűződő érzelmi viszony, elfogadottság a negatív 

tartomány felé tolódott el. Egy-egy szó, fogalom, narratíva jelentőségének, elfogadottságának 

egyik kulcsa, hogy a fények Újszövetségre épülő keresztény értelmezéseihez mennyire 

illeszthető (kompatibilitás), és hogyan használható. A kevesek által elfogadott, „ezoterikusnak” 

tekintett értelmezésekhez – pl. a földcsakrákhoz – hasonlóan a rezgés fogalma is a perifériára 

szorult, nem alakult ki olyan narratív szövedéke, ami egyfajta közös értelmezési síkot hozott 

volna létre. Ez nem nyílt elhatárolódásban vagy dogmatikus alapokon nyugvó döntésben 

nyilvánult meg. Az e fogalmakat használó tagok a csoporton belül egyre kevésbé használták 

őket, míg a többiek az ún. noncommunication jellegű magatartással, passzivitással, csönddel 

izolálták a diskurzusban.  

A két vizsgált fogalom jelentésszerkezete között lényeges különbség alakult ki a csoport, mint 

értelmező közösség diskurzusában. Az energia szóhoz egyre kiterjedtebb jelentéshálózat 

kapcsolódott (még ha ez nem is alkotott egységes logikai sort, hanem a képzettársítások sorát 

jelentette). A rezgés jelentésszerkezete néhány tag kezdeti törekvése ellenére szétesett, 

ellentmondások, bizonytalanságok terhelték meg, így használhatatlanná vált a csoport számára.  

A fejezet jól illusztrálja, hogy nem feltétlenül kell feltételeznünk (vagy belelátnunk) a kutatott 

közösség valóságérzékelésébe egy logikus rendszert alkotó tudáskészletet: ehelyett 

gócpontokat, egyes központi fogalmak „gravitációs terét” és jelentéshálózatát tártam fel. A 

fények körében az Újszövetség karizmatikus értelmezése a legfontosabb központi értelmezési 

alap, amelynek laikus, mégis racionalitásra törekvő narratív szintjéhez a csoport többsége hozzá 

kívánja igazítani az újabb és újabb impulzusokat, élményeket, narratívákat. Ez néhány esetben 

ez az értelmezések burjánzását és sajátos interpretációk, új narratívák kialakítását indukálja, 

más esetben éppen ellenkezőleg, a fogalmak befogadását elfojtja, és elutasításba torkollik. 
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8. fejezet 

Az angyal-fogalom jelentéskonstrukciós  

folyamata a fények diskurzusterében 

 

 

 

Témafelvetés 

 

A fények világképének egyik központi fogalma az angyal. Ebben a fejezetben azt a folyamatot 

tárom fel, ahogyan e fogalomnak a viszonylag általános, hétköznapi értelmezési tartományához 

(jelentéseihez és ezek konnotációihoz) hozzáadódnak a csoportra jellemző többlet-elemek, 

egymást többé-kevésbé átfedő tudásrétegek. E jelentéskonstrukciós folyamat mellett azt is 

vizsgálom, hogy mennyiben színezi át vagy változtatja meg a korábban meglévő 

jelentéselemeket (előhívhatóságukat, használatukat) a csoportra jellemző új valóságérzékelés 

(jelentésalkotás). Mindezt nem interjúk vagy tesztek, hanem a csoport online és offline 

beszédeseményeiből feltáruló jelentésátrétegződés-átstrukturálódásból vezetem le.  

Munkahipotézisem a kutatásom korai szakaszának tapasztalata alapján – Dell Hymes nyomán 

– az volt, hogy a csoporton belüli diskurzus során létrejön egy új, viszonylag közösnek 

tekinthető értelmezés, sajátos angyalkép, ami kiszorítja a résztvevők korábbi értelmezéseit, 

ezáltal a sajátos „csoportnyelv” létrejöttéhez vezet (Hymes, 1992, 112-113). Miután 2013-tól 

kezdődően konkrét, céltudatos vizsgálatot folytattam, munkahipotézisemet jelentősen meg 

kellett változtatnom: sokkal izgalmasabb jelentésalkotási folyamatra derült fény számomra, 

mint ahogy azt előzetesen feltételeztem, ami a jelentéskiterjesztés sajátos változatának tűnt 

számomra (vö. Tolcsvai Nagy 2011, 87-88). Ezt a meglepő eredményt ismertetem e fejezetben.  

A diskurzuselemzés mellett jelentősen építek a pragmatika és a kognitív szemantika egyes 

eredményeire (Fillmore 1976, Kiefer 2007, Tolcsvai Nagy 2011, 2013, Tátrai 2011, Goddard–

Wierzbicka 2014) is az elemzésem során. Elemzésem során konkrét személyekre fókuszálok 

(esettanulmányszerűen), de az így szerzett tapasztalataimból kiindulva egy modell-jellegű 

folyamatot vázolok fel. Mivel 2010-től kutatom a csoportot, és az ezt követő néhány évben 

kialakultak a (egy korábbi fejezetben már ismertetett) küszöbnarratívák, nem a csoport korai 

szakaszát (2008-2010), hanem az ezt követő évek intézményesülési folyamatát veszem alapul. 

A csoporton belül a küszöbnarratívák szerepe fokozatosan épült ki 2011 és 2013 között. Ezért 
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a fejezetet arra az állapotra alapozom, ami már a küszöbnarratívák kiépülésének és 

érvényesülésének időszaka. Az általam felvázolt modell a csoportba újonnan bekerülő 

résztvevők valós magatartására (beszédhelyzeteire) épül, dekiegészítő jelleggel a résztvevőkkel 

készült néhány rövid interjú adatait is felhasználtam. Különös figyelmet fordítok a csoporton 

belüli és azon kívüli környezetből észlelt narratívákra, az innen származó élmények, érzések, 

értékviszonyulások érzékelés-horizontjára is. Kutatásom elején azt feltételeztem, hogy e két 

irány (csoport/környezet) elsősorban egymásra hatásában, kölcsönhatásában értékelhető. 

Figyelemmel kísértem a csoporthoz közeledő, és később akár a fény-státuszt elért személyek 

magatartását: hogyan váltak fogékonnyá, és sajátították el a csoportra jellemző 

angyalfogalmat.362 Amennyire lehetett, terepnaplóban rögzítettem tapasztalataimat,363 illetve 

archivált hanganyagok is rendelkezésemre álltak,364 főleg 2013-tól, amikortól az 

angyalfogalom alapvető szerepét felismerve e szó mögötti fogalmi hálót és jelentésrétegeket 

kifejezetten kutatni kezdtem.365 Először egy konkrét személyt választottam ki, akinek 

csoporttaggá válását tudatosan végig kísértem, különös figyelmet fordítva arra, hogyan sajátítja 

el az angyal-észlelés és –kogníció újabb és újabb formáit. Ez a személyes megismerési út lett 

az alapja a jelen fejezetben ismertetett modellnek, hiszen emellett számos más tag és érdeklődő 

angyal-képére is kiterjesztettem a kutatásomat.366 Az összehasonlítás során úgy találtam, hogy 

a többi, a vizsgálatba bevont személynél is nagyon hasonló folyamat figyelhető meg. Ezért a 

csoporttaggá válás során kirajzolódó modellszerűségre koncentráltam. Ahol szükséges, 

természetesen utalok „egyedi” jegyekre, mintázatokra, hiszen ez a modell árnyaltabb 

ismertetéséhez is szükséges. Ezáltal próbálom elkerülni azt, hogy elemzésem túlságosan 

általánossá váljon, vagy épp ellenkezőleg, túl individuális maradjon. 

 

 

                                                           
362 Pontosabban – ahogy majd látni fogjuk – angyalfogalmakat, illetve hogyan strukturálódott át az angyal szó 

szemantikai kerete kogníciójuk során. 

363 Nyilvánvalóan csak azokra a beszédeseményekre fókuszálhattam csupán, ahol én is jelen voltam, vagy amit 

online etnográfiai terepmunkámon gyűjtöttem, illetve amelyről adatom van például interjúból. 

364 Közösségi eseményről általam vagy más által készített hangfelvételek, amelyeket utóbb megosztottak velem. 

365 Kutatásom első időszakának (2010-2012) terepnaplói hiányosnak bizonyultak e téren. 
366 Bár a fejezet nem egyetlen személyről szól, de nagyban épül egy érdeklődőből kérővé, majd taggá váló 

személy tapasztalataira. Az anonimitás kívánalma miatt beazonosítását szeretném elkerülni, ezért a róla szóló 

személyes adatokat nem szóról-szóra közlöm, és a modell felvázolásakor a többi figyelembe vett személytől 

kapott információk alapján ezt árnyalom, modellszerűvé teszem. 
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A hétköznapi és egyházi szóhasználat szótári jelentései 

 

Mielőtt a jelentésrétegek konkrét elemzésébe kezdek az általam kutatott fények csoportjában, 

először felvázolom a szótári jelentések főbb irányait, kereteit. Azért idézem részletesen az 

angyalokról szóló lexikon-szócikkeket, mert egyrészt a profán szóhasználat sokrétűségére, 

másrészt a szakrális angyal-fogalom mögött húzódó bonyolult teológiai rendszerre 

(kultúrafüggő jelentésrétegekre), a lehetséges angyalábrázolásokra és ezek változásaira is fel 

kívánom hívni a figyelmet, mielőtt a fények sajátos valóságkonstrukciós folyamatának 

elemzésébe kezdek. 

A Magyar Értelmező Kéziszótár az alábbi jelentéseket különíti el: 

„1. (vallásügy) <Némely egyistenhívő vallás tanítása szerint> Isten közvetlen 

környezetéhez tartozó, jóságos, halhatatlan szellemi lény, az erkölcsi tisztaság 

megszemélyesítője, akit rendsz. hosszú szárnyú ifjúként képzeltek el. Angyalok kara; 

bukott angyal: a) az Isten ellen fellázadt és a mennyországból letaszított angyal; b) (átvitt 

értelemben) az erkölcs útjáról letért (szép) fiatal nő; (választékos) öldöklő angyal v. a halál 

angyala: a megszemélyesített halál. Szóláshasonlat(ok): olyan (szép, jó stb.), mint egy 

angyal: meghatóan, elbűvölően (szép) jó stb. (…) 

 2. (átvitt értelemben, bizalmas) Szép fiatal leány. Petőfi ezt mondá a szőke angyalnak: – 

… a lábaihoz borulnék, hogy imádjam. (Jókai Mór) || a. (átvitt értelemben) Erkölcsileg 

tiszta, jószívű, jót cselekvő, önzetlen személy, rendsz. nő. (…) 

3. (rendsz. birtokos személyraggal) <Kedveskedő megszólításként:> édes, aranyos, 

drága. Angyalom, kis angyalom. (…) 

4. (bizalmas, tréfás) Az angyalát!: <meglepetés, önbizalom, jókedv kifejezésére v. 

nyomatékosító felkiáltásként>. Az angyalát! – sikerült megugrania. (…) 

5. (elavult) Angyalos bankó v. pénz.  (…) 

6. jelzői használat(ban) Angyalszerű, angyalhoz (1–2) hasonló. (…) 

Szólás(ok): (gyermeknyelv) kiszakadt v. kilyukadt az angyalok dunyhája: nagy 

pelyhekben esik a hó; angyal szól v. beszél belőle: öröm hallani, amit mond; angyal 

szóljon belőled: bárcsak igaz lenne, amit mondasz, bárcsak beválna jóslatod; angyal 

szállt v. repült el (felettünk v. a szobában v. a szobán keresztül): hogy elhallgatott 

egyszerre mindenki a társaságban! Szóösszetétel(ek): 1. angyalalak; angyalfej; 

angyalkép; angyalképű; angyalszép; angyaltiszta; 2. arkangyal; békeangyal; őrangyal; 

védangyal; védőangyal.” (Országh 1972, 43.) 

 



265 
 

A Magyar Értelmező Kéziszótár (a továbbiakban: MÉK) láthatóan a profán szféra jelentéseire 

koncentrál, de kutatásom szempontjából fontos volt számomra szakrális jelentésrétegződés 

megismerése is. Mivel nem ez volt saját kutatási irányultságom, jól használható szakirodalmat 

kerestem. Kiindulópontul a Magyar Katolikus Lexikon (a továbbiakban: MKL) szolgált. Ez 

egyértelműen a szakrális réteg teológiai és rendszertani struktúráját fejti ki, a profán 

jelentésréteget figyelmen kívül hagyva: 

 „angyalok (a gör. angelosz, 'küldött' szóból): üdvözült, tiszta szellemi lények. - 

Személyek, értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincsen. A Szentírásban nem 

nélküli mennyei lények. Az Egyh. szóhasználatában az üdvözült, tiszta szellemek, 

szemben az →ördögökkel, a kárhozott tiszta szellemekkel. - 

Az→angyalrangsorban →Areopagita Dénes rendszerében a 3. rendbe, a 9. karba 

tartoznak. Felettük állnak a →szeráfok, a →kerubok, a →trónusok; 

az →uralmak, →erősségek, →hatalmasságok; a →fejedelemségek, és a →főangyalok. 

- 1. Dogmatika. Az ~ léte olyan kérdés, amelyet manapság a Szentírás mítosztalanításával 

kapcsolatban ismételten fölvetnek. Az →angelológiában hivatkoztunk arra, hogy a 

teremtett szellemi lények létét kinyilatkoztatott igazságnak kell venni (D 428, 1673, 1783), 

tehát a Szentírás utalásait nem szabad egyszerűen az isteni hatás mitikus nyelven való 

leírásának tartani. Uakkor azt is látni kell, hogy az ember üdvét maga Isten munkálja az ~ 

által is, az ember pedig a kegyelem által fölhatalmazást kapott arra, hogy szabadon és 

közvetlenül döntsön Isten mellett v. ellen. A szellemi teremtmények léte csak azt mutatja, 

hogy az ember tört. az üdvösség útján mélyebb dimenziójú, mint azt a közvetlen tapasztalat 

elárulja. Az ~ az üdvösségtört-ben a mi szolgatársaink Isten előtt (Jel 22,9). S meg kell 

látni azt is, hogy a kozmosznak a maga egészében tört. célja van, melyet el kell érnie. 

Továbbá: ha a szellemi teremtmények a maguk személyességében hozzátartoznak a 

teremtett világhoz, akkor eleve számolhatunk azzal, hogy hozzájuk való viszonyunk is 

magán viseli a tört. hullámzásának jegyét, azért közvetítésük, jó v. rossz hatásuk nem 

ugyanaz Krisztus előtt és után. Az ember bizonyos nagykorúsodása velük szemben is 

föltételezhető, még akkor is, ha úgy szerepelnek, mint erők és hatalmasságok v. mint a 

világ urai és elemei (Gal 4,5; 1Kor 8,5; 15,24; Kol és Ef több helye). Ez nemcsak a gonosz 

lelkekkel szemben állítható, hanem a jó ~kal kapcsolatban is. A szolgaságból és a 

kiskorúságból kinőhetünk és elérhetjük a krisztusi nagykorúságot v. teljességet (Ef 4,13). 

- Az ÓSz-ben az ~ létéről szóló kinyilatkoztatás a kánaáni néphit adatait, formáit, 

vallástört. elemeit használta föl. De amik ott istenek és önálló →démonok, azok a 

Bibliában leegyszerűsödnek Jahve teremtményeivé. A minduntalan előforduló angyali 
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alak Jahve küldötte (mal'ah Jahve), aki a nép hitében segítő követ (2Sám 14; 2Kir 19,35; 

Kiv 14,19), az ósz-i teol-ban Izr. és Jahve kapcsolatának kifejezője (Ter 16,7; 21,17), s ezt 

az angyali alakot a szöveg azonosítja Jahvéval. A későbbi szövegekben ez az azonosítás 

már nincs meg, de a személyes küldött szerepe még jobban kiemeli Jahve világfelettiségét. 

Amellett szó van még olyan égi lényekről, akik a régi Izr. hitében Isten udvartartásának 

számítottak (Ter 28,11), Isten fiainak is nevezik őket (Jób 1,6; 2,1), az ő üzeneteit 

közvetítik, de a hittel és a kultusszal kevés kapcsolatuk van. A fogság utáni időben viszont 

már kialakul a sajátos angyaltan (Jób, Dán). Egyes ~ nevet kapnak, hallunk a nemzetek 

őrangyalairól, s Isten beláthatatlanul nagy mennyei udvartartásáról. Az ~ nagy száma lehet 

egyszerűen az isteni fönség és hatalom kifejezése. Kirajzolódik közvetítő szerepük is (Ez, 

Zak). A teremtés alapján Isten abszolút ura teremtményeinek, s ez meghatározza az ~ és a 

démonok lehetőségeit. A hellénista fölfogás hatása alatt később egyesek (szadduceusok) 

kezdték kétségbe vonni az ~ létét, s megjelenéseiket fantáziaképnek tartották. Uakkor az 

apokaliptikus irod-ban és a népies vallási fölfogásban még jelentősebb szerepet kapnak, de 

mindig Isten abszolút uralma alatt. - Az ÚSz enyhébb és józanabb formában beszél róluk. 

Isten orsz-a közeledésének jeleként ~ kísérik Jézust a megkísértésben, a Getszemáni-

kertben és a föltámadásban. Ott vannak születésének híradásánál is, és nagy szerep jut 

nekik a végítéletkor (Lk 12,8; 2Tesz 1,7; Jel). Az ÚSz általában nem foglalkozik velük 

sokat, inkább Krisztus ~ fölöttiségét emeli ki (Mk 13,32; Zsid 1,4; Kol 1,16; 2,18). A 

zsidóktól átvett angyal és főangyal név mellett szó 

van erőkről, hatalmakról, uralmakról, trónusokról, fejedelemségekről, de a közöttük levő 

különbséget a szöveg sehol nem jelzi. Egyes ~nak démoni vonásai vannak és a sátánnal 

állnak kapcsolatban (1Kor 15,24; Ef 6,2), sőt az ördög angyalairól (Mt 25,41) v. 

bukottakról (→angyalok bukása) is hallunk (Júd 6; 2Pt 2,4). Legtöbbet a Jelenések kv-

e beszél róluk: Isten rendelkezéseit ~ közvetítik, ők hajtják végre büntető ítéletét. Krisztus 

a démonok hatalmát megtörte, ezért ellenséges befolyásukat nem terjeszthetik azon túl, 

amit a Gondviselés meghagyott nekik. - A hit szempontjából tehát azt mondhatjuk, hogy 

az ~ személyes szellemi erők és hatalmasságok (creaturae personales, Humani generis, D 

2318), s az egyh. tanítás ezzel a föltételezéssel emlegeti őket, beleértve a gonosz lelkeket 

is, s azok kísértő hatalmát (D 427, 711, 788, 798). Amikor azonban test nélkülieknek 

mondjuk őket, még nem merítettük ki a világhoz való viszonyukat. A tomista elgondolás, 

hogy az ~ az emberi lélekhez viszonyítva létező szellemi formák (forma subsistens), csak 

fil. és teol. következtetés. Mindenesetre úgy kell őket elgondolni, hogy lényegük szerint 

ebben a kozmoszban léteznek mint erők és hatalmasságok. A további spekulációra alapuló 
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megállapítások nem kötelező erejűek. - Éppúgy puszta spekuláción alapszik az ~ seregének 

beosztása bizonyos karokra és a közöttük való hierarchia megjelölése. 

Szt Tamás elgondolásában minden angyal egyúttal külön faj (species), és ilyen 

értelemben egyed, nem úgy, mint az emberek, akiknek egyedisége a testen keresztül az egy 

faj keretében valósul meg. - Az ~ léte a hit egészéhez tartozik. A IV. lateráni zsin. úgy 

beszél Istenről, mint a látható és láthatatlan, azaz anyagi és szellemi lények Teremtőjéről, 

s ezzel a szellemi lények létezését is állítani akarja. A zsin. akkor az újrajelentkező 

manicheus-dualista irányzatot cáfolta, amely szerint a teremtő Isten mellett létezik az 

abszolút rossz princípiuma is, s ennek is vannak teremtményei. Isten abszolút teremtő 

hatalmának hangsúlyozásával az Egyh. elítélte a rossz mindenféle abszolutizálását. Az 

~nak az emberekéhez hasonlóan megvan az üdvrendjük és termfölötti céljuk Isten 

színelátásában (D 1001, 1003). A Szentírás következetesen tanítja, hogy a jó ~ Istennél 

vannak és színelátásának örvendenek. E célt szabad erkölcsi döntéssel érdemelték ki (D 

211, 427), de ennek a döntésnek a körülményeiről az egyh. dokumentumok nem szólnak. 

Próbatételük és döntésük mindenképpen kapcsolatos az emberi üdvrendhez való 

viszonyukkal, s az ebben az üdvrendben ki is nyilvánul. 

Ez azt jelenti, hogy jó és rossz döntésük az időben fejeződik kisegítő és ártó szerepükben. 

Döntésük azonban az emberi üdvrendet nem határozta meg eleve (D 428, 907). Az emberi 

üdvrend föltételezi az ember szabad döntését, s abba a szellemi teremtmények hatása csak 

mint külső tényező játszhat bele. - A jó ~at, akik Isten színelátásában vannak, az Egyh. a 

sztekkel együtt tiszteli (D 302, DS 3320). Az egyh. hagyomány és a lit. ismeri 

az →őrangyalok tiszteletét is, akiket természetesen az emberi →szabad akarat, a term. és 

a kegyelem rendjének, valamint az ~ szellemi természetének megfelelően kell elgondolni. 

Az~ról szóló tanítás tehát beletartozik a kinyilatkoztatásba és az Egyh. hitéletébe. Az 

igehirdetés legalább abból a szempontból köteles velük foglalkozni, hogy a hívők a 

Szentírás szövegeit, utalásait józanul, kellő kritikával megértsék, és az üdvrendet úgy 

fogják föl, mint a Jézus Krisztusban lejátszódott egységes isteni elgondolást. - 2. 

Ikgr. Szárnyas, égi hírnököket már a sumér, babiloni, egyiptomi, gör. és antik róm. műv-

ben is ábrázoltak. Mint a győzelem hírnökeinek (Niké és Victoria) legtöbbször női alakjuk 

van. Az óker. műv-ben fiatal, erőteljes ffiak szárnyak nélkül (Priscilla-katakomba, 3. sz. 

közepe), a 4. sz. végétől ált. szárnyat is viselnek, de nemi jellegük nincs. Rangsorukat 

attrib-ok jelzik. Ruhátlan ábrázolásuk először Máté szimbólumaként jelenik meg (Róma, 

S. Pudenziana, apszismozaik, 4. sz. vége). A bizánci műv-ben az ~ udvari ruhát viselnek, 

és Krisztus v. Mária kíséretében jelennek meg. A kora kk. Ny-eu. műv. az ~at mozgékony 
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és nagyhatalmú lényekként ábrázolta (II. Henrik perikópás kv-e, 1020-40, München, 

Staatsbibliothek). A gótika az ~at szép ifjúnak, korabeli diákonus ruhában ábrázolta 

(Strassburg, Münster, angyalpillér). Uebben az időben alakult ki a gyermek ~ képe. 

Giotto és a későbbi reneszánsz festők sok jelenetben ábrázoltak ~at: ismét fölbukkan a 

szárny nélküli típus (Piero della Francesca: Jézus születése, London, National Gallery, 

1470 k.). Gyakoriak Krisztus kísérőiként, így az utolsó ítéleteken (Memling: Gdansk, 

Nemz. Múz., 1473) v. hatalmat kifejező trónállóként (Róma, S. Maria Maggiore diadalív-

mozaikja, 1430 k.). Néha muzsikálnak, hogy a szférák zenéje v. a mennyország 

gyönyörűségei érzékletessé váljanak (Bellini: a velencei S. Giobbe oltárképe, 1487 k.). A 

kk. derekától elterjedt az a szokás, hogy egyes bibliai v. legendás események hangulatát 

elmélyítik részvételükkel, így Jézus születésénél (Grünewald Isenheimi oltárán, Colmar, 

Musée des Unterlinden, 1512-15) v. siratásánál (Giotto: Scrovegni-kpna Páduában, 1305 

k.). A 13. sz. kölni fest-ében fölbukkant a kis gyermekangyal, s az ol. reneszánszban (az 

ókori mór figurák hatására) széltében elterjedt (putto). Főleg Donatello népszerűsítette 

(Angyali üdvözlet-dombormű, Firenze, S. Croce, 1432). Ennek továbbfejlődése a barokk 

és rokokó felhőkben nyüzsgő gyermek serege (az Asam-fivérek osterhofeni stukkói, 1740 

k.). A barokkban elterjedt az őrangyal kép, s kedvelték az atlétaszerű ~at is (G. R. 

Donner adoráló figurái a pozsonyi dómból, Bp., M. Nemz. Galéria, 1730-35). Az ~ 9 

karának bemutatására - elsősorban a bizánci és a hatásának kitett korai ol. fest-ben - szokás 

volt az →Atyaistent övező köreiket 9 féle színnel elkülöníteni. A 19. sz. művészei az ~ 

ábrázolásában a reneszánszból és a késő kk-ból merítették motívumaikat. Különösen a 

nazarénus festők kedvelték a 15. sz. itáliai műv-ének nyúlánk, anyagtalan alakjait. - A 

síremlékműv-ben a barokk óta különös szerepet játszottak az ~, de szellemi voltukról 

megfeledkezve egyre inkább testi valóságként ábrázolták őket. Önálló ábrázolástípus 

mindössze a legelőkelőbbek, a →kerubok, a →szeráfok és a →főangyalok számára 

alakult ki (→angyalrangsor). - 3. A következő szentek attrib-ai: Montepulcianói 

SztÁgnes (amikor ktorában [kolostorában] elfogyott a kenyér, egy angyal hozott neki 5 

kenyeret), SztAmbrus, Avellinói Szt András, Szt Bonaventura, Szt Domonkos, 

Szt Dorottya, Római Szt Franciska (gyakran látta őrangyalát, néha olyan fényben, 

melynél az éjszakai zsolozsmát olvasni tudta), Szt Genovéva, Nepomuki Szt János, Lellisi 

Szt Kamill, Cortonai Szt Margit, Szt Máté, Nolaszkói Szt Péter, Kosztka Szt Szaniszló 

(betegségében Szt Borbála angyal kíséretével hozta neki az Oltáriszentséget), Avilai 

Szt Teréz, Szt Valerianus (Szt Cecilia vőlegénye). (G.F.-V.J.) Ziegler, M.: Engel und 
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Dämonen im Lichte der Bibel, 1957. - Winkelhofer, A.: Die Welt der Engel, 1958. - Fries, 

Th. G. I:269. -  LThK III:863. - BL:64. - 2. Sachs 1980:115. - KML 1986:24.”   

(Gál – Végh 1993)367 

Jól látható, hogy az angyal sem hétköznapi, sem teológiai értelemben nem egy egyszerű, jól 

definiálható fogalom, így sokkal könnyebben észlelhető a nyelvhasználat során történő egyedi 

kogníciók fluiditása vele kapcsolatban. Azért nem ismertetem más egyházak angyalokról szóló 

teológiai nézeteit (angelológiáját), mert egyrészt a zsidó és keresztény kultúra vallási 

kiindulópontja már a MKL szócikkéből jól kiolvasható, másrészt nem adna hozzá jelentős 

mértékű többletinformációt a témám szempontjából fontos adatokhoz.  

A zsidó és keresztény egyházak teológiáinak angelológiája nem mutat olyan komoly eltérést, 

mint teológiai dogmatikájuk eltérései ezt egyébként feltételeznék. Nem volt mindig így. Ellen 

Muehlberger rámutat, hogy a késő antikvitásban és kora középkorban, az i.sz. 4-6. században 

alakult ki a mai keresztény angyaltan; Szent Ágoston korai műveiben még arra hívta fel a 

figyelmet, hogy ő maga azért tartózkodik az angyalokról szóló leírásoktól, mert aki tud, csak 

akkor mondjon róluk valamit, ha azt igazolni is tudja (Muehlberger 2013, 3). Szent Ágoston 

későbbi munkáiban azonban a bibliai források újraértelmezésével megalapozta a középkori 

angelológiát (uo. 5); az i. sz. 5-6. század fordulóján pedig Areopagita Dénes (más néven 

Pszeudo-Dionüsziosz) dolgozta ki a keresztény angyalhierarchia alapjait, aminek szóhasználata 

és elvei azóta is többnyire érvényesülnek (Guiley 2004, 78-79). Terepmunkám során úgy 

találtam, hogy a fények csoportjának társadalmi környezetében (Kelet-Közép-Európában) az 

angyalokról szóló laikus tudáskészletben máig jól felismerhető a katolikus dogmatika hatása 

(de a protestáns teológiákban és népi vallásosságban is). Még ha nyilvánvalóan vernakuláris 

(vagy populáris) formát öltve is, de viszonylag ismert pl. a kerubok, a szeráfok fogalma, az 

angyalábrázolásokat sokan könnyen felismerik. Ezért fontosnak tartottam a fények 

jelentésalkotási folyamatának ismertetése előtt a tágabb szemantikai keretet (környezetet) is 

vázolni. 

Ahogy az MKL szócikke is utal rá, az angyal fogalma nemcsak a keresztény kultúrában jelenik 

meg. Az ókori görög, vagy a perzsa mitológia, de a zsidó vallás és az iszlám is ismer – 

egymással összevethető – angyalfogalmat. Ezek összehasonlítása nem tárgya a dolgozatomnak, 

a szakirodalomban egyébként alapos elemzések érhetők el (pl. Guiley 2004). Az 

angyalfogalomban a szakrális és a profán jelentések két fő, egymással hierarchikus viszonyban 

álló réteget képeznek: a szakrális jelentés (1. jelentés), és ennek metaforikus vagy metonímiás 

                                                           
367 A hivatkozás forrása: http://lexikon.katolikus.hu/A/angyalok.html (utolsó letöltés: 2020.03.15.) 
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új jelentéshalmaza figyelhető meg a sokrétű profán (2-6. jelentés) jelentések körében (vö. 

Kiefer 2007, 94). A két jelentéshalmaz azért kell, hogy egymással hierarchikus viszonyban 

álljon, mert logikai sorba rendezhető a jelentések kialakulása. A szótári és irodalmi példákból 

látható, hogy a kiindulópont a szakrális fogalom. Ez a zsidó, perzsa stb. hit és mitológia 

részeként később368 életre hívta a jelzői funkciót („angyali”) és a metaforikus jelentésátvitel (pl. 

„ő egy angyal”), továbbá a metonímia révén (pl. „a bukottak”), vagy ez utóbbi alfaja, a 

szünekdokhé (pl. „jó, hogy szárnyai nincsenek”) jelentésárnyalatai által a profán 

jelentésszférába is átsugárzott. Ezáltal alakul ki a jelentés szemantikai kerete (Fillmore 1994), 

ami természetesen transzgresszív és semleges tartományokat is magába foglal.   

A későbbi elemzés szempontjából kiindulópontként elég azt a tényt rögzítenem, hogy 1. a 

szótári definíciók ismertetéséből az derül ki, hogy a jelentések két nagy köre, a szakrális és a 

profán jelentéscsoport olyan rétegeket jelentenek, amelyek egymáshoz való viszonya nem 

mellérendelő (és főleg nem esetleges), hanem hierarchikus; továbbá 2. a teológiai angyal-

fogalom is bonyolult és sokrétű kognitív folyamat során alakította ki a jelenlegi tartalmakat. A 

profán jelentések a szakrális jelentésből metaforikusan vagy jelentésátvitel révén létrejött 

rétegek a továbbiakban is áttételes kapcsolatban maradtak a szakrális jelentéssel.369 Ez a két 

réteg az általam vizsgált csoportban is megfigyelhető: mind a kívülállók, a kíváncsiskodók, 

keresők, jelöltek, de a fények körében is jól elkülöníthető (egymástól nem független) kognitív 

struktúrába rendeződnek a szakrális és a profán jelentések. 

A Magyar Tudományos Akadémia első nagy szótárprojektje során, 1839 és 1861 között 

készített Magyar Nyelv Szótára (1862) is a MÉK-hoz hasonló jelentésmegoszlást tartalmaz, 

tehát viszonylag tartósan feltételezhetjük a szakrális/profán és pozitív/negatív tengelyek mentén 

elhelyezhető jelentés-struktúra tartós jelenlétét a magyar nyelvben.370 Ezt ábrázolja vázlatosan 

                                                           
368 Valószínűleg már az időszámításunk előtt megkezdődött a párhuzamos profán jelentésszférák kialakulása 

(metaforikus jelentésátvitel pl. emberek tulajdonságára, jelzői funkció kialakulása, szóösszetétel), de erre nem 

találtam a forrásokban bizonyítékot, mivel az általam ismert írott szövegek a szakrális jelentést (a lehetséges 

jelentéshalmaz valamely elemére vagy részére utalnak) tartalmazzák. Ennek eszmetörténeti vizsgálata kívül esik 

dolgozatom témáján. 
369 A keresztény angyalfogalom esetében azt tapasztaljuk, hogy a szakrális jelentés változásai inkább 

befolyásolják a profán jelentéseket, mint fordítva. Például az angyalok szárnnyal való ábrázolása a későókortól 

(Muehlberger 2013). 
370 A Magyar Nyelv 1862-es kiadású szótárában (Czuczor Gergely – Fogarasi János (1862): A magyar nyelv 

szótára. Budapest: Emich Gusztáv Magyar Akadémiai Nyomdász) is hasonlóan két jelentésréteget különíthetünk 

el, sokkal egyértelműbben megkülönböztetve a szakrális és a profán jelentéseket két csoportba osztva: „Angyal: 

fn. tt. angyal-t, tb. ~ok. Régiesen: angyel. «Angyeloknak kivánsága» Sz. Bernát hymnusában. Hellenül aggelo V 
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az I. táblázat. A „népek angyala”, az „Angyalföld” szó választóvonalra írásával azt kívántam 

érzékeltetni, hogy átmeneti, transzgresszív, semleges és szituációfüggő értékkel bíró kategóriák 

is felismerhetők a szemantikai kereten belül. 

Azok a kategóriák, amelyek egy határozott keretet adnának meg az angyal szó jelentésének 

magjaként, leginkább a transzcendens lények (nonhuman beings), a mennyei-földi közvetítők 

szerepei közé kerülnének, de a metaforikus jelentések sokasága miatt úgy találtam, hogy a 

ténylehes szóhasználat ennél sokkal plasztikusabb és elmosódottabb határokkal bíró keretet 

jelöl ki számunkra (vö. Goddard–Wierzbicka 2014, 23). Ez a keret álláspontom szerint sokkal 

inkább egyfajta jelentéshálózati vagy kapcsolódási koordináták mentén ábrázolható (I. ábra).  

 
I. ábra: Az angyal szó jelentéskeretének pozitív/negatív (+/–) és szakrális/profán (S/P) modellje  

(ábrázolva a lehetséges semleges vagy átmeneti jelentésrétegeket is)371 

                                                           
am. követ, küldött, honnan a latin angelus, német Engel, olasz angelo, szláv angyel, stb. 1) Bibliai ért. Isten követe, 

küldötte. Így neveztetnek az ó szövetségi próféták, papok, irástudók. 2) Szorosb ért. azon magasabb rendű 

szellemek, kik a keresztény hittan szerint Isten akaratát végrehajtják, s az emberek fölött őrködnek; különösen, kik 

eredeti jóságukban megmaradtak, miért jó angyaloknak neveztetnek, különböztetésül az elpártolt, s megbukott 

szellemektől (ördögöktől). Isten angyala. Úr angyala. Világosság angyala. Halál, mélység, sötétség angyala. 

Őrangyal. Köz életben a nyájaskodók nyelvén, jelent kedvest, szerelmünk tárgyát. Angyalom, édes kedves 

angyalom. Jelent ártatlan, tiszta erkölcsűt, szelidet. Olyan mint az angyal. Az ily kifejezések: az angyalát! a réz 

angyalát! aki angyala van, nem egyebek, mint szépített, elburkolt káromkodások, miért se nemesebb társalgási 

beszédben, se irodalmi nyelvben helyök nincsen.” Az angyalbőr szóösszetétel akkor még csupán a 

könyvkötészetben használt „tarkára festett fényes papír” jelentésű volt (I. 155), ami azóta láthatóan gyökeresen 

megváltozott, sok új jelentéssel gazdagodott (pl. fegyverszíj, katonaruha, szerzetesnövendék öltözéseke stb.) 

371 A táblázatban az előhívható jelentésmezőben szerepeltettem sok metaforikus és metonimikus jelentésréteget is, 

hiszen nem szótár szerűen rajzolódik ki egy fogalom kognitív „jelentésfelhője”, szemantikai kerete (vö. Fillmore 

1976, 1985). Ez a jelenség a pragmatika implicit jelentés fogalmával írható le (Tátrai 2011, 101). A 
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Természetesen egyéni mintázatok, sajátos családon belüli vagy barátok közti egyedi jelentések 

is létrejöhetnek,372 azonban a magyar anyanyelvűek, vagy a magyarul viszonylag jól beszélők 

számára az I. ábrán szereplő asszociációs- és jelentésmező legtöbb eleme ismert. Ez olyan 

közös kognitív szemantikai keretet hoz létre, ami az egymás közötti kommunikáció alapja. 

Ebből hívódnak elő szituációtól függően narratívák, érzések, és az ehhez fűződő személyes 

viszonyulások. Ettől még félreértések lehetségesek, de a lényeg, hogy többé-kevésbé 

átfedésben vannak azok a tudások, amelyeket az angyal szó előhívhat, vagy amire 

asszociálhatunk általa. Ezt a helyzetet változtatja meg munkahipotézisem szerint a csoportba 

kerülés során az a diskurzus, ami a fények sajátos, új jelentésrétegét létrehozza.   

 

 

A fogalomkonstrukció kiindulópontja: a kívülállók tudásregiszterei 

 

Először úgy gondoltam, hogy a szótári jelentéseket tekintem annak a kiindulópontnak, amiből 

levezethetem majd a fények csoportján belüli jelentéskonstrukciós folyamatot, az ott kialakuló 

új jelentéseket. Azonban már terepmunkám korai szakaszában felismertem, hogy abban a 

társadalmi környezetben, ahonnan a csoport tagjai származnak, és ahol élnek, a szótári 

jelentéseknek csak egy része jelenik meg az egyének kognitív regiszterében, és vannak más, 

főleg metaforikus további jelentésrétegek, amelyeket a szótárak nem említenek. Ezeket csak a 

szövegkörnyezetük, az említés szituációi révén fejthetjük fel, alkothatunk róluk képet. Ezért 

először röviden felvázolom a „kívülállók” (az érdeklődővé, majd jelöltté váló személyek) 

elképzeléseinek lehetséges kiindulópontját (pontosabban ennek valószínű szemantikai keretét), 

és csak utána térek rá a fények csoportjában tapasztalt beszédesemények, szövegek elemzésére.  

A „kívülállók”, mint nehezen körvonalazható kiindulópont (a csoport társadalmi környezete) 

fogalomhasználatára két módszert alkalmaztam. Az offline térben zajló terepmunkám során a 

csoporttagok nem csoporton belüli beszédeseményeinek alkalmával elhangzott említések közül 

a kívülállók általi említéseket vettem figyelembe. Az online térben pedig sajátos szelekciós 

módszert alakítottam ki. A nem csoporttagnak számító,373 de a csoporttagok ismerősei közé 

                                                           
jelentésstruktúra nem „alacsonyabb rendű” fogalmi elemeket (tehát nem definíciós elemeket) tartalmaz, hanem a 

szó által előhívható lehetséges tartalmak hálózatát és ennek felépítését mutatja meg (Fillmore 1994). 

372 Vö. a vernakuláris vallásosság jelenségével Primiano 1995, Howard 2011. 

373 Az érdeklődő, a kereső, a jelölt és a fény státuszúakon kívüliek. 
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tartozók közül választottam ki hat személyt szövegelemzési céllal, akiknek nyilvánosan 

használt angyal-szóhasználatára sok példát találtam.  

Az online szövegelemzéshez először kiválasztottam hat olyan személyt, aki a csoportnak nem 

volt a tagja, de a csoporttagok valamelyikéhez kapcsolódott. Öt csoporttaghoz kapcsolódtak. 

Két fő egyetlen csoporttaghoz, míg további három fő két csoporttaghoz, míg egy további 

személy négy csoporttagot is ismert. Azonban a csoport alkalmain soha nem találkoztam velük, 

és a prófétának sem voltak ismerősei, ezért őket – az elemzés szempontjából – „kívülállóknak” 

tekintettem.374 (Nem tudtam ellenőrizni, hogy milyen ismeretségi, befolyásolási viszonyban 

vannak a fények csoportjával, ezért „kívülállóságuk” természetesen csak feltételezés.) Azért 

ragaszkodtam ahhoz, hogy a csoporttagok ismerősei közül válasszam ki az elemzett 

személyeket, mert így kívántam a parttalanul tág lehetséges „társadalmi környezetet” szűkíteni 

a valós társadalmi hálózati kapcsolatokra. Természetesen jóval több személyt is választhattam 

volna, de kiindulópontnak ez elegendőnek tűnt. Az online térben hat személy nyilvános 

facebook idővonalának és a hozzájuk kapcsolódó (pl. általuk „lájkolt”, kommentált, 

nyilvánossá tett) tartalmakból készítettem az elemzés céljából egy ideiglenes szövegkorpuszt. 

Ezt egy 198.765 karakter terjedelmű, Word for Windows file-típusú szövegkorpuszba 

másoltam,375 és a kereső találatai alapján az adott szövegrészeket tartalmilag elemeztem. Ha 

egy ennél tágabb kör, mint online szféra szerteágazó angyal-képzeteit is be kívántam volna 

vonni az elemzésbe, akkor erre külön tanulmányt kellett volna szentelnem, hiszen az angyal-

fogalomhasználat egyedi változatai (jelentésrétegei és ezek árnyalatai) szinte áttekinthetetlenül 

sokrétűek (vö.: pl. Howard 2011, 80, 109).  

Terepmunkám alatt a csoporton kívüli, de egy vagy több csoporttaggal személyes kapcsolatba 

kerülő személyek angyal-kogníciója jól láthatóan kirajzolódott előttem az offline térben is. Ez 

a kép megfelelt a MÉK kettős felosztásának, az ebben írt jelentéstípusok egy része meg is jelent 

                                                           
374 Később kettőjükkel személyesen (az offline térben) is megismerkedtem, a többiekkel továbbra is csak az 

online térben tartottam a kapcsolatot. 

375 A facebook kiválasztott idővonalairól a kijelölés a Shift és a fel/le nyilak, illetve a Pgdn, Pgup billentyűk 

segítségével történt, majd a Ctrl+C billentyűvel másoltam azokat egy üres, megnyitott Word for Windows file-ba, 

majd a Ctrl+v billentyűvel beillesztettem. Ezt követően a keresőbe beírtam az általam kiválasztott szavakat, 

szókapcsolatokat (pl. angyal, mennyei erő, arkangyal stb.), és ezeket a szövegrészeket elemeztem tovább, immár 

céltudatosan. Így ad hoc adatbázisomat viszonylag gyorsan, mintegy egy óra alatt létre tudtam hozni, és sokkal 

több időt tudtam a keresésre és elemzésre fordítani.  



274 
 

utalásszerűen egyik vagy másik szituációban. Ennek alapján vázolom fel a „kívülállók” 

absztrakt (tehát nem egy konkrét személyre jellemző) angyalfogalmát, idézetek segítségével.376  

Ezek közül csupán néhány példát kívánok idézni: 

1. vallási (szakrális) fogalomként: „Micsoda szép ikon! Ki ő? Ugye Szent Mihály 

arkangyal?”377; vagy egy másik alkalommal: „Az őrangyal vigyázott rám, úgy éreztem.” (egy 

baleset szerencsés túlélője kezdi így a beszámolóját). A MÉK további „vallási szóhasználatnak” 

tekintett esetek legtöbbjét – pl. bukott angyal, öldöklő angyal, erkölcstelenné vált lány – nem 

tapasztaltam beszédesemények vagy írásbeli kommunikáció során. Ez nyilvánvalóan betudható 

annak is, hogy véges számú beszédeseményben vettem részt, és csak esetlegesen merült fel, 

hívódott elő egy-egy jelentés. Ezek közül idézek néhányat: „Angyal segített a bajban (…)” – 

említi egy balesetet túlélő személy. „Az angyalok márpedig köztünk élnek, erre példa az alábbi 

történet” (egy anekdotát oszt meg, ezzel a kommentárral). Továbbá: „A név az angyal szóból 

ered (…)” (egy Angelika névről szóló megjegyzés); „Mai angyali üzenet: hogyan segítik az 

angyalok a gyógyulásodat” (egy csatolt videofile címeként, több hasonló „angyali üzenet” 

mellett, amelyek a „boldogulásodat”, a „megbocsátást”, a „boldogságod” stb. segítik elő).  

2. A MÉK köznapi vagy átvitt értelemben használt fogalmaira az alábbi jellemző példákat 

idézem: „Angyalszív – látta valaki?” (kérdezi egy hollywoodi mozisikerről érdeklődve az 

egyik személy); „Angyali szépség” (egy jelzős szerkezet a szövegből); egy másik személy 

„Ritánk378 anygyalruhában [sic!]” (egy facebookra feltöltött fénykép kommentje egy kislány 

szép, fehér szoknyás ruhájáról); „Angyalom, galambom, szeretem a bort” (egy nótát idézve, 

egy kép mellé írva); „Sárga angyalként nekem egyértelmű. Hajrá VÖRÖS ÖRDÖGÖK!” (egy 

Manchester focimeccshez kapcsolódó szurkolói megjegyzés); végezetül egy tulajdonnévvé vált 

példa, hogy az egyik említésben az illető kutyáját nevezték Angyalnak.379 A MÉK 4. és 5. 

jelentésére nem találtam példát az általam elemzett online szövegekben, sem a szólásokra. (Ez 

nem jelenti azt, hogy a résztvevők ne ismerhetnék e jelentésrétegeket.)  

Összetett szóként vagy szókapcsolatként négyszer jelent meg az angyal szó: „angyallány” 

(zenei utalással, de metaforikusan); „angyalvár” (a római Tiberis-parti erődre utalva); játékos 

                                                           
376 Csupán emlékeztetőül rögzítem, hogy dőlt betűvel szedve írom a hangszalagról vagy szöveghű 

terepjegyzetből származó, szóról szóra történő idézeteket, azokat azonban, amelyek nem biztosan szöveghű 

lejegyzések, nem szedem kurzívval. 
377 Az említés egy beszélgetés során hangzott el, Temerinben, 2014-ben. 

378 A kislány eredeti nevét megváltoztattam. 

379 Ennek látszólag nincs jelentősége, de a kutyát így nevező személyek számára az angyal szó említésekor 

előhívódik (vagy előhívódhat) ez a jelentésréteg is.  
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szóalkotásként „farkangyal” (az azonos című hollywoodi filmre380 utalva); végül pedig 

„békaangyal” (a békeangyal szatirikus értelemben kifordított szójátéka, pletykázó vénségre 

montírozott szárnyak mémként beillesztése).  

Számos más példát is említhetnék az összesen hetvenhat381, általam elemzett angyalfogalom 

előfordulás (említés) közül, azonban a leggyakoribb az angyal szó viszonylag egyszerű, 

szakrális értelmében történő alkalmazása volt, különösebb pontosítás, jelző, leírás – további 

jelentésrétegekre utalás382 – nélkül (10 említés). A második leggyakoribb említés a személyre 

metaforikusan alkalmazott „ő egy angyal” vagy „angyalom” típusú szóhasználat (8 említés). 

Szólásokban, közmondásokban nem fordult elő sem online, sem offline említésként. Bizonyára 

nagyságrendekkel sokrétűbb jelentésrétegzettséget lehetne feltárni, ha külön e célból 

vizsgáltam volna az említéseket, de dolgozatom célja nem ez, csupán egy lehetséges 

kiindulópont felvázolása azt megelőzően, hogy a csoport elemzésébe kezdenék.  

Az érdeklődők, kíváncsiskodók számára, akik a fények csoportjához, vagy valamelyik taghoz, 

mint a csoport relációjában értelmezett személyhez közelednek, nagyon sokrétű asszociációs, 

metaforikus, továbbá szakrális és profán jelentésháló áll rendelkezésre. Az angyal szó 

jelentéseinek kulturálisan meghatározott voltára, ezek összefüggéseire, a rendkívül gazdag 

jelentésrétegekre, az angyalokhoz kapcsoló egyházi, szakmai és hétköznapi tudások, 

asszociációk sokrétűségére jó példa, hogy külön enciklopédia foglalkozik „az angyalokkal” 

(Guiley 2004). A szótári jelentésekhez hasonlóan felismerhető, hogy a bonyolult, erősen tagolt 

teológiai angyal-fogalom mellett párhuzamosan létezik egy kaotikusabb, inkább metaforikus, 

folyamatosan újabb és újabb jelentéstartományokat megnyitó profán jelentéshalmaz, ami 

viszonylag független jelentéskonstrukciós folyamatok révén alakul, elszakadva az eredeti, 

szakrális fogalomtól. Ezeket a jelentéstartományokat folytatják a jól ismert (köznyelvi) 

metaforák, összetett szavak által előhívható másodlagos jelentésrétegek (pl. angyalbőr, 

angyalarcú, Angyalföld, angyalgyökér, angyalgyár, angyalbögyörő stb.), és a játékos, egyéni 

szóalkotások (pl. farkangyal, angyalbár, angyaltanya). A kiindulópont tehát egyéni változatok 

sokaságát foglalja magában (ld. az I. számú táblázat jelentés-struktúráját). 

 

 

                                                           
380 1991-es vígjáték, Blake Edwards rendezésében (angol címe: Switch). 

381 Ebből 19 az offline, és 57 az online szövegkorpuszból származott. A szakrális jelentésrétegbe 45, míg a 

profánba 31 tartozott (az összetett szavakat az utóbbiba soroltam). 

382 Bár összetett szó, az „őrangyal” fogalmát is ide soroltam. 
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Jelentésalkotási folyamat a fények csoportjában 

 

A következőkben nagyon sok szöveget, szövegrészletet idézek, hiszen ezekből ismerjük meg a 

küszöbnarratívák fokozatossága mentén lépésről lépésre zajló tanulási folyamatot, és magát a 

szóhasználat aktorokra és beszédszituációkra383 is figyelő jelentéskonstrukciós folyamatát. Egy 

kívülálló, akinek tudása az előbbiekben ismertetett jelentésstruktúrához hasonló, a csoportban 

nem egyik pillanatról a másikra szerez új tudást, hanem – mintegy a készségek elsajátításához 

hasonlóan – a diskurzus beszédeseményeinek sokaságából. Ezért az olvasót a következőkben – 

egy kívülállóhoz hasonlóan – végig vezetem azon az úton, aminek révén megismerhető a fények 

angyalképe. A fények valóságalkotási (és -észlelési) folyamata ennek a diszkurzív 

kompetenciának kialakításától függ,384 és ezt csak sok konkrét szöveg (beszélgetés, online 

kommentár, megosztott narratívum stb.) révén lehet modellezni. Ezért előre is elnézést kérek 

az olvasótól e fejezet hossza miatt, azonban annak végére reményeim szerint egy egészen 

újszerű – és a fények csoportján jóval túlmutató érvényességű – jelentésalkotási és 

valóságkonstrukciós folyamat tárul fel előtte.  

 

 

Angyalnarratívák a kereső fázisban 

 

Amikor valaki kinyilvánítja az érdeklődését a próféta vagy a fények csoportja iránt, a 

kívülállóból – ahogyan láthattuk a küszöbnarratívák ismertetésekor, a 4. fejezetben –

kíváncsiskodó (ha érezteti ellenkezését, ellenérzéseit, és ezeket meg kívánja vitatni) vagy 

érdeklődő lesz, aki többet szeretne megtudni a csoport és a próféta álláspontjáról, tudásáról. 

Akkor „billen át” a csoporttagok által általában keresőnek nevezett fázisba, ha érdeklődéséhez 

a csoportos alkalmak látogatásának lelkesedése, vagy legalább egy-egy taggal vagy a prófétával 

való személyes találkozások vágya is kapcsolódik. Néha már egy éve jár valaki a prófétához, 

amikor személyesen részt vesz egy csoportos összejövetelen vagy zarándoklaton. Máskor amint 

megkapja a meghívást a találkozás után, néhány napon vagy héten belül már részt vesz a csoport 

egy vagy több összejövetelén. A nagy szóródás miatt a kívülálló – kíváncsiskodó – érdeklődő 

                                                           
383 Vö. Tátrai 2011, 51. 

384 A narratívák megismerésén kívül az átélt események során tapasztalt érzések és a Rudolf Otto által a numinózus 

fogalmával meghatározott élmények (Otto 2001), ezek megosztása és az értelmezés folyamatában való részvétel 

is kell ahhoz, hogy ez ne csupán tudás, hanem az adott személyek (kognitív) valósága is legyen.  
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– kereső fázis finom átmenetekkel és személyes döntések sorával jellemezhető, aminek során 

több-kevesebb konkrét beszélgetés részeseként az illető mintegy „belekóstol” a csoport 

diskurzusába, majd fokozatosan beletanul. 

Az első találkozások alkalmával meglehetősen gyakran jelenik meg az angyal fogalma. A 

külvilággal, az érdeklődőkkel kapcsolatos kommunikációban olyan kulcsfogalomnak tűnik, 

ami összeköti a csoporton belüli és a csoporton kívüli értelmezéseket. A csoporttagok is 

használják a profán jelentést is (igaz, csak pozitív konnotációval), nevezik szerelmüket 

„angyalomnak”, mondják egy gyermek őszinte, bűntelenséget sugárzónak tekintett arcát 

„angyalinak” vagy „angyalszerűnek”, és készítenek télen „hóangyalokat” a lábukkal és a 

kezükkel. A profán jelentésrétegek közül megjelennek azonban szexuális tartalomra utalások, 

szarkasztikus vagy pejoratív felhangok (a békaangyal mémet például egyetlen csoporttag sem 

lájkolta), és a bukott angyalokra sem hallottam egyetlen utalást sem. A profán értelmezések 

körében tehát egyfajta letisztulás, eltolódás következik be, a pozitív aura erősebben 

meghatározza a profán jelentéseket is. Ettől még ezek megmaradnak, mint passzív tudás, amit 

értenek, de nem használják azokat. A „Farkangyal” című film kívülálló általi említésekor az 

egyik jelölt státuszú tag látható nemtetszését fejezte ki fejcsóválással és elfordulással.  

Az első példák azt mutatják, ahogyan a csoport felhívja a figyelmet arra, hogy az angyalok 

köztünk élnek, megtapasztalhatók, de egyelőre konkrét információt nem tudunk meg róluk. 

 

Beszédszituáció (1) 

dénes Próféta: Erős az angyali jelenlét! 

 

Kívülálló (halkan kérdezi a közönség között álló egyik fénytől): Látja őket? 

Egy fény státuszú tag: Érzékeli a jelenlétüket. (a téma ezek után másra terelődik) 

 

Beszédszituáció (2) 

Egy fény státuszú tag: Angyalok segítsenek az utadon! 

Kereső: Ámen! (búcsúzáskor) 

 

Beszédszituáció (3) 

dénes Próféta (hangosan): Na, most itt megjelent egy nagyhatalmú, erős angyal. 

Fény (halkan beszélgetnek): Igen, én is érzem. 

Másik fény (egy kívülállóhoz – akit ő hívott az eseményre – halkan): Sokszor lehet érzékelni a 

jelenlétüket. Az angyalok köztünk vannak. 
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A következő példa, amikor a próféta vagy valamelyik tanítványa felhívja az érdeklődők 

figyelmét arra, hogy az angyalok a mennyei erők pozitív transzcendens lényei, szemben a 

szellemekkel, akik a negatív szférát alkotják, és akikkel ezért nem szabad érintkezni. 

 

Beszédszituáció (4) 

dénes Próféta (nyilvános prédikáció közben): (…) Az angyali világ és a szellemvilág két külön 

fogalom. Nekünk a szellemi világgal dolgunk nincsen. Az angyalokkal annál inkább.  

(A közönség körében több kívülálló és kereső is jelen van, a prédikáció után beszélgetés során 

kérdez rá az egyik kereső az angyalokra) 

Kereső: az angyalok nem a szellemi világhoz tartoznak? 

Egyik fény státuszú tag: A szellemi világba démonok, rossz szellemek tartoznak. Az angyali 

világ a mennyei erőkhöz tartozik.385 

                                                           
385 A csoport szóhasználata tehát eltér a Bibliától és a katolikus teológiától, vö. pl. 1Királyok 22:21, Zsoltárok 

18:10., a fényeknél a szellem/szellemvilág egyértelműen a negatív transzcendens lényeket foglalja magában (pl. a 

hazajáró halottakat tehát nem). Ez utóbbiakról sok narratívum és előírás vonatkozik a csoportban, de nem tartják 

szellemeknek őket. Egy facebook-ra feltöltött, tehát már a keresők számára is hozzáférhető videóban dénes Próféta 

így magyarázza ezt el: Dénes Próféta: Egy nagyon fontos dolgot szeretnék tisztázni, elmondani, hogy rendeződjön 

bizonyos személyeknél az életútunk eme része. A szellemekről és angyalokról beszélek nektek, mint próféta. Péter 

Dénes vagyok. Megtapasztaltam aztat, hogy nagyon sokszor, tévesen, össze zavarják az emberek, a szellemeket és 

az angyalokat. Kedves testvéreim, a kettő nem egy és ugyanaz. Az életútamon sok emberrel találkoztam. 

Találkoztam, akik angyalokról beszéltek, találkoztam, akik szellemekről beszéltek. Először is szeretném kiemelni 

aztot, hogy nem egy és ugyanaz. Tehát a szellemek egy más dimenzióban élnek, az angyalok megint egy más 

dimenzióból érkeznek. Tehát a mennyei világ, és a földi világ, a kettő nem egy és ugyanaz. Itt most megmutatok 

nektek pálcát, amiről beszélgetnek sokszor és sokan (egy L-alakú, kb. 30 cm hosszú fém pálcát mutat fel), hogy 

ezeket használják. Igen, testvéreim, ezeket szellemi erők mozgassák. Ezekkel foglalkozni nem szabad. Itt van az 

inga. Erről is beszélek. (egy fafogóval ellátott arasznyi fémszerkezetet mutat fel, aminek a fogóval szembeni 

oldalán sűrű, U-alakra hajlított szakasza mozdulhat meg oldalirányban, a laza fogantyúban) Eztet is szellemi erők 

mozgassák. Ezzel sem szabad foglalkozni. A Szentírásban nagyon is kiemelően írja az apostol (felmutatja a fekete, 

keménykötésű Újszövetséget), hogy az útra, amikor elmentek az apostolok, annak idejin, például a Máté 

evangéliumának a 10 per 10-es részénél így írja, hogy se úti táskát, se készruhát, se sarut, se pálcát, tehát a pálcát 

is ide sorolja, hogy ne vigyenek magukkal. Ugyanez megtalálható Lukács evangéliumában is, a Lukács 

evangéliuma 9 per 3-as résznél, ahol szintén így írja az apostol: és monda nékik, semmit az útra ne vigyetek, se 

pálcákat, se táskát satöbbi, satöbbi. Tehát jól érzékelhető, hogy a Szentírás nem emelte ki a pálcáknak a létét, 

mikor nagyon sokszor, ezeket említették és hozták fel nekem, hogy a pálcának ilyen szerepe van. Testvéreim, a 

pálcának nincsen szerepe. Az igazi érték itt van, a Szentírásban. (felmutatja az Újszövetséget) Az az érték, amiről 

beszélt Jézus: kérjetek Szent Lelket testvéreim, vagyis, mint próféta mondom nektek: kértetek-é Szent Lelket, 

minekután híveim lettetek. Megjegyzem, hogy nem mindenki kap Szent Lelket. Fönt döntik el (felfelé mutat), kinek 
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A keresők viszonylag hamar találkoznak olyan angyal-észlelésekkel, amikor a próféta vagy 

tanítványai felismernek egyes jelenségekben angyalokat. 

 

Beszédszituáció (5) 

dénes Próféta: Ezen a fényképen jól látható a két fejedelmi angyal. (egyik fotóalbumának 2010. 

december 4-én készült fényképét [ld. Kép 1.] mutatja éppen egy keresőnek; a kép készült, a 

csodára emlékeztető fakereszt plafonra helyezésekor) 

Kereső: Ez a két szellemszerű lény? 

dénes Próféta: Igen. Na de ezek aztán nem egyáltalában nem szellemek. Hanem angyalok.  

(az albumban is kézzel a kép mellé írt szövegben szerepel, hogy „A képen látható a két fejedelmi 

angyal. (…)” 

 

Kép 1. Egy kép dénes Próféta nyilvános albumából: két fejedelmi angyal Temerinben386 

 

 

                                                           
adják meg. Szent Lelket csak az kap, aki Istennek engedelmeskedik. És ha valaki eljött például énhozzám, mint 

prófétához, elmondja problémáit, gondjait, a kezemet ráteszem, behunyom a szemem, és megnézem, mit mutat a 

Szent Lélek róla. Ez így működik, testvéreim. Tehát nem kell ide pálca, ide kell a szeretet, a Jézushoz való 

ragaszkodás, tiszta szívvel. Ez nagyon fontos. És nagyon fontos. Ha kértél, és ha kaptál Szent Lelket, minden 

működik. Áldás és szeretet legyen rajtatok, én eztet szívemből kívánom. És megjegyzem, a szellemekkel foglalkozni 

nem szabad. Úgy mondjuk földi értelemmel: a tűzzel ne játszunk! Ámen! 

(https://www.facebook.com/Karacsonyfalva/videos/464514297009459/, 2014.03.23.) A videó facebook címkéje: 

///SZELLEMEK és ANGYALOK../// ..két külön világ.. Készült a felvétel. Erdélyben, 

Székelyföldön.2014.márc.23.H.karácsonyfalván..dénes...Próféta. [sic!] 
386 A képen szereplő férfi (balra) arcát a felismerhetőség megakadályozása érdekében eltakartam, ugyanis 

időközbeni halála miatt a kép közléséhez hozzájárulását már nem kérhettem.  
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Beszédszituáció (6) 

Fény (egy fényképet mutat [ld. Kép 2.], sok apró fénykörrel): Erős volt ott a mennyei jelenlét! 

Fény: Igen. Elképesztő! Mennyi angyal! 

Kereső1: Eddig azt hittem, hogy ezek csak a kép hibái. 

Kereső2: Én meg, hogy a lencsén lévő szennyeződés miatt vannak.  

Fény: A mennyei erők nyilvánulnak meg így. 

 
Kép 2. Egy szabadkai parázson járásról készült fotó, fénylő pontokkal (2011.08.28)387 

                                                           
387 A képen látható nő arcát a felismerhetőség elkerülése érdekében kiretusáltam. 
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Beszédszituáció (7) 

Fény: Dénes egyik kedvence ez a kép. (egy fényképalbumot mutat dénes Prófétáról egy 

keresőnek, és az egyik képről [ld. Kép 3.] beszél) Betegen feküdt, és megjelent mellette egy őrző 

angyal. 

Kereső: Ez itt? 

Fény: Igen. Jól látható a párnáján, a feje mellett. 

Kereső: Igen, igen. Látom. 

Fény: Beteg volt éppen, és meggyógyult. Csak az előhívás után lehetett látni az angyali 

jelenlétet. Úgy is hívja, hogy az „angyalos kép”. 

(A 2017-ben készített fotóalbumon azonban a kép mellett már az a felirat látható, hogy „Próféta 

és a „Szent Lélek…” Ezt interpretációs elmozdulásnak tekinthetjük egy erősebb legitimációs 

narratívum felé.) 

 

 
Kép 3. dénes Próféta betegágyán (az ún. „angyalos kép”) 

  

Beszédszituáció (8) 

Fény: Na, készen vagyunk. Álljunk körbe! (A fehér abroszos asztalon a gyertya mellé egy Mária 

a gyermek Jézussal ikont helyez ki, és mellé egy pravoszláv ikonképet Mihály arkangyalról.) 

Kereső: Annyira szép ez az ikon! (közel hajol, megnézi) 

Fény (súgja): Szent Mihály arkangyal. 

(Elkezdődik az imádkozás.) 
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Beszédszituáció (9) 

Kereső: Láttam egy felhőformát, átsütött rajta a nap, na, az, az olyan volt, mint egy angyal. 

Fény: Az is volt. Angyalt láttál. 

Kereső: Igazán? 

 

Fontos kiemelni, hogy ezekhez a beszélgetésekhez hasonló tartalmak a nyilvános online térben 

nem jelennek meg, a jelenlegi központi blogon (http://denesprofeta22.blogspot.com). A korábbi, 

egy immár kilépett tanítvány által szerkesztett blogon sem, a youtube-ra vagy más 

filemegosztóra feltöltött anyagokban és a tévé- illetve nyomtatott sajtóinterjúkban sem találunk 

példát sem a fénykörök felismerésére, sem a további, csak a jelöltek és a fények számára 

hozzáférhető tartalmaknak nyilvánossá tételére. Ez a küszöbnarratíva-modellből következő 

fokozatosság jól megfigyelhető az angyal-diskurzus narratíváihoz való hozzáférés során.  

A fényjelenségként való észlelésen kívül a metaforikus vagy profán szóhasználatra is akad – 

bár jóval ritkábban – példa. A szakrális szóhasználat dominanciája következik a csoport 

jellegéből is, hiszen ez nem foglalkozási vagy szurkolói csoport, hanem egy vallási mozgalom, 

ahol a profán társalgási alkalmaknál és témáknál gyakoribbak a szakrális rítusok, események. 

Az egymás közötti kommunikációban még a telefonos, skype-on vagy emailen történő 

kommunikáció során is az élet szakrális dimenziója dominál. Munkahelyi problémákat, a 

magánélet profán eseményeit sokkal ritkábban említik, mint egy átlagos baráti társaságban. A 

metaforikus és átvitt értelmű szóhasználatra példa a következő két beszédesemény: 

 

Beszédszituáció (10) 

Fény: Az én édes, drága angyalom otthon vár engem. (férjére utalva, aki otthon marad) 

(a beszélgetés során szóba került ugyanis, hogy miért egyedül jött) 

 

Beszédszituáció (11) 

(dénes Próféta nyilvános Facebook profiljára az alábbi szöveget írta egy székely népviseletbe 

öltözött serdülőlányokat ábrázoló – az évente megrendezésre kerülő ezer székely leány 

ünnepségen készült – kép mellé) 

dénes Próféta: :) Angyalok Székelyföldön....dénes...Próféta. (Homoródkarácsonyfalva) 

Fény (az egyik fény kommentárja): Angyalok! 
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Jól érzékelhető volt számomra, hogy az angyalok említései között a szakrális jelentés dominált. 

A profán jelentés egyike (Farkangyal) elutasítást váltott ki. Az angyalok képi megjelenése, 

érzékelése, felismerése e fázisban kezdődik meg. A fotókon megjelenő fényjelenségek 

csoportszintű interpretációs keretben alkotnak „angyali jelenlétre”, „angyalokra” vagy 

„mennyei jelenlétre”, „mennyei erőkre” utaló szemantikai keretet. A kereső a visszatérő 

beszédesemények (az 5., 6. és 7. típusúak) alkalmával egyre több pozitív visszacsatolást észlel, 

a bevésődés folyamata megindul. Találkoztam érdeklődőkkel, akik ennél a pontnál döntöttek 

úgy, hogy nem folytatják a csoport megismerését, mert számukra a fényképhibának tartott 

jelenségbe való belemagyarázás hiteltelenítette a csoportot és a prófétát. Ezért is tartozik az 

angyalok észlelése az egyik első küszöbnarratíva-csoportba. 

Azok, akik az érdeklődő, kereső fázisban vannak, és eljutnak ahhoz, hogy Szent Lelket 

kérjenek, és ehhez a próféta segítségét kérjék, már számos alkalommal vettek részt az (1)-(9) 

szituációhoz hasonló szituációkban, így számukra ez az interpretációs keret jól ismertté vált, 

mire eljutottak addig a döntésig, hogy Szent Lelket kérjenek.  

A korábbi tudásregiszter e kommunikációs aktusok hatására kibővül, és egy jelentős új, friss 

élményekre és megerősítő visszacsatolások sokaságára épülő szemantikai réteg jön létre, az 

angyalészlelés. Ezeket a fényjelenségeket vagy felhőformákat nem metaforikusan vagy 

képletesen tekintik az angyalok jelenléte bizonyítékának, hanem fizikai bizonyítékot látnak 

bennük. Az angyalokról történő kogníció tehát ezekkel a fényjelenség-érzékelésekkel bővül. 

Ahogy láttuk, a profán jelentések sem tűnnek el (lásd például a (10) és (11) számú 

beszédeseményt), de átalakulnak; kiszorulni látszik az „oda nem illőnek” tartott jelentésárnyalat 

és szóhasználat köre (ld. Farkangyal esetében).  

A profán értelemben történő említések leszűkülnek az olyan szóhasználatra, ahol nagyon 

pozitív, jó, szép, kedves, szeretetteli stb. személyeket kívánnak az angyali jelleggel jellemezni 

vagy metaforikusan az angyal szóval meghatározni. A negatív jeletésrétegeket a csoport 

visszaszorítja. Ezt a változást egyes (a negatív konnotációjú) jelentésrétegek áthúzásával 

ábrázolom a II. ábrán, ugyanis a tudáskészletből ezeket nem kitörlik, hanem „használaton kívül 

helyezik”. 
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II. ábra: Az angyal szó szemantikai keretének pozitív/negatív és szakrális/profán 

 modelljének változása, a negatív tartományok elutasítása miatt 

 

Fontos további szempont a szemantikai jelentéskonstrukciós folyamatban az élményszerűség. 

A közös élmények, az itt és most élmény (mennyei jelenlét, angyali erők) közös átélése és a 

fényképeken történő észlelések értelmezése összekapcsolódik. Az élményszerűség miatt az 

angyalok közöttünk való jelenlétének átélése a résztvevők számára egyre természetesebbé 

válik. Sokrétű kötődésekkel rögzülő jelentéstartomány keletkezik ezek által az absztrakt vagy 

kívülállók számára általában máshogy értelmezett képek hatására. Elsődlegesen pozitív, erős 

érzelmi telítettségű helyzetekben jelenik meg ez a narratívum, ami az angyalok és a pozitív 

értékek összekapcsolódását jelenti (nem esik szó például a keresztény teológia bukott vagy 

gonosz angyalairól).  

 

 

Új jelentésrétegek a jelölt (kérő) fázisban 

 

Akik Szent Lelket kértek, tehát a próféta segítségét kérték a Szent Lélekkel való közvetlen és 

intenzív kapcsolat létrehozásában, a Szent Lélek befogadásában, már biztosan ismerik az 

angyalok, angyali erők, mennyeiek, mennyei erők, égiek egymással szinonim, de nem egészen 

azonos fogalmakat, és viszonylag biztosan felismerik a beszédhelyzetekben ezek képi 

megjelenéseit.  

A jelölti szakaszban újabb küszöbnarratívákkal szembesülnek azok, akik a próféta segítségét 

kérték a Szent Lélek megkapásához. Ezek között kiemelt szerepet játszanak az angyalok 
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alakjára vonatkozó narratívák, amelyeket döntően a próféta közöl azokkal, akik már véleménye 

szerint kellő felkészültséggel rendelkeznek. Erre példa a következő két beszédesemény. 

 

Beszédszituáció (12) 

dénes Próféta: Az angyalok a mennyben valós alakjukban mutatkoznak meg. Ez olyan téglalap-

forma. A négy sarkánál hullámzó. Ezekkel mozognak. Hasonló ez a négy szeglet valami fodros 

szélhez. (2011-ben, Csíksomlyón, így magyarázta el a fényeknek és a jelölteknek az angyalok 

alakját, de hasonló megfogalmazást nagyon sokszor hallottam tőle.) 

 

Ez a gyakran megjelenő narratívum-típus vizuálisan jól leképezhető és megjegyezhető. 

Többször láttam, ahogy a próféta le is rajzolta az angyalokat [ld. pl. Kép 4.], de tanítványai is 

hasonlóan rajzolják ezt le a látott rajzok és a hallott szöveg alapján [ld. Kép 5.].  

 
Kép 4. dénes Próféta saját kezű angyalábrázolása (2016) 
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Kép 5. Egy tanítvány rajza az angyalok alakjáról (2014) 

 

Beszédszituáció (13) 

dénes Próféta: Ottan aztán egészen sok mennyei lény gyűlt össze. Angyalok, emberek. Én is ott 

voltam közöttük. Egy völgyszerű téren. Aztán észrevettem fölöttünk hatalmas angyalokat. 

Óriási alakjuk lassan, érted-e, mintha úszna. Lebegtek fölöttünk. Ezek voltak az őrző angyalok. 

A rend őrei. Olyan emberformájúak, van kezük, lábuk, fejük. (Néhány kérő státuszú 

csoporttagoknak így magyarázta el egyik mennyei utazásán szerzett élményét. Tehát elkülöníti 

a „közrendű” angyalokat az óriási őrző angyaloktól. Őket jelöli „az Őrzők” fogalommal.) 

 

Nem maradnak azonban el azok az észlelések sem, amelyek már – sokkal inkább utalásszerűen 

– megjelentek a megelőző szakaszban is. Ilyen észleléseket sokszor fényképek alapján 

magyaráz el. Erre példák a következő narratívák: 

 

Beszédszituáció (14) 

A Facebook profilján dénes Próféta sokszor megosztott – nem nyilvános adatként – az 

ismerőseivel olyan élményeket, amelyek ezekhez az angyali észlelésekhez kapcsolódtak. Ezek 

közül a képek közül az egyiket [ld. Kép 6.] 2013. január 4-én osztotta meg, a következő 

megjegyzéssel.  

dénes Próféta: /// Sátorozás Bráila közelében egy erdőben...Az Angyalok köztünk élnek ! /// 

dénes...Próféta. 
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Kép 6. dénes Próféta fényképe a sátor falán megjelenő fényjelenségről (elmondta, hogy amikor a fényképet 

készítette, még nem sejtette, hogy egy kereszt jelenik majd meg) 

 

Hangsúlyozottan jelen van a csoporton belüli diskurzusban az angyalok mindennapos jelenléte 

a földi világban, és az, hogy csupán az észlelés képességének hiánya miatt nem veszik ezt észre 

a legtöbben. A következő szövegek azt példázzák, ahogy a csoporton belül egyre 

természetesebbé válik az angyalok hétköznapjaikban való jelenlétére történő hivatkozás.  

 

Beszédszituáció (15) 

(A Facebook profilján dénes Próféta által megosztott élményeinek értelmezésében sokszor 

megjelennek az angyalok.) 

dénes Próféta: :) Ilyen az útad ha Jézus ,,SZENT..." tanítáasait hirdeted.! ,,Angyalokal 

járom eggyütt útam..." dénes...Próféta. 

 

Beszédszituáció (16) 

Az előzőhöz hasonló említés a Facebook kommunikációban, 2016. december 29-én 

megosztva: 

dénes Próféta: /// Ha elfogadtad Jézust,ha együtt élsz a Szent Lélekkel,ha Angyalok vigyázzák 

lépteid,akkor a TEREMTŐD előtt hiteles személy vagy /// dénes...Próféta.  

(A megosztás tárgya egy más személy általi fotó és címke:  

Szellem Lélek Test: Fotó a lélekről, ami az emberi testet elhagyja  

Miután elmúltam 30 éves, elkezdtem keresni, kutatni az élet értelmét. Tudtam, éreztem, hogy 

nem csak annyiból áll, hogy megszületünk, tanulunk, dolgozunk, családot…) 
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Az érzelmi kötődést sokszor romantikus, már-már érzelgős narratívákkal is elő lehet segíteni, 

márpedig az emlékezet és az érzelmi viszonyulás (a pozitív kötődés) előmozdítása a bevésődés 

és a közös értelmezési keret létrejöttének egyik fontos alapja. A következő beszédeseményben 

érzelmi hatást kívánnak kelteni egy romantikus versike online megosztásával: 

 

Beszédszituáció (17) 

dénes Próféta megoszt a Facebook-on egy verset 2013. január 4-én: 

Imádkoztál? Engem kértél? 

- Én leszek az angyalod! 

Lehet, kicsit mást képzeltél, 

ám lélekben nagy vagyok. 

Mától kezdve figyelek rád,... 

 

Az angyalok megjelennek a rituális tér kialakítása során is. Egy temerini összejövetelen, ahol 

fények és kérő státuszúak is jelen voltak, dénes Próféta beszédének egy részlete is utal erre: 

 

Beszédszituáció (18) 

(egy imaalkalomra gyülekezés során a próféta tanítványainak beszél a közös ima kezdete előtt) 

dénes Próféta: Itten meggyújtottam hét szál gyertyát. Nem is szálat, ilyen dobozos gyertyát. 

Hetet. Én most elmondom, hogy négyet belőle megmondok, ötöt bocsánat, a másik kettőt majd 

azokra bízom, akik be vannak töltekezve Szent Lélekkel, hogy majd a végén próbálják 

egyeztetni, hogy mi is a másik kettőnek  a mondanivalója. Akiknek az este elmondta, megkérem 

szépen, hogy ők tartsák meg, mert akkor a rejtély már nem rejtély. Hét szál gyertya, tehát az 

egyik az atya, a másik a fiú, harmadik a Szent Lélek, negyedik a szűzanya, ötödik az angyalok, 

és van a hatodik és a hetedik. Tehát a másik kettő vajon mi? A szentírásban benne van, 

megtalálható. 

Változás a korábbi éles szembeállításhoz képest e szakaszban, hogy dénes Próféta több 

alkalommal kijelenti az imádkozásra összegyűlt kérőknek és fényeknek, hogy a szellemi világ 

nem egyértelműen rossz, ott is vannak pozitív lények. Ezzel mintegy folytatja, és részben 

megerősíti, részben pedig árnyaltabbá teszi a keresők részére is említett alapnarratívát: ld. 

beszédszituáció (4). Egy alkalommal például így fogalmazott: 
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Beszédszituáció (19) 

dénes Próféta: Tehát nem angyali dolgokról beszélgetünk. És én magam is láttam például olyan 

személyt, aki ilyen ingóval dolgozott és gyógyítást csinált valakin. Az illető személy meg volt 

állva, s tartotta így előtte ezt az ingát. S akkor mondta, hogy igen vagy nem, beteg vagy nem, s 

az az inga aszerint mozgott ki balra vagy jobbra. Na, most itt van egy olyan, hogy ezek  a 

szellemi erők azért nem éppen úgy van, ahogy az átlag ember gondolja, és nagyon kell erre 

vigyázni az ember mit mond, mert receptet adhatsz bizonyos szellemi erőknek, akik itt most 

jelenleg hallgatnak. És nem szeretnének itt lábat rakni, vagy utat mutatni olyan irányban, hogy 

hogy lehet egy emberhez eljutni. Eztet nem szabad ezt a lehetőséget megadni. Csak azt mondom 

meg, hogyha valakik például táltos tanfolyamot végeztek, akkor itt mindig szellemekről 

beszélgetnek. És azokkal nagyon hamar lehet kapcsolatot teremteni bizonyos kevés program 

segítségével, és pénzért, mert ezt valaki pénzért teszi meg. Pénzért beiktat valahova, úgy érzem, 

hogy hallottam többször elég komoly pénzösszegeket is kértek ezért. Na most én ismerve azt, 

hogy elég sok emberrel találkoztam, akik ezek közül engem fölkerestek, és azt mondtam én hogy 

nagyon sok esetben történt olyan, hogy talán még a házát is eladná azért hogy meg tudja fizetni 

azt a rendkívüli nyugalmi állapotát ami volt neki akkor, amikor elment ahhoz a tanfolyamra, 

ahova bement. Ami volt belépés időszakában neki. Tehát eladná, hogy visszacsinálja. Azt 

mondja, hogy amivel találkoztam, az törlődjön, ne is halljak róla többet semmit, ezért én egy 

háznak az árat ajánlanám fel, persze visszacsinálni ezt nem lehet, de közben is harcolni ott azért 

lehet.  (…) sokszor nem azzal volt a gond, hogy annyira gond, hogy valaki találkozott egy jó 

szellemi erővel, ugyanis úgy mondjam, hogy léteznek szent szellemek, jó szellemek, és  a gonosz, 

a rossz szellemek. tehát ez a szellemek világa, ezekről azért elég finoman az ember szót tegyen. 

És én úgy érzem, hogy valahol az evangéliumban is meg van nevezve például szent szellemként 

tüntetik fel a Szent Lelket, ez nem jó, ez egy helytelen kifejezés. 

 

A kérő stádiumban már megjelennek olyan absztrakt megfogalmazások is, amelyek tovább 

tágítják az eddigi angyal-elképzelést. Ezek általában a mennyei/égi/angyali erővel együtt, vagy 

erre utalva merülnek fel a beszédszituációkban.   

 

Beszédszituáció (20) 

(egy fény státuszú tag beszélget két kérő státuszúval) 

Fény: Angyali erőt érezni. Az angyal egy erő. Energia.  

Kérő1: A mennyei erőkről beszélsz? 

Kérő2: Milyen energia? 
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Fény: A legerősebb energia. Isten akarata, az angyali, mennyei erők megnyilvánulásai. Mind 

Istené. Az angyalok is az Atya erejétől vannak, a mennyei erő nyilvánul meg bennük. Ámen. 

Kérő1 és Kérő2: Ámen. 

 

Beszédszituáció (21) 

(dénes Próféta beszél az angyalokról több fény és kérő státuszú résztvevőnek, miközben a nagy 

társaságban kisebb beszélgetés indul arról, amit hallanak) 

Kérő: A mennyei erő jelenlétét, úgy értem: angyalokat érezhetünk? Meg tudjuk érezni őket? Ez 

olyan rezgés általi? 

Fény: Minden amit érzel, mármint mennyei erőt, a Szent Lélek akaratából érzed. Érted. Hogy 

ezt rezgésnek nevezed… nem, szerintem inkább a mennyei energia nyilvánul meg abban, hogy 

ezt érezhetővé tegye számodra. A lényeg, hogy érezhetővé válik. 

 

Beszédszituáció (22) 

(egy zarándoklat alatti beszélgetés részlete, gyaloglás közben) 

dénes Próféta: A mennyei erők nyilvánulnak meg minden angyalban. Úgy is mondhatnám, hogy 

az égiek Isten szolgái. Ahogyan mink is. Ez szent dolog. 

Kérő: A mennyeiek az angyalok? 

dénes Próféta: Az angyalok is a mennyei erők közé tartoznak. 

 

Kiderül, hogy bármilyen alakot fel tudnak venni az angyalok. Attól függően, hogy kinek milyen 

alak áll közel a szívéhez, vagy szükséges az adott hatás kiváltásához. Egy férfinak például egy 

női alak, nőknek inkább egy fiatal, szép és nyugodt férfi tűnik alkalmasabbnak. Erre példa az 

alábbi szöveg. 

 

Beszédszituáció (23) 

(a próféta egy csűrben prédikál a fényekből és kérőkből álló, vele zarándokoló tanítványainak) 

dénes Próféta: (…) Na most már, tudni kell, hogy az angyalok olyannak változtatják az 

alakjukat, aminek akarják. Itt a földön. A mennyei alakjukat már elmondtam. De itt lenn, a földi 

világban, az másképpen van es. A női személyek általában férfinak látják az angyalokat. Az 

angyal férfiként jelenik meg, tegyük hozzá, hogy szép, olyan erős és kedves férfit lát, aki neki 

hátrahagy valamit. Nekem pediglen, mint férfiembernek, én ugye pedig egy nőt látok, s az es 

nekem hátrahagy valamit. Okkal jön ide. Így könnyebben ki tudja fejteni a feladatát, azt a 

hatásosságot, amit kíván gyakorolni.  
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Ezáltal tisztázódik, hogy a téglalap alakú angyalforma a mennyei megjelenésükre vonatkozik, 

mint ahogy az őrző angyalok formái is a mennyei világra vonatkoznak. E narratívum azonban 

sokkal gyakrabban jelenik meg a fények egymás közötti beszédszituációiban. Az értelmezést 

ugyanis a későbbi, elmélyült beszélgetések alapozzák meg. A jelöltek (kérők) között csak 

sporadikusan, általában utalásszerűen „hozzáférhető” az alakváltás narratívuma, de számukra 

sokkal nagyobb jelentőségű a 4. és 5. képen ábrázolt újszerű angyalforma.  

 

A kérő státuszban tehát megjelennek olyan további adatok, amelyek az angyalok valóságos – 

tehát mennyei – alakjára vonatkoznak (ld. 12. szövegrészlet). Ennek felismerése, ismerete, mint 

újszerű és fontosnak tartott adat dominál e szakaszban. Elősegíti a beavatottság-érzetet, 

ugyanakkor kellően egyszerű ahhoz, hogy könnyű legyen megjegyezni és azonosulni vele. A 

jelöltek számára kevésbé lényeges, hogy ez nem az angyalok mindenkori, csupán mennyei 

alakja, ráadásul csak egy típusú angyalé, gyakran tapasztaltam, hogy amikor az angyalok alakja 

szóba kerül, ez a forma hívódik elő legtöbbjükből. Ennek magyarázata a csoport egyik fény 

tagja szerint az, hogy az angyalok a mennyei dimenzióhoz tartoznak, ezért a valós alakjuk csak 

ott, és nem a földi világban nyilvánul meg. Azonban a téglalap alakú angyalforma nem 

minősíthető általánosan elfogadottnak. Vannak jelöltek és fények (nagyjából húsz-huszonöt 

százalékuk), akiktől soha sem hallottam még csak utalást sem ezekre, és az angyalokkal 

kapcsolatos beszélgetéseinkben úgy tűnt, inkább emberszerűnek képzelték el őket. Abból is 

következtethetünk arra, hogy a téglalap alakú angyalok elképzelését néhányan nem osztják, 

hogy amikor az angyal-fogalom felmerült, kezét, szárnyát stb. említették; végezetül pedig a 

rövid interjúk során kihagyták a téglalap-narratívumot az angyalok ismertetésekor. Amikor 

bibliai jeleneteket fogalmaznak meg, azok is emberszerűnek láttatják az angyalokat, akik 

egyébként beszélnek a téglalap alakúságról. (Pl. kislányának mesél így egy fény státuszú tag: 

„egy angyal lépett oda Máriához, és rámosolygott”, vagy egy jelölt rövid beszédének részlete 

a feltámadásról: „a sírban egy angyal ült a kövön, ahova korábban Jézust fektették”).  

Nehéz megítélni, hogy vajon egy narratívum említése vagy akár a kép lerajzolása mennyiben 

jár ennek az angyalformának a teljes és kétely nélküli elfogadásával. Bizonyára különböző 

mértékben „hisznek” ezekben a próféta tanítványai. Az azonban terepmunkám alapján 

bizonyosnak látszik, hogy a korábbi angyalelképzeléseiket nem oltja ki vagy írja felül ez a 

további narratív réteg, hiszen ahogy tapasztaltam, bizonyos szituációkban ez, másokban az a 

jelentésréteg hívódik elő. 
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A fények angyal-fogalmának alakulása 

 

A kérők (jelöltek) státuszából a fények közé történő átlépést az eskütétel jelenti (amikor valaki 

megkapja a Szent Lelket), de a narratívákhoz való hozzáférésben átmeneteket és fokozatosságot 

figyelhetünk meg – pl. a (23) és a (24) narratívum nem szigorúan ehhez vagy ahhoz a 

szakaszhoz kötődik, de az bizonyos, hogy nem az érdeklődőknek mondják el ezeket. Az energia 

fogalma és az alakváltás ténye sporadikusan megjelenik már a kérők beszélgetéseiben is. A 

közös nevezőnek tekinthető, átfedő tartalmukat azonban sokkal inkább a fények és a próféta 

egymás közötti intenzív kommunikációja hozza is létre, és ez hat ki a többiekre. A 

narratívákhoz való hozzáférés szakaszolása tehát viszonylagos. 

Az angyalok téglalap-alakjára vonatkozóan a fény státuszúak részéről nagyon kevés 

beszédesemény során tapasztaltam elsődleges közlést, tehát amikor ők maguk mondták el ezt a 

narratívumot. Sokkal gyakoribb volt – ld. például a (20) és (21) esetnél –, hogy az energia felé 

terelődött beszélgetés fonala, az energia fogalmában oldották fel az angyalok mibenlétével 

kapcsolatos többértelműséget, bizonytalanságokat.388  

A fény státusz elérése után olyan egymás közötti, szűk körű beszélgetések zajlanak, amelyekről 

jóval kevesebb információval rendelkezem, mint a korábbi szakaszok sokkal nyilvánosabb 

diskurzusáról. A fények sokkal kevesebb beszélgetése volt hozzáférhető számomra. Ezért 

nehezebb helyzetben vagyok az elemzés során, mint az előző esetekben, hiszen számomra is 

csak utalások és nagyon nehezen értelmezhető absztrakt megfogalmazások állnak 

rendelkezésre. Emiatt szükségesnek láttam interjúkkal is kiegészíteni a kutatást. 

Az első és legfontosabb változás a korábbi angyal-elképzelésekhez képest, hogy az 

alakváltozás, vagy megjelenések sokfélesége abból adódik, hogy az angyal energia:  

 

Beszédszituáció (24) 

(dénes Próféta a jelenlévő fényekhez beszél Temerinben, 2014-ben) 

dénes Próféta: Érzitek ezt az angyali energiát? 

Fény: Legalább három felől éreztem az angyali jelenlétet. 

 

Beszédszituáció (25) 

(egy fénytalálkozón elhangzott beszélgetés részlete) 

Fény1: (…) [az angyal] a mennyei erők energiája. 

                                                           
388 Hasonló összefüggést találunk spirituális gyógyítók és csoportok körében is (például Kis-Halas 2018, 194). 
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Fény2: Igen, Isten energiája.  

Fény1: Isteni kisugárzásokat389 (…) 

 

E beszélgetésfoszlányból érzékelhető, hogy a beszélgetők a bizonytalanságot közös értelmezési 

lehetőségekkel próbálják kitölteni – ez is jól érzékelteti, hogy nem dogmatikus, definíciószerű 

narratívákat használnak a gondolkodás során, hanem egymáshoz illő, vagy az adott helyzetben 

kompatibilisnek tűnő fogalmakat próbálnak közös gondolkodás során összekapcsolni. 

 

Beszédszituáció (26) 

(egy imatalálkozóhoz gyülekezés során beszélgetnek az érkezők) 

Fény1: A Földet, a világot védő energia. Angyalok. Akik közvetítik Isten akaratát.  

Fény2: Az isteni akarat kezei, égi kezek.  

dénes Próféta: Az angyali energiát mi itten mind érezzük, igaz-e? 

Fény2: Abszolút. Igen.  

 

Beszédszituáció (27) 

(egy zarándoklat alkalmával egy fénnyel beszélget a próféta) 

dénes Próféta: Az angyal olyan alakot ölt, amilyet akar. Lehet fény, ember, állat, bármi.  

Fény: Egyszer egy galambot láttam, az nem a Szent Lélek… 

dénes Próféta: …az attól függ. Lehetett a Szent Lélek is. 

Fény: Angyalnak éreztem. 

dénes Próféta: Akkor az is volt. 

Fény férje: (odalép hozzájuk, pogácsával kínálja őket) Kértek…? (a beszélgetés elterelődik) 

 

Miután a fenti és hasonló párbeszédek során körvonalazódott, hogy bármilyen anyag, forma 

lehet angyal, a további lépés, hogy felismerhetővé válik: az angyalok mindenben ott lehetnek. 

Erre példa a következő narratívum. 

 

Beszédszituáció (28) 

(egy zarándoklat alkalmával a pihenőnél, fények a csűrben beszélgetnek) 

                                                           
389 A beszélgetést a terepnaplóból csak részben sikerült rekonstruálnom. 
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Fény1: Ahol szeretet van, pozitív szeretet,390 ott vannak az angyalok.  

Fény2: Mert a szeretet erejét az angyalok segítik. Az a feladatuk. 

Fény3: Ugye, hogy a mennyei erő a Földön a szeretetben nyilvánul meg?  

Fény2: Igen. Megtestesül, vagy fénnyé lesz.  

Fény1: Na, tehát… mármint az angyalok közöttünk vannak. 

Fény2: Köztünk. Most például a lábamba kérek egy kis angyali erőt. (masszírozza a vádliját) 

(nevetés) 

 

Ez a fajta sugárzó, energiaként és mennyei erőként jellemezhető angyalfogalom már jóval 

túlmutat azon, hogy milyen alakban lehetne ábrázolni az angyalokat, hogyan is képzeljük el 

őket. Párhuzamosan az energia egyre központibb fogalommá válásával, ennek hatása kiterjed 

az angyalok sokféleségének értelmezése is, de immár nem a külsőségek terén.  

 

Beszédszituáció (29) 

(egy temerini megemlékezésen, szűk körű beszélgetés során) 

Fény1: Érzem az energiáját [az angyalnak].  

dénes Próféta: Fejedelmi angyal. (válla fölött hátrafelé mutat) Itt van. 

 

Beszédszituáció (30) 

(beszélgetés három tanítvány és a próféta között egy imaalkalom során a földi világban maradt 

– marasztalt – halottakról391) 

dénes Próféta: …na, azt mondom erre, hogy aki még nincs tizennégy éves, annak a halálakor 

nem marad itt a szelleme, lelkestül felszáll, úgy mondanám, felviszik az angyalok a mennyei 

világba. Ehhez nem kell külön energia, mint néhány más halottnál. Akiket itt marasztalnak, 

vonzanak a szeretteik. A gyerekeket szabadon felviszik az angyalok. Ez szent dolog. Én láttam. 

Láttam ezt. A saját szememmel. Őket nem kell féltenünk. Jó helyre kerülnek mindenképp. 

Fény: Az angyali energia ehhez elég. 

dénes Próféta: Elég. Ez bizonyos. 

 

                                                           
390 Utalás a beszélgetés korábbi szakaszára, hogy van negatív szeretet: „fojtó” vagy „majomszeretet” stb. Ezek 

látszólagos szeretetek, de egyetértettek abban, hogy ott nincs jelen a mennyei erő, csak a földi önzés vagy vágy. 

391 Az energiáról szóló fejezetben bővebben szóltam a halottak „felszabadításához” szükséges energiáról, és 

arról, hogy milyen narratívák képeznek egy viszonylag erős keretet a csoportban erről.  
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Beszédszituáció (31) 

(egy tűzönjárás alkalmával két fény beszélgetett) 

Fény1: amikor készítettük a karácsonyfadíszeket, angyalokat, éreztem, a gyerekekkel együtt, 

az angyali jelenlétet. 

Fény2: Mert ott voltak. 

Fény1: Ott. A karácsonyfadíszben is angyali erő volt. 

Fény2: Amiben, ahol szeretet van, ott angyal lakik.  

Fény1: Ámen!392 

 

Az előző példákon kívül néhány más utalás, és számomra viszonylag nehezen értelmezhető 

narratívum állt rendelkezésemre, hogy a fények kognitív szemantikai mezőjét elemezzem, ezért 

néhány kérdéssel, rövid interjúval kívántam megvilágítani a homályos részeket, az energia, az 

angyal és az angyalok formáinak összefüggéseit. Fényekkel készült interjúkból szóló idézeteket 

közlök az alábbiakban: 

(32) Az angyal is energia. Isten kisugárzása, mennyei erő. De saját akarattal, öntudattal. A 

mennyei és a földi világban is megjelenhetnek angyalok, érted, átjárhatnak ide és oda. 

Összekötik a földi és a mennyei világot. Ha az Isten úgy akarja. Érted? Nem csak úgy jönnek.  

(33) Nincs olyan, hogy az angyal ilyen vagy, hogy olyan. Bármilyen lehet. Sok alakban, fényben, 

energiahullámban, erőhatásban. Érted, olyan lökésben, ott lehet. (…) Ezt meg lehet tanulni, 

tehát ezekre odafigyeljünk. (…) Az energia, mint mennyei erő, megjelenései leggyakrabban az 

angyalok. De például a Szent Lélek is ennek az isteni energiának a legerősebb, irányítója, része.  

(34) Az angyal egy teremtmény, mint mi. Csak energiából van. Tiszta energiából. 

(35) Vannak a mennyei, fejedelmi, meg az őrző angyalok, ahogy azt Dénes is sokszor elmondta. 

Neked is elmesélte, igaz? Igen. Na. A nagy, őrzők, a rend fejedelmi angyalai, vagy tizenketten. 

Azok nem hiszem, hogy ide jönnek a földre. Más angyalok igen. Sokszor. Az átjárást az energia 

adja, nagyon nagy energiájuk van, mert a mennyei erők lényege ez. Ők itt dolgoznak. Köztünk. 

(36) Bármi lehet [angyal] mert van olyan ereje, hogy ha láthatóvá akar válni, úgy, olyan legyen. 

Ha nem, akkor energiacsomó, pozitív erő, energiamező, ahogy a próféta mondta, ezért is 

látszanak a fényképeken. Néha. 

Az angyalfogalom tehát a folyamat végére sokkal absztraktabb, plasztikusabb és fluidabb lett, 

mint ahogy azt valaki az angyal-észlelések során, majd pedig a lerajzolt, téglalap alakú 

angyalokról szóló beszámolók, említések alapján várhatná. Ez a bonyolult transzcendencia-kép 

                                                           
392 Egy számukra tetsző, fontosnak ítélt gondolatra sokszor felelnek ezzel a szóval a próféta és a tanítványai.  
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a mennyei erők és az energia révén kapcsolódik magához a Szent Lélekhez is, akiről a próféta 

azt mondta, hogy „Szent Lélek jele az hosszúkásan van feltüntetve és ilyen sugárzással. Végül 

is érdekes módon, hogy én láttam ilyen festményt templomban nem is egyet, hogy ugyanígy volt 

megfestve, hosszúkó volt és az energiamező sugárzott ki belőle.” A megfogalmazásban az 

energiamezőnek különös jelentősége van: ez ível át ugyanis az angyalfogalom felé. 

Tehát a Szent Lélek és az angyalok jelentése érintkezik egymással, az elképzelések 

összekapcsolódnak. Általában határozottan elkülönítik, hogy a Szent Lélek az Isten közvetítő 

ereje, tehát Isten személye, az angyalok pedig más, teremtett lények. Tudtam, hogy a fények és 

a próféta ennél sokkal többet, és valószínűleg pontosabb szóhasználattal beszélnek az 

angyalokról, ezért kénytelen voltam (elegendő beszédeseményben való részvétel hiányában) 

interjút készíteni dénes Prófétával 2016. február 27-én, amelyben tisztázni kívántam az 

angyalok kérdéskörét393 is. A mintegy öt órás interjú fontosabb részleteit közlöm az 

alábbiakban: 

(37) Az angyalokat úgy lehet elképzelni, mint mondjuk eztet a tárgyat [egy 10 centiméterszer 7 

centiméteres jegyzettömbből származó lapra mutat], kicsit mennyei világban értelmezem így. 

Ez a mennyei arculatuk. Mintha ez volna szabálytalan körökkel, s négy ilyen sarok így ennek. 

S ez egy élővilág. Értetted-e. Tehát a kéznek s a lábnak a, az energiaszimbóluma úgy meglebben 

és prófétaként, vagy úgy mondjam neked, hogy többször látom ezeket a mennyei test formákat. 

Nagyon hamar megtanultam, hogy amelyik testnek a tömörülete vastagabb, az többször élt itt 

a földön,394 és azoknak akiknek , állj meg le is rajzolom neked [lerajzolja egy jegyzetlapra – ld. 

Kép 4.]  (…) Tehát ezt körülbelül úgy képzeld el, hogy ezt így tudnám lerajzolni - így, így. Ilyen 

szabáltalan (…) ezek angyali erők, ezek akik már megtisztultak.395 Na most ennek van egy olyan 

témája, hogy van amelyik, ez a test, ez sötétes forma, van amelyik világosabb. Tehát ezt úgy 

kicsit így lehet elképzelni. Ezek élő testként tudnak lebegni és tudnak mozogni és kommunikálni 

egymás között. Minél sötétebb egy ilyen test, annál többször volt a földi világban. Minél tisztább 

világosabb egy test, onnan tudod, hogy ő még nem járt. Ő már volt lent. Értetted-e? Ha 

megjelenik, mondjuk földi embernek angyali jelenése van, például az úgy történik meg, hogy 

                                                           
393 Bár én soha nem kértem és nem is kaptam Szent Lelket a próféta segítségével, a sok éves terepmunka során 

2016-ra, amikor az interjút készítettem, már sajátos rálátásom volt a csoport életére, együtt zarándokoltam velük 

stb., ezért a próféta nagyon részletesen mesélt a transzcendens világról. Ez az interjú volt a leghosszabb (majdnem 

öt órás) a vele készített interjúim közül, ezért csak rövid részeket tudok e fejezetben közölni belőle. 

394 Itt a határozottan a reinkarnációra utal, amivel kapcsolatos nézeteit viszonylag gyakran kifejti a jelölteknek.  

395 Máskor elmondta, hogy a halott emberek, miután a földi lelkük a mennybe kerül, egy tisztulási folyamaton 

mennek keresztül, és utána válnak angyallá. Itt tehát az emberből lett angyalokra gondolt.  
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azok a női személyek, akik kértek és kaptak Szent Lelket történetesen, nekik is vannak szent 

álmuk. Tehát a szent álom azt jelenti, hogy a Szent Lélek valamit prófétál neki, valamit átad. 

Na most egy női személy férfi angyalt lát. Tehát egy nőnek az angyal férfiként jelenik meg, egy 

szép bájos kedves férfit lát, aki neki valamit hátrahagy. Most nekem mint férfinak, én egy nőt 

látok, amint nekem hátrahagy, tehát ezzel is egy hatásosságot fejt ki az angyal, hogy olyan 

kedves nő volt, és mondott valamit. Tehát…  [Kérdésem: Akkor az alakjukat ebben a világban 

tudják változtatni?] Igen, olyannak változtassa, aminek akarja. Tehát ez neki ez nem téma. 

[Kérdésem: És akkor viszont említetted az őrzőket régebben. Az nem ez a típusú angyali forma, 

hanem egy másik?] Hát hallgass ide, én úgy érzem, hogy  mennyei világból tudtam ezt. Én 

ezeket láttam  a mennyben. Hogy  földi világban ezek hogy szerepelnek, ezeket így nem láttam, 

csak tudtam róluk. [Kérdésem: Nem is egyszer mesélted nekem azt, amikor a mennyei világban 

fölöttetek megjelennek ezek az őrzők…] Jaj nem, az más volt. Az egy esetem volt. Volt egy 

esetem, mikor prófétaként fölvitt engemet a Szent Lélek, és úgy tudnám ezt magyarázni, hogy 

mondjuk innintől nézve, mint egy futballpályaforma volna fönt. Nem látni a pályára, csak ott 

van, és kétfelől volt egy följárat. És akkor a Szent Lélekkel megérkeztünk a mennybe, és a 

balfelőli bejáraton lebegtünk, mentünk föl, s amikor fölmentünk kérlek szépen, akkor láttam egy 

hatalmas nagy tér van. Rengetegen voltak ilyen alakban [az általa rajzolt képre mutat – ld. Kép 

4.] az angyalok, rengetegen voltak, és akkor egészen a kezdési felől érkeztünk mi meg, és ott 

lebegve álltunk meg. tehát ez egy nagyon érdekes mennyei közlekedés, hogy ezt nagyon hamar 

meg lehetett tanulni. S akkor néztem, hogy ú milyen sokan vannak, édes Istenem! Rengetegen 

voltak, mindenki engem nézett, és akkor mellettem voltak azok a próféták, akik még előttem 

prófétaként éltek a földön. Na most akkor nekem tudatták velem, hogy itt még van olyan próféta, 

aki prófétaként volt, de nincs itt. Ő lent van a földön, éli az életútját, éretetted-e, s akkor 

mindenki tudta aki jelen van, jelen volt, hogy én… azért jelentek ők meg, gyűltek össze, hogy ez 

az ember, ez a személy most jelenleg próféta lent a földön. Tehát ez volt ennek az egész 

találkozásnak a mondanivalója. Hogy ő most jelenleg próféta, a mi prófétánk lehet. S akkor így 

körbe néztem, Krisztusom, édes Istenem, megláttam fölöttünk voltak a hatalmas angyalok. 

Tehát felettem lebegtek fejedelmi angyalok, hát lehettek vagy tíz-tizenketten felettem kábé, de 

ők nagyok voltak, színesbe voltak, azok a hatalmas erős domináciák, ott voltak fent. Ezek a rend 

angyalai. Tehát úgy mondhatom, mint ahogy Jézus mondta, hogy mint aki megtagad engem az 

emberek előtt, azt én is megtagadom atyám angyalai előtt. Na ezek az angyalok akik vigyáznak 

arra, hogy a földi világban ez a rend, ami az életet biztosítja, ezzel ne forduljon föl. Tehát ne 

változzon meg. Tehát hogyha azt mondom neked, hogy született száz gyerek, fiúgyermek 

mondjuk Budapesten, akkor születik száz lány Gödben. Tehát ezt az egyensúlyt mindig 
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próbálják helyrehozni. Ezt ott a mennyeiek szabályozzák. Ha ezt nem szabályozná senki, akkor 

képzeld el, hány eset, hogy azt mondja a  fiának keressem meg a páromat, tehát a páromat. De 

hát a te párodat ki teremtette meg a kommunisták, vagy demokraták? Hát nem ezek, hanem ezek 

már mennyei cselekedetek, amik vigyáznak mindig arra, hogy az életnek a része mindig 

működésben legyen. [Kérdésem: És ők is ilyen téglalapszerű alakúak voltak?] Nem, nem ők már 

rendesen a földi ember formalitásában láttam én őket. Ők már rendesen abban a formában 

voltak, úgy láttam őket. De nagyok voltak, tehát egyszerűen ők az óriásoknak számítóképpen 

voltak jelen. [Kérdésem: Nagyon sokszor beszélünk arról. hogy mennyei jelenlét van itten 

körülöttünk, vagy, hogy erős mennyei jelenlétet érzünk. Ez mennyivel van hatással a mi 

világukra, hogyha ezt érezzük? Mit okoz ez nekünk, mért van ez?] Hát legelőször is van egy 

olyan, amit mondtam, hogy az életünket meghatározza, hogyan gondolkodunk. Ez, hogyan 

táplálkozunk, mennyit mozgunk  és mennyit dolgozunk. Tehát úgy is mondhatom neked, hogy 

ha  valahol a víz kezd gyűlni, akkor valószínű. hogy a szúnyog is megjelenik, hogy lerakja a 

lárváját. Ha már több víz lett ottan, akkor már a béka is bele fog bújni. Ha a víz nagyon 

megszaporodik, már a hal is meg tud jelenni. És eztet nem úgy kell fogni, hogy abban a tóban 

halat ember nem tett és mégis hal van, hű ez valami isteni csoda. Lehet így is nevezni, isteni 

csodának, mert valamelyik madár a lábán elhozta az ikrát és onnan. Patakba volt, patak szélén 

a kishalaktól fölragadt a lábára, elrepült itt meg leszállott. Elég volt elhozott kettőt-hármat, 

már be volt telepítve ugye hallal. Na most én úgy érzem, hogy amiről az átlagemberek nem 

tudnak keveset vagy semmit se, ezt úgy hívjuk, hogy a teremtés. Tehát a teremtés az arról szól, 

hogy megteremtem a jót, vagy megteremtem a rosszat. Tehát milyen gondolattal élek én. A mi 

ember által nem látható világban vannak a negatív sejtek és a pozitív sejtek. Ez egy külön világ. 

Kicsit úgy próbáltam eztet most szimbolizálni a vízzel kapcsolatosan, hogy itt is meg vannak 

jelenve a negatív és a pozitív sejtvilág. És az ember a gondolatával jót vagy rosszat teremtve 

mozognak ezek. Tehát hogyha én a jót élem meg mindig, a jókra gondolkozok, jó dolgokra 

gondolkozok, ami engem mindig a fény felé visz, akkor ezek a pozitív sejtek állandóan 

szaporodnak körülöttem, most jött egy angyal, körülöttem, és akkor ezek tulajdonképpen, ezek 

építenek. Tehát a pozitív sejtek azok mindig az építési szellemet használják, vagy építenek fönt, 

ha figyelmesek vagyunk, tehát úgy mondjam, hogy életben tartanak minket. És ezért mondtam 

neked aztot, ha minél jobban meg tudom őrizni a jó gondolataim egész nap este is reggel is, 

este imádkozok, atyám segítsél meg, reggel imával indulok el, jó gondolataim vannak, áldja 

meg a jó isten Pista bácsi, szervusztok nektek is áldásos napot. Tehát a szeretetbeli 

gondolkodásban élek, akkor ezek a pozitív sejtek ezek mindig többen és többen lesznek, és minél 

többet vannak jelen az életemben. Na most én az általunk nem látott világban lassan lassan 
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fényleni kezdtem. Az által kezdtem fényleni, hogy a gondolataimat mindig jó helyt tartom. Na 

most ez, ez a fényezés, ha egyszer belevontam a pozitív sejteket, kitartottam a jó gondolataim 

mellett. Minél tovább, minél több lett ebből a pozitív sejtből, egy idő után én mint ember szinte 

szinte fényleni kezdtem a többi emberek között a jó, értékes gondolataimmal , amelyek engem a 

teremtőhöz kötnek, mert annak is  a fényességben adja az életet neki. Na most ezt az angyali 

erők fogják, a lebegő angyali erők. És akkor fölfedezik, hogy az illető személy, azt a mindenit 

neki, nézzétek meg hogy fénylik lent. És akkor az angyalok kezdenek odagyűlni. És az angyali 

világ ezt a pozitív sejtvilágot, értetted-e, meglepik, mert nekik egy olyan otthont ad, kicsit úgy 

is mondhatom neked, hogy fürödnek ebben a rengeteg pozitív sejtvilágban, és az ő jelenlétik 

még jobban kezdenek rád hatni. És akkor te egészen olyan jól érzed magadat, mert az angyalok 

lassan lassan tégedet körbe kezdenek venni, értetted-e, és te azt érzékeled, hogy nem vagyok 

egyedül. Persze hogy nem vagy egyedül, nem hazudol, de te voltál az, aki megteremtette ezt a 

világot magadnak. De ő nem szólhat neked bele, hogy neked azt mondja, hogy te most balra 

menj vagy jobbra menj. Ő ezt nem teheti meg, mert neki nincsen joga. Na most ezért van az 

evangéliumnak része az, amikor azt mondja Jézus, Jézus, aki ezekkel nagyon tisztában volt, 

Jézus tudta, hogy ezek a dolgok nagyon is működnek, és azért mondta Jézus, hogy kérjenek 

Szent Lelket. Tehát kérni kell. Tulajdonképpen kérni kell. Igen ám, úgy mondjam neked, hogy 

te nagyon jól érzed magad, úgy érzed, hogy én tudnám az atyás szót, tudnám az orosz szóbelit, 

tudnám Jézust követni, mert ezek az angyali erők annyira megerősítetek lelkileg, te már úgy 

megerősödtél, hogy te szeretnél kapni,  szeretnél munkálkodni. Megismerted a tanítását 

Jézusnak, és akkor kérek Szent Lelket azt mondod. (78) S akkor te, Atyám, én Jézus nevében 

kérek Szent Lelket, Atyám, én a szabad akaratomat átengedem a Szent Léleknek, mert  a szabad 

akarat az, ami lezárta a kapukat nálam. Hát hiába énekelem, hogy jő Szent Lélek, jő Szent 

Lélek, várlak, énekelheted eztet holnap reggelig is, a Szent Lélek el is jön, idézőjelbe teszem 

csak, de  a kaput bezárva tartottad. De van egy olyan dolog, hogy kérem a Szent Lelket, de fönt 

döntik el, hogy adnak vagy nem adnak. Mert azt írja az evangéliumban is, hogy nem az a 

kiválasztott, aki magát ajánlja, hanem akit az úr ajánl. Tehát fent eldöntik, hogy ő kap Szent 

Lelket, vagy nem kap Szent Lelket, amire azt mondjuk, hogy igazából a Szent Lélek egy angyal. 

Egy felhatalmazott angyal. A fejedelmi angyalok ők tudják, hogy melyik az az angyali tábor, 

így mondjam neked, ahonnantól ezt az angyalt ők elküldik. Tehát úgy mondjam, hogy ezek a jó 

angyalok. Nem is így van megnevezve. Főangyalok, igen főangyalok, tehát itt vannak az 

angyalok, akik szabadon, megvan az ő munkájuk, de vannak a főangyalok, akik ki vannak 

válogatva a többi közül. Ezekből a főangyalokból kerülnek ki azok, akiket Szent Lélekként 

küldenek el. Na most az a főangyal, az az angyal akiből Szent Lélek lett, neki fejedelmi 
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angyaloknak az engedélyével van joga, hogy benned helyet foglaljon. Mert te szabad embernek 

születtél, de a szabad akaratod átengedtek a Szent Léleknek, ezt írja az evangéliumban, hogy 

csak az kap Szent Lelket, aki engedelmeskedik Istennek. Tehát az engedelmesség ott kell benned 

éljen, érted-e. Mert fent eldöntik, lehet, hogy te engedelmes vagy, de ellenben nem vagy erre a 

munkára ráteremtve. (…) Na most hogyha az energiáról beszélgetünk, arról amit miközöttünk, 

körülöttünk van, akkor azt mondom, hogy igen, addig ameddig te a parancsolatokat magad 

előtt szentként kezeled, addig ezek a dolgok kitűnően működnek. Akkor azt mondom neked, hogy 

van egy felszentelt papi ember például, kikerült a munkából, hivatalból, és ő eldönti, hogy hát 

írok egy könyvet én is. valamiről. S akkor a végin odaírja, hogy mit tudom, hogy (…) atya. 

Kérlek szépen az angyal, a pozitív sejtvilág elment. Magadra maradtál. Szembe fordultál 

Jézussal. Mert azt mondta Jézus, atyátoknak ne nevezzél senkit e földön, mert nektek egy atyátok 

van, a mennyben. Mindent elrontottál. Ezt mondja az evangéliumba ki, valaki egyet is megront 

az egészből, az egésznek a megrontásával bűnös. Mint ott az internetes téma, munkálkodol, 

dolgozol, egyet valamit elrontottál, a mindenit neki minden eltűnt! Vagy azt mondod, itt a jelszó, 

ez tizenkét betűből áll történetesen, egyet nem jól írtam be, nem működik. Tehát itt is megvannak 

szigorú szabályok, és úgy érzem, pontosan ez az, amikor valaki valamit felépít, és erre mondtam 

mindig, mint próféta, hogy figyeljetek ide: ha nem tudtál tovább menni ezen az úton fölfele az 

úr felé. Az nem baj. Az a baj, ha visszacsúsztál itt. Az már baj, az már baj. S én úgy érzem, hogy 

ez, amit elmondtam neked, szimbolizálva vízzel, a pozitív sejtekkel, a jó gondolatokkal, ezek 

mind a teremtésnek az egyik része. Jó gondolataim vannak, bejönnek a pozitív sejtek, pozitív 

sejtre bejönnek az angyalok, fénylek már erősen mindentől, és akkor úgy érzem, azt a mindenit 

neki hát én most fogok ezen dolgozni, és így megyek tovább. 

Ahogy a korábbi fejezetekben már elemeztem, a próféta elképzelése nem érvényesül töretlenül 

és egyöntetűen a fények körében, sőt, vannak olyan kérdések, amikor a fények egyes 

narratívákat csönddel, passzivitással öveznek, és olyan ritkán kerülnek szóba, amennyire lehet. 

Így tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy a próféta fenti interjúrészlete a „csoport általános 

tudásregisztere” lenne. Mivel korábban már találtam utalásokat a Szent Lélek és az angyalok 

jelentésének érintkezésére, ezért jobbnak találtam, ha rákérdezek néhány fénynél, hogy ők mit 

gondolnak erről. Nem akartam őket „szembesíteni” a próféta fenti nyilatkozatával, ezért azt az 

egységes kérdést tettem fel nekik, hogy „Az angyalok és a Szent Lélek között mi a hasonlóság 

és mi a különbség? Hogy kapcsolódnak egymáshoz?” Erre az alábbi válaszok születtek: 

(38) Az angyalok angyalok. A Szent Lélek Isten elválaszthatatlan része, isteni személy. 

Uralkodik az angyalok felett. A kettő teljesen más, attól még, hogy mennyei erő mind. 
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(39) A mennyeieket úgy képzelhetjük el, mint energiát. Pozitíve értve. Az energia lehet erősebb, 

gyengébb, vagy ha rossz erőké, az meg, az a negatív energia. Az angyalok a pozitív energia 

cselekvői, ők teszik azt, amikor valami változik. Valóságban az Isten parancsára. A Szent Lélek 

ez az isteni közvetítő erő, aminek a részei. Mintha azt mondhatnám, a kezei az angyalok.  

(40) A Szent Lélek az angyali erők, a mennyeiek irányítója. Az Isten a Szent Lélek által irányítja 

a világot, mármint jó értelemben. Mert vannak ugye a rossz sejtek, rossz erők, a negatív energia. 

Az is irányítani próbálja. Az angyalok ereje a jó felé visz. Ez a dolguk. A vezérlőjük, közvetítő 

erő pedig maga a Szent Lélek. 

Végezetül még egy angyal-narratívumot érdemes megemlíteni: azokét, akik mennyei szövegek 

ihletői, tehát akikkel dénes Próféta az általa leírt vallásos énekek szövegét legitimálja. Az egyik 

legtöbbet énekelt dal „A temerini angyalok”. Ennek keletkezését a próféta így mesélte el egyik 

alkalommal (nagyon sokszor mesélte el, természetesen hasonló szavakkal).  

(41) A temerini csoda megtörténte utáni vasárnap, úgy hajnaltájt, megébredek, hogy valakik 

énekelnek, odakünt, érted-e, az utcán. Biztosan részegek, gondoltam, de csak nem hagyták 

abba. És csak éneklik, éneklik. Te, mit énekelnek ezek? Nem es az utcán, a fejembe énekelnek. 

Kelek fel, veszem elő a papírt, s a diktálásra azonmód leírtam az egész éneket. A temerini 

angyalok éneket. Mert az angyalok énekelték, az angyalok diktálták, nem én írtam, vagyis én 

írtam le, de nem magamtól, hanem az angyalokét, szavait.  

Korábban A temerini angyalok… – és más vallásos énekek – szerzőjeként a Szent Lelket jelölte 

meg a próféta, a váltás 2014-2015-ben történt, attól kezdve azonosítja az angyalokat a Szent 

Lélek többes számú alakjával, mintegy mennyei erő földi emberekhez küldött segítő lényeivel. 

Sohasem hallottam a fényektől többes számban a Szent Lelket a kérdéseimre adott válaszokban, 

tehát a sok „egyéni szentlélek” képzete, mintegy az angyalok szinonimája nem vált a csoport 

elfogadott, általános narratívumává. Az égiek, a mennyeiek, mennyei erők közös kapcsolódási 

fogalma azonban az energia, ami mintegy átível sok más témára, így az angyalok, Szent Lélek, 

betegség, gyógyulás, sátáni erők, gonoszság. A pozitív-negatív erő, energia ezáltal 

világmagyarázó elvvé lép elő, és mintegy áthatja a mennyei és földi világot is, kapcsolatot, 

közös nevezőt teremtve köztük. Ez az elvont, nagyon képlékeny angyalfogalom a fény 

státuszúak körében válik általánossá, de találkoztam olyan tanítvánnyal is, aki kevésbé 

alkalmazta az energia ilyen világmagyarázó fogalmát, és megmaradt annál az elképzelésnél – 

ld. pl. a beszédszituáció (38)-at – ami viszonylag közel áll a katolikus teológiához (az adatközlő 

római katolikus, de nem a karizmatikus csoporttagok közül). 
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Szemantikai elemzés 

 

Az előzőekben ismertettem azt a folyamatot, aminek révén új jelentésárnyalatok jönnek létre, 

az angyalfogalom a csoportban átstrukturálódik (ld. III. ábra). Azonban amikor például 

valamelyik fény státuszú tag a gyerekének mesél (ilyen eseménynek tanúja voltam), az 

angyaloknak a korábbi tudásregiszterében meglévő adatait hívja elő, nem téglalap alakról, 

hanem általában ikonszerű szárnyas lényről beszél. Hóangyalt is rajzolnak télen a családdal, ha 

az alkalom úgy hozza, és karácsonyfadíszeken sem téglalap, hanem szárnyas angyalkaszerű 

díszeket készít vagy használ (ld. 7. kép). 

  
Kép 7. Az angyalkás karácsonyfadíszek használatban maradnak (illusztráció) 

 

Az a tudás és értelmezés, amit a csoport kialakít, nem írja felül a korábbi regisztert, még ha 

részben passzív tudásba süllyednek is a negatív angyalokról, bukott angyalokról, és negatív 

konnotációjú profán szférába tartozó metaforikus vagy átvitt értelemben használt szavak. 

Ezeket tehát értik, de nem használják. A pozitív tartomány azonban kiteljesedik: az őrzők, 

fejedelmi angyalok, mennyei erők, a mennyei dimenzióban létező lelkek (akár földi születésük 

előtti, akár azt követő fázisban vannak), és a földi világban segítő erők a csoporton belüli 

értelmezésben kapott új jelentésekkel telítődnek. Ezáltal az egymás közötti kommunikációban 

kialakulnak azok a közös szemantikai keretek, amelynek révén a csoporttagok a fotókon látott 

fényjelenségeket, vagy a pozitív energiával kapcsolatos élményeiket hasonlóan interpretálják.  
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Ezek az új rétegek a közös értelmezések (pozitív visszacsatolások, megerősítések), a közösen 

megélt élmények és a diszkurzív tartalmak ismerete révén vésődnek be a csoporttag 

tudásregiszterébe. A kognitív szemantika e jelenséget a jelentéskiterjesztés fogalmával írja le 

(Tolcsvai Nagy 2011, 87), bár itt nem metaforikus, nem is metonímia általi, hanem a 

jelentésmag közvetlen (ontológiai) kiterjesztésével találkozunk.  

Az egyik ilyen új réteg az észleléseké, azaz hogyan érzékeljék a tapasztalati világot úgy, hogy 

abban észrevegyék azokat a jeleket, amelyek olvasata a tagok számára hasonló. A másik új 

réteg az angyalok (egy csoportjának) mennyei megjelenése (a téglalap alak), ami sokszor áttöri 

a mennyei dimenzióba tartozás szűkítő értelmezését, és az angyalok általános formájaként 

jelenik meg. A harmadik új dimenzió az alakváltás képessége révén a „bármilyen alakban 

megjelenhet az angyal” típusú narratívum, aminek fontos hatása, hogy összeköti a csoporton 

belüli és azon kívüli észlelések formavilágát, így elősegítve az ellentétbe kerülés, konfrontáció 

feloldását. Emiatt nem kell például kijavítani azt, ha valaki a mások számára megszokott, 

szárnyas angyalábrázolás szerint képzeli el az angyalokat. A negyedik új réteg pedig az energia 

révén jön létre. Az energia mint elvont, mégis kellően ismert világmagyarázó elv kölcsönösen 

megerősíti az angyalelképzeléssel más témában felmerülő energiafogalmat (pl. a halottak 

túlvilágba kerüléséhez szükséges energia, gyógyító energia, jó- és rossz sejtek energiája). Az 

energia további legitimitási hivatkozási alapot kap az angyalfogalommal való 

összekapcsolódása révén, míg fordítva is, az angyalfogalom az energia által új, általánosabb 

értelmet nyer, a világ pozitív működő erőivel kapcsolódik össze.  

A téglalap alakú angyal és az energia szerepe nem kapcsolódik a korábbi szótári jelentések 

egyikéhez sem, és nem levezethető korábbi tudások metaforikus értelmezéséből. Ez azt jelenti, 

hogy a kognitív szemantikában jól ismert prototípuselv, továbbá a családi hasonlóság elve nem 

egyöntetűen érvényesült az újonnan kialakuló illetve másodlagos jelentésrétegek közös 

értelmezési keretbe kerülésekor. Ehelyett azt tapasztaltam, hogy több új réteg jött létre az 

angyalok formájával kapcsolatos elképzelések esetében: az észlelés rétege, a mennyei alak 

rétege, az alakváltás képessége és az energiaként való értelmezés. Újdonság volt továbbá a 

mennyei és földi világ szerinti felosztásuk is. Ezek új jelentésstruktúráját, a központi szematikai 

jelentésmag elmozdulását (kiegészülését) és az újabb tudások, élmények, jelentésrétegek 

konstrukciós folyamatát külön is ábrázolom majd a III. ábrából kiindulva az V. és a VI. ábrán.  

Ha esetleg egy olyan beszélgetésbe „hallgat bele” valaki, amelyben olyan narratívum hangzik 

el, ami csak egy későbbi beavatási fokozatnál lenne igazán jelentésteli számára, akkor az adott 

személy ezt vagy csak érteni véli, vagy egyszerűen átsiklik felette, vagy eltöpreng rajta, és nem 

igazán törődik vele, esetleg elbizonytalanítja őt, de csak a legritkább esetben tapasztaltam, hogy 
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további kérdésekre késztetné. A túl korai belehallás a megértési folyamatot összezavarhatja, 

végső során az egyén elfordulását is eredményezheti. Ezért nem szerencsés az ilyen elvontabb, 

bonyolultabb narratívákat a még érdeklődő, kereső fázisban lévők részére közölni.  

Ettől még természetesen megesik, hogy a küszöbnarratívák hamarabb hangzanak el. Olyat 

azonban nem tapasztaltam, hogy valaki ne tapasztalta volna meg az adott fázisnál megismerhető 

legfontosabb küszöbnarratívákat a továbblépés (vagy az elfordulás) előtt. Ez az 

angyalnarratívákhoz való hozzáférés fokozatosságában nagyon jól megfigyelhető volt. 

 
III. ábra: Az angyal szó szemantikai struktúrája a fények érzékelése szerint (zárójelben a dénes Próféta 

által javasolt, de a csoportban kevéssé elfogadott jelentésnarratívák) 
 

A III. ábrán jól látszik, hogy a korábbi jelentés-struktúra új kerete magában foglalja passzív 

tudássá süllyedve a negatív értelmezést mind a szakrális, mind pedig a pozitív tartományban. 

Ugyanakkor a szakrális szférában megmaradó pozitív jelentésekhez járuló új, a 

csoportdiskurzusban kialakuló jelentésrétegek két, egymástól viszonylagosan elváló mennyei 

és földi dimenzióban értelmezett strukturális keretbe illeszkednek. Ennek gyakorlati okai 

vannak: a csoport tagjai a mindennapjaik során is megélik az angyali jelenlétet, és a mennyei 

látomásokról szóló prófétai elképzelések (pl. téglalap alakú angyalok) nehezen hozhatók 

összefüggésbe saját tapasztalataikkal. Ezért praktikusan a narratívák innenső és túlsó 
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csoportosítása oldhatja fel ezt az ellentmondásosságot. A profán szféra pozitív jelentésű 

szemantikai köre az új struktúra negyedik részhalmazát adja, jelentősen kisebb szereppel, mint 

a kívülállók esetében.  

Fontos kiemelni, hogy vannak tendenciák, közös értelmezési irányok, törekvések, amelyek 

általában a diskurzusból észlelt tartalmakból, a közösen megélt élményekből, emlékéből, a 

hasonló értékorientációból erednek, de nem válnak definíciószerűvé vagy egybevágóvá. Az 

egyes csoporttagoknál jól elkülöníthető az a fokozatosság, ahogyan a kívülállók, érdeklődők, 

keresők, kérők és fények egyre sajátosabb, belső értelmezési keretet alakítanak ki, nem is egy, 

hanem több kogníciós síkon. Az egyik ilyen sík a vizuális ábrázolások síkja (ld. fotókon az 

angyalok felismerése), a másik a mennyeiek, égiek „észlelése” (látás nélkül), majd pedig a 

mennyei dimenzióban az angyalok négyszögletes megjelenési formája (érzékszerveken túli 

észlelés, fény árad belőlük), végül pedig a teljesen elvont, energiaként való elképzelés. Ezek az 

értelmezések, elképzelések nem egymást követően, főleg nem egymást kioltva jelentkeznek, 

hanem egymásra épülve. A fények nem felejtik el a korábbi angyaljelentéseket, a korábbi 

tudások nem íródnak felül kognitív regiszterükben. 

Az angyalok téglalap alakja a csoporttagok számára olyan (új) prototípust jelent, ami a további 

ábrázolások, elképzelések alapjává válva az absztrakt festészethez hasonló asszociációs 

láncolatokat indíthat meg. Egy ikon hátterében lévő téglalap alakú formát például angyalként 

lehet felismerniük, az álmokban látott téglalap alakú formákat angyalokkal lehet összefüggésbe 

hozni, angyali jelenléttel azonosítani. Ez történt például egy esetben, amikor egy jelölt az 

álmában úszó, színes téglalapokat látva egyértelműen angyalokként határozta meg az ott 

tapasztalt formákat („mint a száradó lepedők a napon. [Angyalok] lebegtek a fényben”). Az 

ikonográfiai felismerésre nem találtam példát, de az egyik tanítvány utalt rá, hogy számára az 

absztrakt formák is új jelentést kaptak az angyalok „valódi alakjának” ismerete révén. Sokszor 

csak deiktikus módon írhatók le az angyal-észlelések (pl. „Itt. Itt van!”), de e rámutatásszerű 

közlések nonverbális kommunikációja azt eredményezi, hogy az „angyali jelenlét” 

mindennapossá, megszokottá válik, és végső soron a résztvevők angyalfogalmát alakítja. A 

közös élmények, érzések kialakulásában a deixis jelenségének komoly szerepe van; úgy tűnik 

számomra, hogy itt (ha egyáltalán narratív diskurzusnak396 tekinthetjük a pillanatnyi élmény, 

észlelés tömör összegzését) összevegyül a procedurális és a propozicionális (deklaratív) 

megértés (vö. Tátrai 2011, 127, 173).  

                                                           
396 A narratívum/narratíva szót – ahogy már írtam a 3. és 4. fejezetben – a legtágabb értelemben használom.  
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A cselekvésből fakadó ismeretszerzés mellett a narratívákhoz való hozzáférés fokozatossága is 

része a tanulási folyamatnak. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy egy narratívum ismerete 

nem jelenti azt, hogy valaki azt fogadná el helytállónak (vö. a negatív angyalfogalmak passzív 

tudássá válásával). Attól még, hogy valaki ismeri dénes Próféta álláspontját a mennyei lelkek, 

angyalok és a földre érkező szent lelkek azonosságáról, nem jelenti azt, hogy egyetért vele. 

Azonban így is kialakul közös narratív tudás, és azok a narratívák, amelyekre sokszor érkezik 

pozitív visszacsatolás, reakció, lassanként az akaratlagos memória részévé válnak, könnyen 

előhívódnak. A fényjelenségek ismerete és az egyéb érzékelés révén átélhető élmények jelentik 

azt a legtágabb kört, ami viszonylag egységesen elfogadott és átélt közös nevező a csoportban. 

A téglalap alakú angyalforma olyan tudáskészletbe tartozik, ami könnyen előhívható, de 

viszonylag kevés tag részéről tapasztaltam azt, hogy biztosan osztozna is e narratívum 

elfogadásában.397 Terepmunkám kezdetén például úgy tűnt, hogy a téglalap alakú angyalok 

elképzelése jelenti a csoport közösnek tekinthető angyalképét, majd kiderült, hogy nem 

feltétlenül osztozik mindenki ennek elfogadásában, ráadásul a későbbi szakaszokban az energia 

és az alakváltás narratívuma sokkal jelentősebb a már régebb óta tanítványként a csoportban 

lévő kérők, és főleg a fények számára. Az angyalok energiaként való elképzelése sokkal 

nagyobb elfogadottságú. A látomások és mennyei utazások révén nyert angyalképzetek (pl. az 

őrzők) és a Szent Lélek többes számba tétele, azonosítása az angyalokkal már kifejezetten 

kevesek által tűnt számomra fenntartások nélkül elfogadottnak. E bonyolult viszonyulási 

keretet egy korábbi fejezetben már elemeztem. 

Nem tudom, hogy a küszöbnarratívák és csoportbeli státuszok szerinti fokozatosság mennyire 

érvényesül általánosan, hiszen ez csak félig-meddig intézményes keret vagy szabály, inkább 

afféle trend vagy szokás. Így az angyal-narratívák megismerésében is a fenti három szakasz 

alól akadhatnak kivételek. Az általam kiválasztott személy megismerési folyamata alapján 

felvázolt modell azonban viszonylag hasonlóan látszott érvényesülni más érdeklődőkből 

tanítvánnyá váló személyek esetében is.  

Öt tényezőt találtam, amik lényegesen befolyásolták az általam vizsgált jelentésalkotási 

folyamatot. Ezek saját elnevezésemmel élve: 1. a kompatibilitás elve, 2. a relevancia elve, 3. a 

bizonytalanság elve, és 4. a kreativitás elve, végezetül 5. a relativitás elve. E főbb tényezőket 

ismertetem a következőkben. 

                                                           
397 Sajnos a terepnaplómban erre vonatkozó külön adatot nem rögzítettem, ezért csak becsülni tudom, hogy a 

tagok mintegy fele erős fenntartásokkal kezeli ezt az elképzelést. Ismeri, de ő maga nem hozakodik vele elő. 
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A kompatibilitás elve arra hívja fel a figyelmet, hogy az érdeklődők, keresők, majd a jelöltek 

által hallott narratívák, adatok megértésekor és a bevésődés során alapvető jelentősége van 

annak, hogy mennyire tudja „kötni valamihez” az adott személy az újonnan hallottakat, 

mennyire érzi hozzáilleszthetőnek addigi tudáskészletéhez. Ha a kompatibilis információk 

illenek (illeszkedni látszanak) a már ismert és elfogadott tartalmakhoz, akkor sokkal könnyebb 

azokat egyrészt elfogadni, másrészt megjegyezni, beépíteni a tudásregiszterbe. Ezért 

álláspontom szerint a prototípuselv és a családi hasonlóság elve mellett a kompatibilitás elve is 

felhasználható lehet a kognitív szemantikai kutatások szempontjából.  Ez ugyanis szintén a 

jelentésképződési és -strukturálódási folyamat részének tekinthető. Konkrét példaként a 

téglalap alakú angyalképzetet említeném, amit egy kívülálló minden bizonnyal nehezen tudna 

feldolgozni és saját tudásregiszterébe építeni. Azt, hogy az angyalok alakjukat változtatják, és 

valójában energiagócok, az isteni erő „dolgozó kezei”, szintén csak megfelelő tanulási folyamat 

során tudja hozzáilleszteni az angyalfogalom általa ismert jelentésrétegeihez. Ezért a 

kompatibilitás egyfajta fokozatosságot, és az összefüggésbe hozhatóság (mint közös nevező) 

igényét is jelenti. Akkor lesz valami kompatibilis, ha hozzáilleszthető a már meglévő 

tudáskészlethez úgy, hogy annak értékrendjét és narratívakészletét nem kell radikálisan 

módosítani, az általa előhívott tudás(ok), érzés(ek) nem feszítik szét az addigi kognitív 

kereteket. Radikális módosításra is bizonyára van példa a vallási megtérések és vallási 

mozgalmakba kerülés során, de a saját terepmunkám alapján nem tapasztaltam ilyen gyökeres 

és hirtelen változást. A változások sokkal inkább fokozatosak és lépésről-lépésre történők 

voltak. Ebben a folyamatban – más szabályszerűségek mellett – a kompatibilitás elve 

érvényesül. A jelentések így mintegy amőbaszerűen tágulnak, épülnek a közös értelmezések és 

jelentéskonstrukciós folyamatok során. E tágulás irányait terepmunkám során elég jól sikerült 

feltárnom.  

A relevancia elve azt emeli ki, hogy nem „bármiféle” narratívum vagy adat tart számot az 

egyének érdeklődésére. Főleg a kívülállók és az érdeklődők, keresők számára az válik 

„hallhatóvá”, arra figyelnek fel, ami releváns, tehát jelentőséggel bír számukra. Az olyan 

kérdések számítanak leginkább, amelyek számukra is fontosak, és olyan válaszokat tudnak 

értelmezni, amik érdemileg hozzáadnak a világról alkotott tudásukhoz. Ez a roppant képlékeny 

szempont tehát egyénileg változó dimenzióját adja annak, hogy kinek mi fontos kérdés, és mi 

mellékes. Akkor, amikor a küszöbnarratívák modelljében szelekcióról és tanulási folyamatról 

(tréningezésről) beszéltem, pontosan a relevancia és a kompatibilitás kérdése volt az egyik 

választóvonal: mi hozzáilleszthető az adott egyén tudásához olyan témában, ami őt érdekli. 

Relevancia nélkül az újabb és újabb narratívákat (pl. a 27. vagy 30. számú narratívumot) 
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elengedi a füle mellett, vagy azokra fel sem figyel, esetleg mint extrém, egzotikus narratívákat 

megmosolyogja, mellőzi. Ahhoz, hogy a csoport vagy a próféta meggyőzze az adott személyt 

az általuk elmondottakról, az szükséges, hogy ez a kérdés egyáltalán érdekelje őt. Az egy másik 

kérdés természetesen, hogy a csoport szintjén kialakulnak saját relevanciák, amiket az átfedésbe 

kerülő közös nevezők, közös tudáskészlet és hasonló érdeklődési kör hasonló irányba terelnek. 

Ezért a küszöbnarratívák szelekciója amiatt is fontos, hogy hasonló érdeklődési körrel bírók 

kerüljenek az egyre belsőbb körökbe, akiknek inkább többé, mint kevésbé hasonló dolgok a 

fontosak. Ez jelentősen befolyásolja a narratívakészlet alakulását, hiszen az a narratívakészlet 

marad meg az adott személy kognitív regiszterében, ami számára releváns, másrészt a hasonló 

érdeklődés és egyre inkább átfedésbe kerülő narratívakészlet növeli az esélyét a hasonló 

értékpreferenciák kialakulásának is. 

A bizonytalanság elve azt érzékelteti, hogy a csoporton belül nem hoznak létre szigorú, 

matematikai vagy filozófiai jellegű definíciókat, ezért a megfoghatatlan, absztrakt fogalmak 

képlékenyek és tartalmuk gyorsan átalakulhat. A (23)-(28) narratívum például az 

energiafogalom egyre fontosabbá válásával párhuzamosan hangzott el, és hasonló szövegek 

sora keletkezett 2012 és 2015 között. Ahhoz, hogy kommunikálni lehessen e bizonytalan 

fogalmakkal, más (segéd)fogalmakhoz kell fordulni, azzal mintegy támogatva az értelmezést 

(pl. arkangyal, őrangyal, energia, rezgés, erő, energiamező stb.), amelyek azonban szintén 

bizonytalanok, így hatványozódik az asszociációk és értelmezések lehetséges köre. Ez a 

képlékenységet fokozza, ami a diskurzus során új fogalmi összecsengéseket, új értelmezéseket 

indukálhat. A bizonytalanság tehát a közös gondolkodás fontos része, korántsem gátolja, inkább 

inspirálja a kommunikációt (természetesen csak egy bizonyos pontig, amikor azonban már 

parttalanná távolodnak a szemantikai keretek). A bizonytalanságot kitöltendő az emberek 

kérdeznek, beszélgetnek, egyeztetnek, a pozitív és negatív reakciókból a csoporttagok (és végső 

során a csoport) álláspontjára következtetnek, ami egyértelmű és végleges definíció esetén 

fölösleges volna. A bizonytalanság elvének van még egy fontos következménye: az elutasítás 

(ha valaki az adott narratívummal nem tud azonosulni) nem jelent a diskurzusból kizáró okot 

(és főleg a csoportból nem kerül kizárásra senki emiatt), hiszen a beszélgetések során el lehet 

mosni az élét egy adott narratívumnak, továbbá át lehet csúszni egy másik narratívumba. Ez 

történt például a (27) és (28) beszédeseményben, de már a (20) beszélgetés alkalmával is jól 

látszik egyes későbbi témák felvillanása, részletes kifejtés nélkül, ami szintén hasznos 

bizonytalansághoz vezet. A bizonytalanság egyúttal megalapozhatja a későbbi, eltérő 

értelmezések irányát is.  
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A kreativitás elve az egyéni invenciók fontosságát hangsúlyozza. Minden résztvevő többé-

kevésbé hozzáteszi saját elképzeléseit a diskurzushoz, és a reakciók alapján lassan 

szelektálódnak e narratívák azáltal, hogy mit mondanak vissza mások, ki hogyan reagál rájuk. 

A próféta részéről sokszor tapasztaltam, hogy elképzelései változnak (például a 3. kép angyal-

magyarázatához később került a Szent Lélek), de természetesen a többi tag is változik, és 

folyamatosan befolyásolja a diskurzust, főleg azzal, hogy melyik narratívumot milyen gyakran, 

milyen visszacsatolások között és milyen konnotációval említi. Ezek az említések azonban nem 

tanult szöveg felmondásaként szóról-szóra történnek, hanem egyéni világukon, érzéseiken, 

élményeiken átszűrve. A csoporttagok mindegyike aktív részese a folyamatnak, bár korántsem 

mindegy, hogy ki milyen státuszban van: a fények hatása az érdeklődőkre, kérőkre sokkal 

erőteljesebb, mint fordítva. A diskurzusban résztvevők saját, személyes elképzeléseiket, 

élményeiket, érzéseiket osztják meg, és nem valamiféle elképzelt „csoporttudást”, tehát saját 

emlékezetük, tudásregiszterük és érzelmi reakcióik által alakítják a diskurzust (ezáltal mások 

véleményét, elképzelését is). Az előbbieken túl ide tartozik a nyelvi játék is (pl. egy alkalommal 

az angyalbögyörő/krumplinudli nevű ételt valaki puttónudli névvel illette). Az ötletszerűség, a 

játékos szóalkotás és humoros vagy asszociatív szóhasználat szerepét nem szabad lebecsülnünk 

még a szakrális párbeszédekben sem. 

Végezetül a relativitás elve arra mutat rá, hogy a résztvevők számára a csoportdiskurzus csak 

egy lehetséges, és nem abszolút keret. A résztvevők saját (egyéni) diszkurzív horizontjukon 

belül a csoport diskurzustere mellett más diskurzusterekben (munkahely, család, lokális 

környezet stb.) is használják az adott fogalmat, és korántsem „ugyanígy”. Az ottani 

jelentésalkotás és nyelvhasználat többé-kevésbé beszűrődik a csoportdiskurzusba, legalábbis 

annak hátteréül szolgálhat (elkülönülésük viszonylagos: néha markánsan eltérő, máskor az 

áthallások és asszociációk révén összefonódik). 

A jelentéskonstrukciós folyamat ismertetése után fontosnak tartom elkülöníteni a lehetséges 

értelmezési síkokat: 1. az egyéni és 2. a közösségi jelentéskonstrukciót. Az egyéni 

jelentéskonstrukció során szerepet kapnak az egyéni diskurzushorizonton belüli tapasztalatok, 

a diszkurzív kompetencia kialakulása, tehát a diskurzusba és az értelmezési keretekbe való 

beletanulás, amikor egy már megkezdett (természetesen soha sem változatlan) értelmezési 

keretbe „tanul bele” az illető, alakítva saját tudás-regiszterét. A közösségi jelentéskonstrukció 

során – ami az előbbivel párhuzamosan, de általában sokkal lassabban és még kevésbé 

egyöntetűen érvényesül – a csoport, mintegy értelmező közösség alkotja meg saját 

értelmezését, hoz létre minél több átfedést a tudáskészlet narratívái és a viszonyulások, 

értékorientációk során (vö. Fish 1980). Ettől még nem jön létre egy ellentmondásmentes, 
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dogmatikus rendszer. A közös nevező sokkal inkább a szóródás révén ragadható meg, és nem 

úgy, ahogy azt a munkahipotézisemben feltételeztem. A pragmadialektika – Paul Herbert Grice 

fogalmaival élve – megkülönbözteti a konvencionális jelentés (szótári, hétköznapi, „mindenki” 

által ismert) és a nem konvencionális jelentés (amit a beszélő tesz hozzá saját tudáskészletéből, 

érzelmi viszonyulásából az adott közléshez) fogalmát (Grice 1975). Jelen esetben a két szint 

közötti átmenetet is megfigyelhetünk: egyes nem konvencionális jelentések (vagy 

jelentésrétegek) konvencionális jelentésekké válnak a csoport központi magja (kérők, fények) 

számára. Ezt a hasonló érzelmi viszonyulásra és tudáskészletre törekvés alapozza meg, bár 

néhány esetben ennek ellenére sem jön létre közös nevező. 

Sokkal jobban leírható azonban e jelentésalkotási és jelentéskiterjesztési folyamat a kognitív 

szemantika prototípus-elve alapján. A IV. ábrán azt láthatjuk, ahogyan a meghatározható az a 

szemantikai központi mag, amelyhez hozzáadódik a metaforikus, általánosító vagy metonímia 

révén nyert stb. jelentések sora. Ezt az előző struktúrára vetítve ábrázolom a IV. ábrán. 

 
V. ábra: az angyal szó központi jelentésmagja és másodlagos jelentésrétegződése a csoport 

jelentéskiterjesztő és jelentés-átstrukturáló folyamata előtt 

 

Az e fejezetben megismert narratívák nem adnak ki egy rendszerszerű tudásanyagot az angyal-

fogalomhoz kapcsolódóan. A közös élmények és az együttes, illetve külön-külön is zajló 

értelmezések, töprengések, továbbá a saját tudásregiszterhez való hozzáillesztés kísérletezése 

során nem jön létre egy egységes fogalmi rendszer a csoportban. Többé-kevésbé hasonló 
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tudáskészlet aktivizálódik az egyes, a csoportra jellemző narratívák említésével, de ebből sem 

egyéni, se csoportszintű rendszert összeállítani nem lehet. A beszédesemények és diskurzus 

nem valamiféle közös diszkurzív tartalmat, definiált fogalmi rendszert hozott létre, sokkal 

inkább a jelentések átrétegződését eredményezte. Ez a felismerés jelentősen árnyalja Dell 

Hymes beszédközösség-hipotézisének (Hymes 1964, 1974, 1975) nyelvi, kulturális 

kompetenciára (kommunikációs képességre) vonatkozó tételét, amely szerint a „közös nyelv” 

azonos fogalmak megtanulása révén jön létre (vö. Hymes, 1992, 113).398 Nem lettek azonosak 

a résztvevők fogalmi keretei, és nem is alkottak definitív rendszert. Sokkal inkább a készségek 

elsajátításához hasonlóan zajló folyamatot tapasztaltam. A kérdésre, hogy van-e a csoportnak 

saját/sajátos nyelve, amivel kultúráját, világképét jellemezhetnénk, csak ellentmondásos, 

viszonylagos választ adhatunk. Bizonyos szempontból igen, hiszen a diskurzus során a 

résztvevők megtanulják azokat a narratívákat és fogalmakat (pl. fények, kérők, mennyeiek, 

égiek stb.), amelyeket akár feltételekkel, akár feltétel nélkül elfogadnak, akár elutasítanak vagy 

kételkednek bennük, de mindenképpen ismernek. A közös fogalmakat gyakran használják, 

tehát értik is. Továbbá nagyjából közös nevező alakul ki azzal kapcsolatban, hogy melyek a 

kommunikáció során jól használható, általában (szinte mindig) pozitív visszajelzéseket kapó 

narratívák, és melyek azok, amelyeket kínos hallgatás vagy finom ellenkezés, a téma elterelése 

követ. Tehát az egyén nemcsak adatokat és narratívákat, hanem érzéseket is tanul, ezek együtt 

adják azt a tagok között egymást többé-kevésbé átfedő tudáskészletet, amit akár „közös 

nyelvnek” is nevezhetünk. Bizonyos szempontból azonban nincs közös nyelve a csoportnak, 

hiszen egyrészt az egyéni mintázatok nagyon sokfélék, sokan például elutasítják a téglalap 

alakú angyalelképzelést, másrészt pedig a korábbi tudásrétegekből is gyakran előhívódnak 

jelentések a csoportban történő beszélgetések során is. (Pl. amikor emberszerű, szárnyas 

angyalok jelennek meg a beszélgetésekben.) A jelentések sokfélesége miatt tehát sokkal inkább 

beszélhetünk a jelentésmező átstrukturálódása révén egyfajta preferenciális eltolódásról (ld. a 

III. ábra), aminek során a csoporton belüli narratívák és viszonyulások mintegy 

súlyponteltolódást eredményeznek a jelentésmezőben (ld. később az V-VI. ábra). A 

jelentésmező azonban nagyon nagy részben a régi jelentésekkel (is) bír, a központi jelentésmag 

nem lecserélődik, hanem kiegészül. Az egyik ilyen eltolódás a pozitív tartományok túlsúlyba 

kerülése, szinte kizárólagossá válása (ld. II. ábra), a másik pedig a „földi dimenzióban” létező 

                                                           
398 Elméletének lényegét az elméleti és módszertani bevezető fejezetben (ld. 1. fejezet) ismertettem. 
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angyalok felismerésére, feladatára, alakjára, mibenlétére vonatkozik (III. ábra).399 Az 

átrétegződés során a konvencionális jelentések egy része passzív tudássá válik, az egyéni, nem 

konvencionális jelentések egy része viszont konvencionális jelentésrétegbe kerül (vö. Grice 

1975). 

 
V. ábra: Szemantikai vázlat: az angyal jelentésrétegeinek fokozatos kiépülése a fények csoportjában 

 

Az egyéni mintázatok még a fények körében is hasonlóan sokrétűek, mint a korábbi szakaszban 

lévő tagoknál, a különbség csupán az, hogy van egy olyan közösen ismert narratívakészlet, ami 

a kommunikációt elősegíti. Ezek az ismeretek azonban nem állíthatók össze egy koherens 

logikai-dogmatikai rendszerré. Kisebb egységekre (pl. fényjelenségek, téglalap alak, energia, 

alakváltás stb.) vonatkozóan inkább megfigyelhető bizonyos ellentmondásmentességre 

törekvés (mintegy kikristályosodás iránti igény) mind a csoport, mint az egyének részéről, de 

ez nem azt jelenti, hogy az egész tudáskészlet egy rendszert alkotna (sokkal inkább kisebb 

részrendszert vagy a rendszer csíráit). Ez azt jelenti, hogy a beszélgetések során, vagy az egyéni 

                                                           
399 A közös értelmezési folyamat, ami a csoportban zajlik, nem írja felül a korábbi regisztert, még ha részben 

passzív tudásba süllyednek is a negatív angyalokról, bukott angyalokról szóló narratívák, és a negatív konnotációjú 

profán (metaforikus vagy átvitt értelemben használt) szavak. Ezeket tehát értik, de nem használják. A pozitív 

tartomány azonban kiteljesedik: az őrzők, fejedelmi angyalok, mennyei erők, a mennyei dimenzióban létező lelkek 

(akár földi születésük előtti, akár azt követő fázisban vannak), és a földi világban segítő erők a csoporton belüli 

értelmezésben kapott új jelentésekkel telítődnek. Ezáltal az egymás közötti kommunikációban kialakulnak azok a 

közös szemantikai keretek, amelynek révén a csoporttagok a fotókon látott fényjelenségeket, vagy a pozitív 

energiával kapcsolatos élményeiket hasonlóan interpretálják. Miért tetted lábjegyzetbe? 
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töprengések alkalmával törekszenek arra, hogy valamennyire logikus, egymásra épülő tudást 

hozzanak létre, az ellentmondásokat kiküszöböljék, azonban az egyes nagyobb blokkok közötti 

ellentéteket nem lehet így feloldani. 

Az angyal szó jelentését szövegekbe ágyazva kutattam, mivel szinte kivétel nélkül olyan 

beszédeseményeken merült fel, amely szövegek megvilágították a szóhasználat kontextusát. 

Ahogy módszertani fejezetben írtam, e szövegek közé nem csupán a verbális 

megnyilatkozásokat soroltam, hanem azt is, amikor maguk köré a „térbe” mutatva alkották meg 

a jelentés konnotációját: azt, hogy a proféta, a tanítványok, vagy akár a kérők észlelik az angyali 

vagy mennyei „jelenlétet”. Amikor valaki megszólal, hogy „Angyalok vannak köztünk!” vagy 

hogy „Az angyalok körénk gyűltek…” nem pusztán a szót említik, hanem azok létét, mibenlétét 

az addigi diszkurzív tartalmaknak megfelelően „használják”. A szóhasználat tehát nem 

elválasztható a nagyobb egységektől, a beszédesemény (szituáció) szövegétől. Ezeket a 

terepmunka során szerzett tapasztalatokat kívántam e fejezetben láttatni online és offline 

beszédeseményekkel, mint szöveghivatkozásokkal.  

Azonban fel kellett, hogy figyeljek az angyal szó metaforikus és összetett szavakban is 

megnyilvánuló központi jelentésmagjára, ami egyfajta „prototípus” magot alkot az általam 

vázolt jelentés-struktúrában. A jelentések rétegződésének központi magját a fények 

csoportjában egyfajta visszatérés jellemzi: visszatérés az eredeti szakrális jelentéshez, ami 

egyrészt a „transzcendens valóság”, ezen belül – elhatárolva a „szellemvilági lényektől” – a 

„mennyei létezők” aktív, önálló személyiséggel bíró, és a földi világra hatást gyakorló aktorai 

közé sorolja őket (ide nem értve a kitaszított, letaszított angyalok sorát). Ez a központi mag 

mintegy beszippantja a jelentésalkotás beszédeseményekben, élményekben, érzésekben és 

értékítéletekben megnyilvánuló valóságészlelését. Így adja meg a valóságkonstrukció lényegét: 

az angyalok a kognitív szemantika prototípuselvének megfelelő alapjelentést. Ezáltal tehát a 

fények csoportjában – kétségtelenül sajátos élmények, érzések által – valójában visszatérést 

tapasztaltam a keresztény és zsidó kultúrkör (kétségtelenül az antikvitás kultúrájában 

gyökerező) szakrális létezőinek valóságélményéhez.  
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VI. ábra: az angyal szó jelentésrétegződésének központi magja, a másodlagos és a csoportdiskurzus során 

kialakult új jelentésrétegek; a központi jelentésmag kiegészülése 

A VI. ábra már a csoportdiskurzus során kialakuló jelentésbővülés és átstrukturálódás utáni 

helyzetet mutatja. Itt az eredeti szemantikai jelentésmag megmarad ugyan, de kiegészül egy 

jelentős, szakrális és pozitív tartományba tartozó résszel, amelyhez az eddigi metaforikus, 

általánosítással vagy metonímiával elért jelentésrétegektől eltérő, a közös tudás, a közös 

élmények, emlékek révén kialakuló kognitív regiszter is tartozik. Amikor például valaki a 

csoportban azt említi, hogy az „angyalos kép” (ld. 3. kép), senki sem egy általános 

angyalábrázolásra gondola (nem az hívódik elő a tagokban), hanem a próféta (számukra) jól 

ismert arca, amint betegágyában fekszik, és arcától jobbra egy hosszúkás fényes fényjelenség 

látható. Ezt a képet nagyon sok fotoalbumban láthatják, és sokat beszél róla a próféta is. A VI. 

ábra ugyanakkor azt is mutatja, hogy a passzív tudásréteg nem tűnik el, cask mintegy árnyékba 

burkolózik, az ottani tudások előhívhatók, de szándékosan azt nem aktivizálják a csoport tagjai. 

Az általam vizsgált angyal szó jelentésének elemzésekor azt találtam, hogy összefonódik az, 

hogy „így is lehet használni”, hogy „ebben az értelemben is lehet gondolni rá” magával a 

jelentéssel, hiszen a szó jelentése az általa előhívott érzésekkel, adatokkal, tudásokkal és 

használatával jellemezhető. Számomra úgy tűnt azonban, hogy ezek még az adott szituációban 

sem alkotnak olyan összekapcsolódó reprezentációs hálózatot, amit a keretszemantika 
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egyértelmű kódrendszerébe problémamentesen beilleszthetnék (vö. Barsalou 1999, Löbner 

2014), hiszen mindenfala átstrukturálódás ellenére is a jelentésalkotás során az előhívott 

tudások, érzések egyéni mintázatok egész sorát aktivizálták. Ezért sokkal hasznosabb lenne 

mindezt a kognitív szemantika elméleti keretein belül tovább vizsgálni a későbbiekben 

(megfelelő nyelvész kutatótárs, illetve társszerző bevonásával). A csoportnak nem közös tudása 

(dogmatikai rendszere, nyelve), sokkal inkább egymást átfedő egyéni tudáskészletei és 

viszonylag hasonló viszonyulási irányai alakulnak ki, amelyek tereptapasztalataim alapján a 

jelebtésrétegződés átstrukturálódásával jártak ugyan, de nem érintették a központi szemantikai 

jelentésmagot, annak másod- és harmadlagos jelentésének áthangolásában mutatkoztak meg.  

 

 

Összefoglalás 

 

E fejezetben az általam vizsgált csoportba kerülők jelentésalkotási folyamatát vizsgáltam. 

Ehhez egy központi jelentőségű fogalmat választottam: az angyalt, ami szakrális és profán 

jelentésmezővel is bír. Az ehhez kapcsolódó narratívákat és viszonyulásokat, az általa előhívott 

érzéseket elemeztem. Munkahipotézisem (Dell Hymes nyomán) a kutatásom korai szakaszának 

tapasztalata alapján az volt, hogy a csoporton belüli diskurzus során létrejön egy új, viszonylag 

közösnek tekinthető értelmezés, egy sajátos „angyalkép”, ami kiszorítja a résztvevők korábbi 

értelmezéseit, ezáltal a sajátos „csoportnyelv” létrejöttéhez vezet. A beszédesemények és a 

diskurzus azonban nem valamiféle közös, új diszkurzív tartalmat (fogalmi „rendszert”) hozott 

létre, inkább a jelentések átrétegződését okozta. A tagok tudásregiszterei nem váltak 

egybevágóvá, bár hasonló elemekkel bővültek, és átstrukturálódásuk hasonló mintázatba 

rendeződött. Ez a felismerés jelentősen árnyalja Dell Hymes beszédközösség-hipotézisének 

kommunikációs (nyelvi és kulturális) kompetenciára vonatkozó tételét (vö. Hymes 1974, 33; 

1992, 113).  

A pozitív visszacsatolások, megerősítések, közös élmények, (verbális és nonverbális diszkurzív 

tartalmak) megismerési folyamat révén vésődnek be a csoporttag tudásregiszterébe az új 

jelentésrétegek. Az egyik új réteg az észleléseké, hogyan érzékeljék a tapasztalati világot úgy, 

hogy abban észrevegyék azokat a jeleket, amelyek olvasata a tagok számára hasonló. A másik 

új réteg az angyalok (egy csoportjának) mennyei megjelenése (a téglalap alak), ami sokszor 

áttöri a mennyei dimenzióba tartozás szűkítő értelmezését, és az angyalok általános formájaként 

jelenik meg. A harmadik új dimenzió az alakváltás képessége, aminek fontos hatása, hogy 

összeköti a csoporton belüli és azon kívüli észlelések formavilágát, így elősegítve az 



316 
 

ellentmondások feloldását. A negyedik új réteg pedig az energia fogalmával összekapcsolódás 

által jön létre. Újdonság volt továbbá a mennyei és földi világ (dimenzió) szerinti felosztás is. 

Általánosságban megfigyelhető volt a narratívákhoz való hozzáférés fokozatossága során az 

egyszerűbbtől a bonyolultabbig, a konkrétabbtól az absztraktabb felé való átmenet. 

A téglalap alakú angyal és az energia szerepe nem kapcsolódik a korábbi szótári jelentések 

egyikéhez sem, és nem levezethető korábbi tudások metaforikus értelmezéséből. Sem a 

kognitív szemantikában jól ismert prototípuselv, sem a családi hasonlóság elve nem érvényesült 

kizárólagosan az újonnan kialakuló jelentések közös értelmezési keretbe kerülésekor. A 

jelentések beszédszituációtól függően aktivizálódnak, hívódnak elő, azonban nem válnak 

definíció-szerűvé. A tudás és a készség határa elmosódik. Az egyre sajátosabb, belső 

értelmezési keret kialakítása nem egy, hanem több kognitív síkon történik. Ezek az 

értelmezések, elképzelések nem egymást követően, főleg nem egymást kioltva alkotják a 

tudásregisztert, hanem egymásra épülve, néha ellentmondásba is kerülve egymással. A fények 

nem felejtik el korábbi tudásaikat, nem íródnak felül a korábbi angyaljelentések 

tudásregiszterükben, de például a negatív jelentések előhívását visszaszorítják (az ún. akaratlan 

emlékezet készletébe süllyesztik).  

A narratívák ismerete nem jelenti azt, hogy valaki elfogadná azokat helytállónak (vö. a negatív 

angyalfogalmak passzív tudássá válásával). Ennek ellenére, így is kialakul a közös narratív 

tudás, és azok a narratívák, amelyekre sokszor érkezik pozitív visszacsatolás, reakció, 

lassanként az akaratlagos memória részévé válnak, könnyen előhívódnak.  

Öt tényezőt találtam, amik lényegesen befolyásolták az általam vizsgált jelentésalkotási 

folyamatot. A kompatibilitás elve arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire tudja „kötni 

valamihez” az adott személy az újonnan hallottakat, mennyire érzi hozzáilleszthetőnek addigi 

tudáskészletéhez. A relevancia elve azt emeli ki, hogy az válik „hallhatóvá”, arra figyelnek fel, 

ami releváns, tehát jelentőséggel bír számukra. A bizonytalanság elve azt érzékelteti, hogy a 

csoporton belül nem hoznak létre szigorú, matematikai vagy filozófiai jellegű definíciókat, 

ezért a megfoghatatlan, absztrakt fogalmak képlékenyek és tartalmuk gyorsan átalakulhat. A 

kreativitás elve pedig az egyéni invenciók fontosságát hangsúlyozza (pl. ide tartozik a nyelvi 

játék, az ötletszerűség, a játékos szóalkotás és humoros vagy asszociatív szóhasználat). 

Végezetül a relativitás elve a résztvevők egyéni diskurzushorizontjai miatt a csoporton kívüli 

diszkurzív jelentésalkotási folyamatokra, és ezek beszűrődésének, áthallásainak szerepére hívja 

fel a figyelmet.  

A jelentéskonstrukciós folyamat egyéni és közösségi dimenzióban is értelmezhető. Az előbbi 

során a diszkurzív kompetencia kialakulása, a diskurzusba és az értelmezési keretekbe való 
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beletanulás során egy már kialakult (de soha sem változatlan) értelmezési keretbe „tanul bele” 

az illető. Az utóbbi során – ami általában sokkal lassabban érvényesül – a csoport, mint 

értelmező közösség alkotja meg többé-kevésbé elfogadott, közös értelmezését, hoz létre minél 

több átfedést a tudáskészlet narratívái és a viszonyulások (értékorientáció) során. Ettől még 

nem jön létre egy ellentmondásmentes, dogmatikus rendszer. A közös nevező sokkal inkább a 

szóródás révén ragadható meg. Kisebb egységekre (pl. fényjelenségek, téglalap alak, energia, 

alakváltás stb.) vonatkozóan megfigyelhető bizonyos ellentmondásmentességre törekvés, de ez 

nem azt jelenti, hogy az angyalfogalom „mint egész” tudáskészlet egy rendszert alkotna (vö. a 

IV. ábrával). A csoportnak nem közös tudása (dogmatikai rendszere, nyelve), sokkal inkább 

egymást átfedő egyéni tudáskészletei és viszonylag hasonló viszonyulási irányai alakulnak ki. 
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Zárógondolatok 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékén folytatott BA, MA, 

majd PhD tanulmányaim tizenhárom éve alapvetően változtatta meg a társadalmakról és 

kultúrákról alkotott addigi képemet. Az antropológiai, értelmező jellegű látásmód, ami 

párhuzamosan szem előtt tartja a tudományos és a kutatott közösség tagjainak perspektíváját is, 

a csupán egyikre fokuszáló (egydimenziós, mintegy „félszemű”) nézőponthoz képest egy 

többdimenziós, árnyalt képet nyújthat. A tartós terepmunka során ez kiegészülhet az 

idődimenzió megtapasztalásával, a változások és a belső – sokszor egymásnak is ellentmondó 

– folyamatok (a diszkurzív dinamika) feltárásával. Az első ránézésre kontrasztos, sokszor 

sztereotípiákba torkolló elképzelés ezáltal válhat egyre árnyaltabbá. Szemünk előtt rajzolódik 

ki az addig nem ismert személyek egyéni „arca”, mentalitása, akik immár nem csupán egy 

kutatott csoport tagjai vagy társadalmi környezetében élő személyek, hanem saját életvilággal, 

élettörténettel és tudással bíró húsvér emberek. Sokféleségük miatt egyre nehezebb őket 

kategóriákba sorolni. Ezt felismerve az általam kutatott fények csoportját nem a jól ismert 

szociológiai vagy fenomenológiai fogalmakkal kívántam jellemezni, hanem a heterogenitást és 

a belső dinamikát sajátos, új szempontrendszer és elemzési mód segítségével vizsgáltam. Nem 

arra voltam kíváncsi, hogy „milyen” a csoport, hanem arra, hogy mi történik a csoportban, 

hogyan alakítják ki a résztvevők diskurzusaik során kognitív valóságukat. 

Saját kutatási és elemzési módszert dolgoztam ki, ami beilleszthető ugyan az interpretatív 

antropológia elméleti keretébe, de egyúttal nyitott más tudományágak eredményeire és a 

kvantitatív adatok értelmezésére; a vizsgálatba beemeli – a kutatói kérdésektől függő mértékben 

– a diskurzuselemzés, a hálózatelmélet, a kognitív szemantika és a pragmatika eredményeit is. 

Ennek megfelelően dolgozatom öt elemző fejezetében más-más szempontrendszer és elméleti 

keret vált hangsúlyossá. Az általam „antropológiai diskurzusanalízisnek” (ADA) elnevezett 

módszer egy pragmatikus adatgyűjtési és értelmezési irány, amelyben felhasználhatjuk ugyan 

a számszerűsítés lehetőségét és készíthetünk grafikonokat, táblázatokat, térképen is ábrázolt 

hálózati ábrákat stb. (mint kvantitatív segédleteket), hasznosíthatjuk más tudományágak 

eredményeit, de ettől még továbbra is kvalitatív, antropológiai elemzést folytatunk. 
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Nemcsak a csoport diskurzusterének viszonylagos elkülönülését tudtam feltárni e módszer 

segítségével, hanem az egyre rejtettebb, belső információkhoz való hozzáférés fokozatossága 

alapján a csoport diskurzusterének státusok szerinti rétegződését is. Ezt követően a lokális 

alcsoportok szerepére figyeltem fel, és térképen is ábrázolható hálózati modelleken ismertettem 

a tűzön (parázson) járás evangelizációs-legitimációs rítusához való viszony időbeli változásait, 

és a lokális alcsoportok szerepét. Elemeztem, hogy a világ különböző tűzönjárás rítusaival 

milyen tipológiai vagy diszkurzív kapcsolódás mutatható ki, és hogyan illeszthető a csoport e 

rítusa a tágabb (nemzetközi) kulturális folyamatokba, amelyek többek közt az online térben 

folytatott aktivitás révén váltak ismertté számukra. Az online és offline tér párhuzamos kutatása 

során arra a felismerésre jutottam, hogy a „hallgatást”, és az egyes tagok eltérő viszonyulását a 

nyilvános online reprezentációkból nem lehetett volna kiolvasni. Kutatásom alatt jelentős 

változások történtek a csoport online térhez és az internet-használathoz fűződő viszonyában. A 

csoport képe azonban sokkal kevésbé tűnt volna dinamikusnak az online reprezentációból, a 

változások időpontjai és okai is alig, vagy egyáltalán nem lettek volna felismerhetők. Az is tény 

azonban, hogy az online etnográfiai kutatás nélkül a csoport kommunikációjának csak egy szűrt 

rétegét láthatnám: az egyes offline közösségi alkalmak mellett ugyanis a Facebook csoportok, 

nem nyilvános bejegyzések, a Messenger csoportok és a Skype illetve email aktivitás az, ahol 

a csoporttagok a valós térben történő találkozások között intenzív kapcsolatot tartanak. A 

csoport sajátos nyelvét két fejezetben elemeztem, az energia, a rezgés és az angyal fogalmának 

(egymással is összefonódó) kognitív valóságkonstrukciós folyamatát vizsgálva. A szemantikai 

mezők feltárása, a csoporton belül kialakuló jelentés-rétegződések, és az átstrukturálódás 

folyamatának vizsgálata alapján úgy találtam, hogy a tagok nem elfelejtik a korábbi 

tudáskészletüket (regiszterüket), hanem azok egy része passzív tudássá válik, az újonnan 

kiépülő tudásrétegekből pedig az adott szövegkörnyezet, kontextus függvényében hívódnak elő 

a megfelelő jelentések a beszédszituációkban. Amikor terepnaplóimból, az archivált hang- és 

videófile-okból grafikonokat, ábrákat készítettem, e kvantitatív segédeszközök ráirányították a 

figyelmemet egyes trendekre, és újabb kérdéseket vetettek fel, ezzel a kvalitatív, értelmező 

jellegű antropológiai elemzést segítették (nem a kutatás céljai, csupán eszközei voltak).  

Dolgozatom ezzel lezárom, bár tisztában vagyok vele, hogy tetszőlegesen folytatható lenne 

megannyi új témával. Külön fejezetben lehetne például megemlékezni a prófétaság 

megítélésének, társadalmi szerepköreinek változatáról, az elmúlt évszázadok népi prófétáinak 

összehasonlító elemzésével, vagy további, a csoport számára fontos fogalmak (Mennyország, 

szent lelkek, csoda, természet stb.) kialakulásának és változásainak folyamatáról, vagy akár az 
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etnicitáshoz fűződő viszony komplexitásáról is. Ezek közül néhányat az eddigi és a még 

készülőfélben lévő publikációimban vizsgálok, másokat a jövőbeni kutatásra hagyok.  

Reményeim szerint nem csupán a fények vallási mozgalmát tudtam közel hozni az olvasókhoz 

dolgozatomban, hanem elemzésem és szemléletmódom révén újszerű kérdések feltételét, és új 

elemzési módszerek kísérletező jellegű alkalmazását segítettem elő. 

 

 
Kép: fények és kérők imára készülődnek a csíksomlyói sátortábor mellett a pünkösdi zarándoklat során  

2014. június 7-én (saját fotó) 

 

 

  



321 
 

 

 

Bibliográfia 

(hivatkozott szakirodalom): 

 

 

A. GERGELY András (2006): Tudományterületi át(-)tekintések. Alkalmazott antropológiai és 

társ-tudások. Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont Munkafüzetek 101., Budapest: 

MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont 

AGYEKUM, Kofi (2002): The communicative role of silence in Akan. Pragmatics 12(1), 31-

51. 

ALBERT, Réka – BARABÁSI Albert-László (2002): Statistical mechanics of complex 

networks. Reviews of Modern Phisics 74(1), 47-97. 

APOLITO, Paolo (2005): The Internet and the Madonna: religious visionary experience on the 

Web. Chicago–London: University of Chicago Press  

ARMSTRONG, Lucile 1970: Fire-Walking in San Pedro Manrique, Spain. Folklore 81 (3), 

198-214. 

ASKILDSEN, Kjell (2012) [2005]: Úgy, mint azelőtt. Budapest: Európa Könyvkiadó 

ASSMANN, Jan (2008): Communicative and cultural memory. In Erll Astrid (szerk.): Cultural 

memory studies. Berlin – New York: De Gruyter, 109-118. 

ASSMANN, Jan (2013) [1992]: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a 

korai magaskultúrákban. Budapest: Atlantisz 

AUSTIN, John L. (1990) [1955]: Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó (Austin, John 

(1962): How to Do Things with Words. Cambridge MA: Harvard University Press (az általam 

használt és hivatkozott kiadás: Austin, John L. (1962): How to Do Things with Words Oxford: 

Oxford University Press) 

BAKÓ Rozália Klára – HUBBES László-Attila (2011): Religious Minorities’ Web Rhetoric: 

Romanian and Hungarian Ethno-Pagan Organizations. Journal for the Study of Religions and 

Ideologies, 2011(10), 127-158. 

BALATONYI Judit (2018): From deviancy to norm: an alternative betrothal rite in Gyimes. 

Acta Ethnographica Hungarica 63(1), 33-48. 



322 
 

BALOGH Judit (1999): Kérdések, hipotézisek, feladatok a XVII. századi magyar puritanizmus 

kutatása kapcsán. In Fazekas Csaba (ed): Fiatal egyháztörténészek írásai. Miskolc: ME-BTK 

Újkori Magyar Történelem Tanszék, 47-56. 

BARABÁSI Albert László – ALBERT Réka – JEONG, Hawoong (1999): Mean-field Theory 

of Scale-Free Random Networks. Physica A: Stastical Mechanics and its Applications 272(1-

2), 173–187. 

BARABÁSI Albert-László (2008) [2002]: Behálózva. A hálózatok új tudománya. (2. bővített, 

átdolgozott kiadás). Budapest: Helikon Kiadó 

BARNA Gábor (1998): Bálint Sándor „Egy magyar szentember”-e. Egyéniségkutatás a magyar 

vallási néprajzban. In Barna Gábor: Szentemberek – a vallásos élet szervező egyéniségei. 

Szeged–Budapest: Szegedi Egyetem Néprajz Tanszék, Magyar Néprajzi Társaság, 26–36. 

BARNA Gábor (szerk.) (1998): Szentemberek – a vallásos élet szerveztő egyéniségei. Szeged 

– Budapest: JATE Néprajzi Tanszék – Magyar Néprajzi Társaság 

BARNA Gábor (2005): Kései licenciátusok. In Csörsz Rumen István (ed): Mindenes 

gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Budapest: ELTE-BTK Folklore 

Tanszék, 311-339. 

BARNA Gábor (2011): Utószó. In Bálint 2011, 245-259. 

BARNES, John (1954): Class and Committees in a Norwegian Island Parish. Human Relations, 

(7), 39-58. 

BARNES, Robin Bruce (1988): Prophecy and Gnosis: Apcalypticism in the Wake of the 

Lutheran Reformation. Stanford, CA: Stanford University Press 

BARSALOU, Lawrence (1999): Perceptual symbol systems. Behavioral and Brain Sciences 

22: 577–660 

BATESON, Gregory – BATESON, Mary Catherine (1987): Angels fear: An Investigation into 

the Nature and the Meaning of the Sacred. New York: Macmillan 

BÁCSKAI Vera – NAGY Nagy Lajos (1984): Piackörzetek, piacközpontok és városok 

Magyarországon 1828-ban. Budapest: Akadémiai Kiadó 

BÁN Imre (1950): Comenius és a Magyar irodalom. Irodalomtörténet 38(4), 103-115. 

BÁLINT Sándor (2011) [1942]: Előszó. Bevezető. In (uő.): Egy magyar szentember. Orosz 

István önéletrajza. Budapest: Ős-Kép Kiadó, 5–41. 

BENDE József (1890): A Szent Miska-féle vallási mozgalom keletkezése és lefolyása. Bács-

Bodrogh vármegyei történelmi társulat évkönyve, Zombor: BVTT, 97-113. 

BENZ, Ernst (1969): Die Vision. Erfahrungsformen und Bilderwelt. Stuttgart: Ernst Klett 

Verlag 



323 
 

BERGER, Peter Ludwig – LUCKMANN, Thomas (1998) [1966]: A valóság társadalmi 

felépítése: tudásszociológiai értekezés. (hivatkozaimban az angol eredeti szövegre építek: The 

Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City: Anchor 

Books 

BEYER, Jürgen (1995): Lutheran Popular Prophets in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. 

The Performance of the Untrained Speakers. In Wolf-Knuts (ed) Nordic Yearbook of Folklore. 

Vol. 51. Uppsala: The Royal Gustavus Adolphus Academy 

BÉKÉS Vera (2008): Hálózat és (potenciális) tér-élmény. Café Bábel 17(55), 45-54. 

BIBOK Károly (2017): Szójelentéstan. A lexiai szemantikától a lexikai pragmatika felé. 

Budapest: Loisir Könyvkiadó 

BICZÓ Gábor (2019): A „Mi” és a „Másik”. Budapest: L’Harmattan 

BIGAY, John – RAJOTTE, Mason (szerk.) (1981): Beqa. Island of Firewalkers (Fiji Islands). 

Suva (Fiji): Institute Of Pacific Studies, University Of The South Pacific 

BIRKENBIHL, Vera F. (2001): Testbeszéd. Budapest: Trivium 

BÍRÓ A. Zoltán (1998): Stratégiák vagy kényszerpályák? Csíkszereda: Pro Print Könyvkiadó 

BLANK, Trevor J. (2009): Toward a Conceptual Framework for the Study of Folklore and the 

Internet. In uő (szerk.): Folklore and the Internet. Vernacular Expression in a Digital World. 

Logan: Utah State University Press, 1-20. 

BOAS, Franz (1895): The social organization and the secret societies of the Kwakiutl Indians. 

Report of the United States National Museum 1895(1), 309–738 

BODÓ Julianna (2008): Diskurzusok és életutak a migráció tükrében. Budapest: Scientia 

Humana 

BOURDIEU, Pierre (1978) [1972]: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. Budapest: 

Gondolat 

BOURDIEU, Pierre (1987): A vallási mező kialakulása és struktúrája. In uő.: A társadalmi 

egyenlőtlenségek újratermelése. Budapest: Gondolat, 165–234. 

BOURDIEU, Pierre (2009) [1972]: A gyakorlat elméletének vázlata. Három kabil etnológiai 

tanulmány. Budapest: Napvilág Kiadó  

BÓDOG Alexa – CSATÁR Péter – NÉMETH T. Enikő – VECSEY Zoltán (2015): Használat 

és hatás. Újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Budapest: Loisir 

Könyvkiadó 

BÓDOG Alexa (2008): A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában 

Argumentum 2008(4), 22-51. 



324 
 

BREWSTER, Paul G. (1977): The strange practice of firewalking. Expedition Magazine of 

University of Pennsylvania Museum 19(3), 43-47. 

BROADBENT, Edmund Hamer (szerk.) (1931): Zarándok Gyülekezet. Az újszövetségi 

gyülekezetek történelmi vándorútja. Budapest: Evangéliumi Iratmisszió 

BROWN, Carolyn Henning (1984): Tourism and Ethnic Competition in a Ritual Form: The 

Firewalkers of Fiji. Oceania (University of Sidney) 54 (3), 223-244. 

BRUBAKER, Rogers – FEISCHMIDT Margit – FOX, Jon – GRANCEA, Liana (2011): 

Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban. L’Harmattan, Budapest 

CARVER, Terell – HYVÄRINEN, Matti (1997): Introduction. In Carver, Terell – Hyvärinen, 

Matti (szerk.): Interpreting the Political: New Methodologies. London–New York, Routledge, 

1-6. 

CARVER, Terell (2002): Discourse Analysis and the “Linguistic Turn”. European Political 

Science 2(1), 50–53. 

CASTELLS, Manuel (2005) [1996]: A hálózati társadalom kialakulása. Budapest: Gondolat – 

Infonia  

CERULLI, Anthony – GUENZI, Caterina (2016): Mineral Healing: Gemstone Remedies in 

Astrological and Medical Traditions. In Ferrari, Fabritio – Dähnhardt, Thomas W. P. (szerk.): 

Soulless Matter, Seats of Energy. Metals, gems and minerals in South Asian traditions.  Bristol: 

Equinox, 73-93. 

CHOMSKY, Noam Avram (1965): Aspects of the theory of syntax. Cambridge: MIT Press 

CHRISTIAN, William A., Jr (1973): Holy People in Peasant Europe. Comparative Studies in 

Society and History 15(1), 106-114. 

CLIFFORD, James (1988): The predicament of culture: twentieth-century ethnography, 

literature, and art. Cambridge: Harvard University Press 

COHN, Norman (1970): The Pursuit of the millenium. Revolutionary millenarians and 

mystical anarchists of the Middle Ages. New York: Oxford University Press 

COWAN, Douglas E. (2014): Conversion to New Religious Movements. In Rambo, Lewis R. 

– Farhadian, Charles E. (szerk.): Oxford Handbook of Religious Conversion. Oxford: Oxford 

University Press, 687-705. 

CROFT, William – CRUSE, D. Alan (2004): Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge 

University Press 

CSÁJI, László Koppány (2020): Angel, as the Shape of Energy. How the visionary-based angel-

image was intermixed with the newly introduced notion of energy in a Christian fundamentalist 



325 
 

group. Journal of Religions in Europe (forthcoming tematic issue), Helsinki: BRILL (közlésre 

befogadva) 

CSÁJI László Koppány (2020): Hasznosítható-e az „értelmezés hatalma”? Újabb antropológiai 

módszerek kutatási eredményeinek hatása vallási kisközösségekre és környezetükre. Ethno-

lore XXXVI. A néprajztudomány jelene és jövője. (közlésre befogadva) 

CSÁJI László Koppány (2020): Posztmodern tűzpróba. Egy Kárpát-medencei új vallási 

mozgalom parázsonjárás-rítusának kialakulása, hazai és nemzetközi párhuzamai. In Peti Lehel 

– Tamás Ildikó (szerk.): Vallási kultúra a Kárpát-medencében. Studia Ethnologica Hingarica 

XVIII., Pécs–Budapest: PTE Néprajz – Kulturális Antropölógia Tanszék – L’Harmattan, 197-

224. 

CSÁJI László Koppány (2018): “What do you think about it, you, who are inside and outside 

at the same time?”. Responses to the revelations of "Prophet dénes" by the participants of his 

New Religious Movement – a discourse analysis. In Pócs, Éva – Vidacs, Beáta (szerk.): Faith 

and doubt. Budapest – Pécs: L’Harmattan, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

(kiadásra befogadva) 

CSÁJI László Koppány (2018): How to become fundamentalist? (A Hungarian charismatic 

prophet’s new religious movement in the Carpathian basin - an anthropological discourse 

analysis. Sociology International Journal 2(3), 160-169. 

CSÁJI László Koppány (2018): Mire jó a konteó? Összeesküvés-elméletek szerepe három 

Kárpát-medencei új vallási mozgalom közösségkonstrukciós folyamatában. In Povedák István 

– Hubbes László Attila (szerk.): Tapasztalatból hallottam… Alternatív világképek, 

összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése. Budapest: MAKAT, 107-126.  

CSÁJI László Koppány (2018): Egy újabb fogalom az online ethnográfiában: vernacular 

authory (Robert Glenn Howard: Digital Jesus). Kultúra és Közösség 4(9), 83-87. 

CSÁJI László Koppány (2017). “I joined the Party to keep ourselves out of the System.” Neo-

Pagan Survival Strategies in Socialist Hungary. De Gruyter Open – Open Theology 3(1), 211-

223. 

CSÁJI László Koppány (2017): A gyógyító érintés olvasatai: energia, rezgés, Szentlélek. In 

Lajos Veronika – Povedák István – Régi Tamás (szerk.) Anthropology of Encounters – A 

találkozások antropológiája. Budapest: Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, 141-160. 

CSÁJI László Koppány (2015): Csoda, pokoljárás és a digitalis szakadék. Egy új vallási 

mozgalom legitimaciós technikái a webes és weben kívüli diskurzusaiban. Replika 90–91(1-2), 

57–77. 



326 
 

CSÁJI László Koppány (2015): A Szentlélektől az Ufókig. Antroport online folyóirat 

(http://www.antroport.hu/wp-content/uploads/2015/08/Csáji-lászló-A-Szentlélektől-az-

ufókig.pdf) 

CSÁJI László Koppány (2014): „Belakjuk környezetünket és az internetet!” Lokalitás és/vagy 

hálózatiság – vallásantropológiai elemzés a közösségkonstrukció lokális és hálózati tereinek, 

szerveződésének összefüggéseiről. In Povedák István és Szilárdi Réka (szerk.): Sámán Sámán 

hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése. Szeged: MTA-SZTE Vallási 

Kultúrakutató Csoport – SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 78–96. 

CSÁJI László Koppány (2013): „Dénes Próféta” (Péter Dénes) – a székely próféta. In Gazda 

József – Szabó Etelka: Lelki élet, vallásosság. Kovászna: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési 

Egyesület, 388–481. 

CSÁJI László Koppány (2012): Az egyéni és közösségi sokszínűség megragadásának 

vallásantropológiai nehézségei. In Hubbes László (szerk.): Etno-pogányok. Retorikai fogások 

a hálón innen és túl. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 17–66. 

CSÁJI László Koppány (2012): A New Age, a neopogányság és a keresztény megújulási 

mozgalmak eszmerendszereinek keveredése egyes új vallási mozgalmak jelképrendszerében és 

az internet szerepe közösségkonstrukciójukban. Sepsiszentgyörgy – Csíkszereda: Semeistos 

Webszemiotikai Műhely, Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem. Online publikáció, elérhető az 

interneten: http://semeistos.files.wordpress.com/2012/07/kpi-etno-poganyok_csaji-

koppany.pdf 2012 (utolsó letöltés: 2018.09.03.) 

CSÁJI, Pál (1952): Református prédikátorok az 1753-i parasztfelkelésben. Református Egyház 

1952(11), 10. 

CSÁJI Pál (1959): Gál József, egy parasztevangelizátor a XVIII. században. Kézirat: 

Sárospataki Református Nagykönyvtár Kézirattára, Csáji Pál jegyzetei 4315-4317. 

CSÁJI Pál (1959): Schultz György, parasztpróféta. In uő.: Polgár Mihály és az 1753. évi 

parasztfelkelés. (Kézirat: a Dunamelléki Református Egyházkerület Levéltára, CSÁJI Pál iratai 

Ráday Levéltár C fond. 1. sz. d.)  

CANDEA, Matei (2009): Arbitrary locations: In defence of the bounded field-site. In Falzon 

2009, 25-46.  

CSERMELY Péter (2004): A rejtett hálózatok ereje. Hogyan stabilizálják a világot a gyenge 

kapcsolatok? Budapest: Vince Kiadó 

CSORBA Dávid (2001). Egy eltűnt prédikáció margójára. Szentpéteri István: Ördög szára 

bordája. Egyháztörténeti Szemle (2)1, 68-93. 



327 
 

CSORBA Dávid (2003): A magyar református hitmélyítő irodalom Debrecenben (1657-1711). 

(Doktori disszertáció). Debrecen: Debreceni Egyetem 

CSORDAS, Thomas J. (1994): The Sacred Self. A Cultural Phenomenology of Charismatic 

Healing. Berkley–Los Angeles–London: University of California Press 

CZÖVEK Judit (2000): Szentasszonyok és szentemberek a magyar néphagyományban. In L. 

Imre Mária (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 3. Pécs: Baranya Megyei 

Múzeumok Igazgatósága: 106-111. 

DANFORTH, Loring M. (1989): Firewalking and Religious Healing. The Anastenaria of 

Greece and the American Firewalking Movement. New Jersey: Princeton University Press  

DAS, Veena (1998): Wittgenstein and Anthropology. Annual Review of Anthropology, Vol. 27, 

171-195. 

van DIJK, Teun A. (1985):  Handbook of Discourse Analysis. I–IV. London: Academic Press  

van DIJK, Teun (1988): News and Discourse. Hillsdale NJ: Erlbaum 

van DIJK, Teun  (1991): Racism and the Press. London: Routledge 

van DIJK, Teun (1997): Discourse as Structure and Process. London – Thousand Oaks: Sage 

van DIJK, Teun  (2008): Discourse and Power. Houndsmills: Palgrave 

van DIJK, Teun (2009): Society and Discourse. How context controls text and talk. Cambridge: 

Cambridge University Press 

van DIJK, Teun (2014): Discourse and Knowledge. A sociocognitive approach. Cambridge: 

Cambridge University Press  

DINZELBACHER, Peter (1981): Vision und Visionsliteratur im Mittelalter. Stuttgart: Anton 

Hiersemann 

DINZELBACHER, Peter (1995): Heilige oder Hexen. Schicksale auffäliger Frauen. 

Düsseldorf: Patmos 

DOHERTY, Jim (1982): Hot Feat: Firewalkers of the World. Science Digest, 1982(8), 369-

384. 

DUNBAR-HALL, P. (2001): Culture, Tourism and Cultural Tourism: Boundaries and 

Frontiers in Performances of Balinese Music and Dance. Journal of Intercultural Studies 

22(2), 173-187. 

DURANTI, Alessandro (1981): The Samoan Fono: A Sociolinguistic Study. Canberra: 

Australian National University 

DURANTI, Alessandro (2015): Anthropology of Intentions. Language in a World of Others. 

Cambridge: Cambridge University Press 



328 
 

DÚS Magdolna – EGELY György (1989): Titokzatos erők tudománya? Avagy magánvélemény 

a parajelenségekről. Budapest: Háttér Kiadó 

ELLIOTT, Jane 2005: Narrative and new developments in social sciences. In Using Narrative 

in Social Research. Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE, 1-16 

EÖTVÖS Károly (1904). A nazarénusok. Budapest: Révai testvérek 

ERDŐS Pál – RÉNYI Alfréd (1959): On Random Graphs. Publicationes Mathematicae 

Debrecen 1959(6), 290–297. 

ERDŐS Zoltán (2008). Antropológia és etika Köleséri Zoltán műveiben. Iskolakultúra 2008(2), 

67-91. 

ERIKSEN, Thomas Hylland (2006): Kis helyek - nagy témák - Bevezetés a 

szociálantropológiába. Budapest: Gondolat Kiadó 

ESCOBAR, Arturo (1994): Welcome to Cyberia. Notes on the Anthropology of Cyberculture. 

Current Anthropology 35(3), 211–231. 

ESCOBAR, Arturo (2004): Beyond the Third World. Imperial Globality, Global Coloniality 

and Anti-globalisation Social Movements. Third World Quarterly 25(1), 207–230. 

ESZE Tamás (1956): Órás András könyve. Az Út, 1956(26), 2. 

EVANS-PRITCHARD, Edward Evan (1976) [1937]: Witchcraft, Oracle and Magic among the 

Azande. Oxford: Clarendon Press 

FAIRCLOUGH, Norman (1992): Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press 

FAIRCLOUGH, Norman (1999): Global Capitalism and Critical Awareness of Language. 

Language Awareness 8(2), 71–83. 

FAIRCLOUGH, Norman (2001) [1989]: Language and Power. London: Longman.  

FAIRCLOUGH, Norman  (2003): Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. 

London: Routledge 

FALZON, Mark Anthony szerk. (2009): Multi-sited Ethnography. Theory, Praxis and Locality 

in Contemporary Research. Farnham: Ashgate 

FARKAS Judit (2003): Eating our ways back to God. Sacral nutrition and acculturation in the 

Krishna conscious lifestyle. The Anthropology of East Europe Review: Central Europe, Eastern 

Europe and Eurasia. Special Issue: Food and Foodways in Post-Socialist Eurasia. Chicago: 

DePaul University 2 (1), 49-63. 

FARKAS Judit (2009): Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar 

Krisna-hitű közösségben. Budapest: L’Harmattan 



329 
 

FARKAS Judit (2011): „India magyarországi mosolya”. Ellenvilágok és élménymodellek 

párbeszéde Krisna-völgyökofalu turizmusában. In Fejős Zoltán (szerk.): Színre vitt helyek. 

Tanulmányok. Tabula könyvek 11. Budapest: Néprajzi Múzeum, 62-81. 

FARKAS Judit (2012): „Végállomás, nem megy tovább". Krisna-völgy jelentései, értelmezési 

alternatívái. In Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Tanulmánykötet a 

60 éves Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest: L'Harmattan, 555-577. 

FARKAS Judit (2014): „Túl a puszta megértésen.” Újpogányság és a magyar ökofalvak; in. 

Povedák István – Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság 

multidiszciplináris elemzése. Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, SZTE BTK 

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 97‒114. 

FARKAS Judit (2015): „Nincsenek receptek.” A magyar ökofalvak táplálkozásantropológiai 

vizsgálata. Tabula 16(1-2), 1-21. 

FARKAS Judit (2017): Very Little Heroes: History and Roots of the Eco-Village movement. 

Acta Ethnographica Hungarica 62(1), 35-53. 

FAZEKAS Csaba (1999). Protestáns megújulási mozgalom és szektaügy  

a XVIII. századi Szabolcs vármegyében. In Bessenyei József - Fügedi Márta - Ö. Kovács József 

- Ringer Árpád - Schimert Péter (szerk.): Történelmi tanulmányok. Studia Miskolcinensia 3. 

Miskolc: ME-BTK Történettudományi Tanszék Évkönyve, 120-144. 

FEKETE Csaba (2009). Igazán soha nem mondhatjuk…: Biblia és szertartásbírálat Nagyari 

József prédikációiban (1681–1686). Studia Theologica Debrecinensis, 2(2), 53–60. 

FILLMORE, Charles (1976): Frame semantics and the nature of language. Annals of the New 

York Academy of Sciences 280(1): 20-32. 

FILLMORE, Charles (1985): Frames and the semantics of understanding. Quaderni di 

Semantica 6(2): 222-254. 

FILLMORE, Charles (1994): Starting where the dictionaries stop: The challenge of corpus 

lexicography. In Atkins B.T.S. – Zampolli, A. (szerk.): Computational Approaches to the 

Lexicon. Oxford: Oxford Univesity Press, 349-393.  

FISH, Stanley Eugene (1980): Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive 

Communities. Cambridge: Harvard University Press  

FOUCAULT, Michel (1998) [1970]: A diskurzus rendje. In uő. A fantasztikus könyvtár. 

Válogatott tanulmányok, előadások és interjúk. Budapest: Pallas Stúdió – Attraktor, 50–74. 

FOUCAULT, Michel (2000) [1966]: A szavak és a dolgok. Budapest: Osiris 

FOUCAULT, Michel (2001) [1969]: A tudás archeológiája. Budapest: Atlantisz. 



330 
 

GADAMER, Hans-Georg (2003) [1960]: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika 

vázlata. (2. javított kiadás). Budapest: Osiris 

GAGYI József (1998). A máréfalvi szentasszony. In GAGYI, József: Jelek égen és földön. 

Hiedelem és helyi társadalom a Székelyföldön. Csíkszereda: Pro Print Könyvkiadó, 21-38. 

GAGYI József (2010). Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk. Vallási gyakorlatok, 

mozgalmak, rítusok. Marosvásárhely: Mentor Kiadó 

GAGYI József (2015). A máréfalvi szentasszony, Pál (Úrfi) Lajosné Ilonka Ágnes. In Dyekiss 

Virág (szerk.): Hiedelemszövegek Székelyföldről. Gyűjtötte: Gagyi József. Fontes Ethnologiae 

Hungaricae XI. Budapest – Pécs: L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia 

Tanszék, 507-602. 

GÁL Ferenc – VÉGH János (1993): Angyal. (szócikk) In Diós István (főszerk.): Magyar 

Katolikus Lexikon. I. kötet. Budapest: Szent István Társulat 

GÁL Péter (1997): A New Age – keresztény szemmel. Abaliget: Lámpás Kiadó 

GEERTZ, Clifford (2001) [1973-1988]: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. 

Budapest: Osiris, 304-323. 

GELLÉRI Gábor (2001): Mit keres az antropológia a cyberben – és a cyber az antroplógiában? 

Tabula 2001(4), 270-286. 

GEORGIEVA, Ivanicska (1987): Nesztinarsztvo v Sztrandzsa. Kulturno–isztoricseszko 

naszledsztvo na Sztrandzsa-Szakar. Szófia: Narodna Mladezs 

GIDDENS, Anthony (1976): New Rules of Sociological Method: a Positive Critique of 

interpretative Sociologies. London: Hutchinson 

GIDDENS, Anthony (1984): The Constritution of Society. Outline of the Theory of 

Structuration. Cambridge: Polity 

GLÓZER Rita (2006): A diskurzuselemzés a társadalomtudományokban. In Feischmidt Margit 

(szerk.): Kvalitatív módszerek az empírikus társadalom és kultúrakutatásban. (Online 

tankönyv), Budapest: ELTE http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/ 

szabadbolcseszet/indexfb1a.html?option=com_tanelem&id_tanelem=844&tip=0 (utolsó 

letöltés: 208.07.24.) 

GODDARD, Cliff – WIERZBICKA, Anna (2014): Word and Meaning. Lexical Semantics 

across Domains, Languages, and Cultures. Oxford: Oxford University Press 

GOODWIN, Marjorie Harness (1980): He-Said-She-Said. Formal Cultural Procedures for a 

Construction of a Gossip Dis Activity. American Ethnologist 7(4), 674-695 



331 
 

GRAGE, Joachim – MOHNIKE, Thomas (eds.) (2017): Geographies, Knowledge and 

Imagination in 19th Century Philological Research on Northern Europe. Cambridge: 

Cambridge Scholars Publishing 

GRANOVETTER, Mark (1976): Network Sampling: Some First Steps. American Journal of 

Sociology, 81(6), 1287–1303. 

GRANOVETTER, Mark (1983): The Strength of Weak Ties: A Network Theory 

Revisited. Sociological Theory 1983(1), 201–233. 

GRICE, Paul H. (1997) [1957]: Jelentés. In Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás 

(szerk.): Nyelv– kommunikáció–cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó, 188–98.  

GRICE, Paul H. (1997) [1975]: A társalgás logikája. In Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni 

Tamás (szerk.): Nyelv– kommunikáció–cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó, 213–228. 

GUILEY, Rosemary Alan (2004) [1996]: Encyclopedia of Angels. New York: Facts on File  

GYENIS Vilmos (1968): Késő-barokk és népies irodalom (XVIII. századi protestáns víziók). 

Irodalomtörténeti Közlemények, 1968(1), 1-24. 

GYŐRI Kornél (1967): A baptista parasztpróféták. Theologiai Szemle 10(5-6), 154−157. 

HABERMAS, Jürgen (2011) [1981]: A kommunikatív cselekvés elmélete. Budapest: Gondolat 

HALL, Edward T. (1959): The Silent Language. Garden City NY: Doubleday 

HALL, Edward T. (1987) [1966]: Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat 

HALL, Nicoline Marie – BERNTSEN, Dorthe (2007): The effect of emotional stress on 

involuntary and voluntary conscious memories. Memory 16(1), 48–57. 

HARANGOZÓ Imre (2001): Egy székely szentember, az oroszhegyi Bálint I. László. In Pócs 

Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Budapest: Janus – Osiris, 362–375. 

HARARY, Frank – HAGE, Per (1983): Structural Models in Anthropolog. Cambridge: 

Cambridge University Press 

HARSÁNYI. István (1985): Adalékok látomásirodalmunk történetéhez: Gaál József 

kecskeméti gulyás látása, 1740; György próféta próféciája, 1751. In Dankó Imre – Küllős Imola 

(szerk.) Vallási néprajz, II: Protestáns egyházi források, kutatók, hagyományok. Budapest: 

ELTE Folklore Tanszék, 190–217. 

HALLOY, Arnaud – NAUMESCU, Vlad (2012): Learning Spirit Possession: an Introduction. 

Ethnos 77(2), 155-176. 

HEDGES, Ellie – BECKFORD, James A. (2000): Holism, Healing and the New Age. In 

Sutcliffe, Steven – Bowman, Marion (szerk.): Beyond New Age. Exploring Alternative 

Spirituality. Edinburgh: Edinburgh University Press, 169-187.  



332 
 

HERDT, Gilber H. (1981): Guardians of the Flutes: Idioms of Masculinity. New York: 

MacGraw Hill 

HESZ Ágnes (2008): Néphit vagy helyi vallás: lélek- és túlvilág-képzetek Hidegségen. In 

Pócs Éva (szerk.): Vannak csodák, csak észre kell venni. Budapest: L’Harmattan, 15-72. 

HESZ Ágnes (2012): Élők, holtak és adósságok - A halottak szerepe egy erdélyi falu 

társadalmában. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában. Budapest: L’Harmattan 

HILTEBEITEL, Alf (1992): Colonial lenses on the South-Indian Draupadī Cult. In Wander 

Hoek, A.W. – Kolff, D.H.A. – Oort, M.S. (szerk.): Ritual, State and History in South Asia. 

Leiden: Brill, 507-531. 

HOLLENWEGER, Walter J. (1997): Pentecostalism – Origins and Developments Worldwide. 

Peabody (USA): Hendrickson publishers 

HOVI, Tuija (2016): Self-fulfilling words and topics not to be touched upon. 

Noncommunication in Neo-Charismatic Rhetoric. Ethnologia Europea 46(2), 44-57 

HOWARD, Robert Glenn (2011): Digital Jesus. The Making of a new Christian 

Fundamentalist Community on the Internet. New York: New York University Press. 

HUBBES, László-Attila (2010): Debating Contemporary Internet-based Apocalyptic 

discourse in Class. In Bakó, Rozália Klára – Horváth Gizella (szerk.): Argumentor. 

Kolozsvár: Transylvanian Museum Society, 46-59. 

HYMES, Dell (1964): Introduction: Toward Ethnographies of Communication. American 

Anthropologist 66(6), 1–34. 

HYMES, Dell (1974): Foundations of sociolinguistics. An ethnographic approach. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press 

HYMES, Dell (1975) [1962]: A beszélés néprajza. In Pap Mária és Szépe György (szerk.): 

Társadalom és nyrelv. Szociolingvisztikai írások. Budapest: Gondolat, 91-146. 

HYMES, Dell (1992): A nyelv és a társadalmi élet kölcsönhatásának vizsgálata. In Pléh Csaba 

– Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. II. kötet. 

Budapest: Tankönyvkiadó, 86–132. 

IMBERT, Claude (2006): The register of knowledge: figures of knowledge and grasping the 

real. Scientiae Studia 4(4), 533-561. 

IMRE Anna (1994): A Teknőkaparó. Hagyományok, hiedelmek: az öreg Teknyős jövendölései. 

Rubikon 36(2): 18-21. 

JAWORSKI, Adam – COUPLAND, Nikolas (2014) [1999]: The Discourse Reader. (3., 

javított, bővített kiadás) London – New York: Routledge  



333 
 

JÁDI Ferenc – TÜSKÉS Gábor (1986). A népi vallásosság pszichopatológiája. Egy hasznosi 

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

népi vallásosság köréből. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 516–556. 

KABAI Viktor Levente (2005): Új vallási mozgalmak Magyarországon: a magyarországi 

Krisna-tudatú hívők közösségének intézményesülése. Budapest: Budapesti Gazdasági 

Főiskola, Nemzetközi Kommunikáció Szak 

KAMARÁS István (2003): Kis magyar religiográfia. Budapest: Pro Pannonia Kiadó  

KATHONA Géza (1987): Tofeus Mihály kora szellemi áramlatában. In Varjas Béla (szerk.): 

Irodalom és ideológia a 16-17. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, 401-425. 

KELLER, Reiner (2011): The Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD). 

Human Studies 34 (1), 43-65.  

KELLER, Reiner (2013): Doing Discourse Research - An Introduction for Social Scientists. 

Los Angeles–London–Singapore: SAGE 

KEREKES, József (2001). Egy zarándokhely kialakulása. Hasznos – Fallóskút. Budapest: 

Kerekes Kegytárgy 

KESZEG Vilmos − PETI Lehel − PÓCS Éva (2009): Álmok és látomások a 20−21. századból. 

Szöveggyűjtemény. I. kötet. L’Harmattan − PTE Néprajz−Kulturális Antropológia Tanszék  

KIEFER Ferenc (2007): Jelentéselmélet. Budapest: Corvina 

KIEFER Ferenc (2009): Chomsky és a nyelvi jelentés kutatása. Magyar Tudomány 170(9), 

1037-1039. 

KIRÁLY Márton: Energiakörkép a XXI. század elején. Nukleon 7(170), 1-7. 

KIRNER, A. Bertalan (1950): Kornya Mihály baptista úttörő parasztapostol krónikája. 

Néprajzi és egyháztörténeti emlékek. Békés: Bereznai Mihály nyomdája 

KIS Lehel (2010). Emlékezés Kornya Mihályra. Evangéliumi Hírnök 102(5), 1-3. 

IMBERT, Claude (2006): The register of knowledge: figures of knowledge and grasping the 

real. Scientiae Studia 4 (4), 533-561. 

KIS-HALAS Judit (2004): „Amikor gyógyítok, angyalok jelennek meg szemem előtt”. Az első 

lépések a reiki ösvényén – Beavatás egy ezoterikus gyógyászati rendszerbe (esettanulmány). In 

Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak 

tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó, 284-319. 

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. Budapest: Balassi Kiadó, 

400-420. 



334 
 

KIS-HALAS Judit (2018): „Haragudtam az angyalokra, hogy átb*sztak.” Angyalkultusz és 

UFO-vallás. In Povedák István – Hubbes László Attila (szerk.): Tapasztalatból hallottam... 

Alternatív világképek. Összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése. Budapest - 

Szeged, 191-216. 

KISS Ferenc (2009). Magyar parasztpróféták. In BROADBENT 2009: 367-386. 

KISS Réka (2005). Spiritiszta szeánszok és próféciák az ötvenes évekből. In Csörsz Rumen 

István (ed): Mindenes gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Budapest: 

ELTE-BTK Folklore Tanszék, 355-372. 

KLEINBERG, Aviad M. (1992): Prophets in their own Country. Living Saints and the Making 

of Sainthood in the Latter Middle Ages. Chicago – London: University of Chicago Press 

KLEINHEMPEL, Ullrich (2015) [2003]: Spiritual Experience in Orthodoxy and the 

Pentecostal Concept of the Works of the Holy Spirit.  A Comparative Study. Bukarest: 

University of Bucharest 

KOMÁROMY András (1893): Ugocsa vármegye levéltárából. Századok 17(1), 27-31 

KOVÁCS Éva (2007): A közösségtanulmányoktól a lokalitás megismeréséig. In uő. (szerk.): 

Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest – Pécs: Néprajzi Múzeum – PTE-BTK 

Kommunikáció- és Médiatudományi tanszék, 7-21. 

KÓKA Rozália (közreadja) (2006): Bételjesítem Isten akaratát... A lészpedi szent leány 

látomásai. Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék  

KÖNCZEI Csongor (2007): A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. 

Budapest: ELTE BTK Kulturális Európai Etnológia Doktori Iskola Phd Dolgozat 

KÖPECZI Béla (2000): Medgyesi Pál és a „megalkuvó” presbiterianizmus. In Tamás Edit 

(szerk.): Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lorántffy Zsuzsanna. I. kötet. Sárospatak: 

Sárospataki Rákóczi Múzeu, 109-114. 

KURUCZ, Adrienn (2010). A Mátra, mint szakrális hely. (Feltöltés időpontja: 2010.12.10., 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=pacsakute&pid=68843&blog_cim=Fall%F3sk%FAt-

%20gy%F3gyul%E1sok, utolsó letöltés: 2017.12.12.) 

KÜLLŐS Imola (1991): Borku Mariska, egy parasztpróféta tevékenysége és hatása a 

Kárpátalján. In Dankó Imre–Küllős Imola–Molnár Ambrus (szerk.): Vallási néprajz. 5. 

Debrecen, 339–362. 

KÜLLŐS, Imola (2009): Borku Mariska prófétai tevékenysége és igésfüzetei. In Küllős – 

Sándor 2009, 20-84. 

KÜLLŐS Imola – SÁNDOR Ildikó (közreadják) (2009): Két kárpátaljai parasztpróféta szent 

iratai. Budapest: L’Harmattan–PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék 



335 
 

KVACSALA, János (1889): Egy álpróféta a XVII. században. Századok 23(1) 745-766. 

LABOV, William (1972): Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press 

LABOV, William – WALETZKY, Joshua (1997): Narrative analysis: Oral versions of personal 

experience. Journal of Narrative & Life History 7(1-4), 3-38 

LABOV, William (2001): Studies in Sociolinguistics by William Labov. Peking: Beijing 

Language and Culture University Press 

LANGACKER, Ronald W. (1999): Grammar and Conceptualization. Berlin–New York: 

Mouton de Gruyter 

LÁNYI Károly (1844): Magyarföld egyháztörténetei. Austria-házi korszak. (II. kötet). 

Budapest: Landerer–Heckenast 

LEVIN, Philip – SCOLLON, Ron (2004): Discourse and Technology. Multimodal Discourse 

Analysis. Washington: Georgetown University Press 

LIMBACHER Gábor (1991). Máriácska káponkája. Vázlat a népi unio-mystica egyik tárgyi 

megjelenéséről. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XVII., Salgótarján, NMMI, 245-283. 

LIMBACHER Gábor (1994). Egy nógrádi javasasszony életútja és gyógyítóvá válása. 

Összehasonlító néprajzi elemzés. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 19(1), 139-156. 

LIMBACHER Gábor (1994). Gyógyítóasszony a Karancs-hegy lábánál a 20. század utolsó 

évtizedében. Nagy Iván Történeti Kör Évkönyve, Balassagyarmat, 201-230. 

LIMBACHER Gábor (1995). Gyógyítóasszony Nógrádban a XX. század végén. Ethnographia 

106(2), 787-827, 822-826. 

LOSONCZY Anna (2001): A szentek és az erdő. Budapest: Helikon 

LÖBNER, Sebastian (2014): Evidence for Framins for Human Language. In Gamerschlag, 
Thomas – Gerland, Doris – Osswald, Rainer – Petersen Wiebke (szerk.): Frames and concept 
types. Applications in language and philosophy. Dordrecht: Reidel, 23-67 

MacDEMOT, Violet (1971). The Cult of the Seer in the Ancient Middle East. A Contribu6tion 

to Current Research on Hallucinations drawn from Coptic and other Texts. London: Wellcome 

Institute of the History of Medicine 

MACE, John H. (2007): Involuntary memory. New perspectives in cognitive psychology series. 

Baskerville: Wiley-Blackwell 

MACHALEK, Richard – SNOW, David A. (1993): Conversion to New Religious Movements. In David 

G. Bromley – Jeffrey K. Hadden (szerk.): Religion and Social order. The handbook on cults and sects 

in America. Greenwich: Jai Press, 53–75. 



336 
 

MAKAI Mihály (2005): Merre vagy szellem napvilága? Avagy a megismerés rögös útja. 

Budapest: Typotex Kiadó (http://konyv.uw.hu/tuzonjaras.htm, utolsó letöltés: 2015.01.07.)  

MALINOWSKI, Bronislaw (2000) [1922]: A nyugat-csendes-óceáni térség argonautái. Café 

Bábel, 36(2), 43-57. 

MALINOWSKI, Bronislaw (1923): The Problem of Meaning in Primitive Languages. In 

Ogden, Charles K. – Richards, Ian A. (szerk.): The Meaning of Meaning, New York: Harcourt, 

Brace & World Inc. (általam felhasznált megjelenése: Ogden, Charles K. – Richards, Ian A. 

(szerk.) (1946) [1923]: The Meaning of Meaning, London: Routledge, 146–152.) 

MANGA János (1962): A hasznosi tömegpszichózis. (A búcsújáróhelyek és a „hasznosi csoda” 

összefüggései). Ethnográfia 73(2), 353-388. 

MARCUS, George E. (1995): Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-

Sited Ethnography.  Annual Review of Anthropology, 24(1), 95–117.  

MARDEN, Luis (1958): Island Called Fiji. National Geographic, October 1958, 526-561. 

MÁRKÓ Zsuzsa (2009): Rengőkő. Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz 

kialakulása. In Kötél Emőke – Szarka László (szerk.): Határhelyzetek II. Kultúra – oktatás – 

nyelv – politika. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 13-44.  

MARSH, Catherine – ELLIOTT, Jane (2008): Exploring data: an introduction to data analysis 

for social scientists. Cambridge: Polity Press 

MÁTÉ-TÓTH András – TÖRÖK Péter – NAGY Gábor Dániel (2008): Az új vallási 

közösségek viszonya a társadalomhoz. Nyitottság, zártság, vonzerő néhány új vallási közösség 

tagjainál. In Máté-Tóth András – Nagy Gábor Dániel (szerk.): Vallásosság / változatok. Vallási 

sokféleség Magyarországon. Szeged: JATE Press, 29-46. 

MÁTÉ-TÓTH András – TÖRÖK Péter – NAGY Gábor Dániel (2008): Vallásosságtípusok 

néhány vallási mozgalomban. In Máté-Tóth András – Nagy Gábor Dániel (szerk.): Vallásosság 

/ változatok. Vallási sokféleség Magyarországon. Szeged: JATE Press, 48-75. 

MÉSZÁROS Csaba (2016): A tavak és az emberek kapcsolata. Az animizmus jelensége 

Jakutiában. Ethnographia 127 (3), 391-411. 

MÉSZÁROS Csaba (2014): Pekarik és szellemek: Gondolatok az antropológiai 

hermeneutikáról. Ethnographia 125 (2), 250-265. 

MÉSZÁROS Kálmán (2009): „Evangelizációt szerveztünk az Isten országa terjesztése 

céljából”. A Magyarország határain kívül élő magyar baptista közösségek missziói 

tevékenységének múltja, kitekintéssel a jelenre. PhD dolgozat. Debrecen: DRHE 



337 
 

MOLNÁR Ambrus (1985): „Szent Asszonyok” és „Szent Emberek Társasága” a Hajdúságban 

a XIX. században. In Dankó Imre – Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz II. Protestáns egyházi 

források, kutatók, hagyományok. Budapest: ELTE Folklore Tanszék, 129-159. 

MOLNÁR Ambrus (1997): Szőnyi Benjámin és a hódmezővásárhelyi parasztfelkelés. In 

Mihály Imre (szerk.): Szőnyi Benjámin és kora (1717-1794). Tanulmányok Szőnyi Benjáminról. 

Hódmezővásárhely: Hódmezővásárhelyi Önkormányzat, 105-130. 

MOLNÁR Attila Károly (1998): Új vallási jelenségek. In Lugosi – Lugosi (szerk.): Szekták – 

új vallási jelenségek. Tanulmányok, dokumentumok. Pannonica Kiadó, 16-28. 

MUEHLBERGER, Ellen (2013): Angels in late ancient Christianity. Oxford: Oxford 

University Press 

MUHI János (1944): Egy bácskai szent ember. Kalangya, 13(2), 75-77. 

NAGYARI József (2002): Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683). In Győri L. János 

(szerk.): Nagyari József tábori prédikációi. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 41-258. 

NEYKOVA, Ruzha (2013): Nestinarstvo: Evidence from South-East Bulgaria. Our Europe 

(Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture) különszáma 13(2), 89-106. 

NEMESI Attila László (2016): Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció. Budapest: Loisir 

Könyvkiadó 

NICCOLI, Ottavia (1990): Prophecy and People in Renaissance Italy. Princeton: Princeton 

University Press 

NORA, Pierre (2010) [1989]: Emlékezet és történelem között. Budapest: Napvilág Kiadó 

NORRICK, Neal R. (2001): Discourse and Semantics. In Schiffrin, Deborah – Tannen, 

Deborah –Hamilton, Heidi E. (szerk.): The Handbook of Discourse Analysis. Malden: 

Blackwell, 76-99. 

NORRIS, Sigrid (2004): Multimodal Discourse Analysis: A Conceptual Framework. In 

LeVine–Scollon 2004, 101-115 

OTTO, Rudolf (2001) [1917]: A szent. Budapest: Osiris 

PAPP Z. Attila (2001): Az eltűnt hokimeccs nyomában. Diskurzuselemzés egy sportesemény 

ürügyén. Médiakutató 1(2), 18–29. 

PETI Lehel (2007): Egyházi rítus és bűncselekmény. A tanacui apácagyilkosság. In Jakab 

Albert Zsolt – Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. 

(Kriza Könyvek 29.) Kolozsvár: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János 

Néprajzi Társaság, 321-336. 



338 
 

PETI Lehel (2010): „Nekünk is van Medjugorjénk!” Vallási és etnikai interferenciák 

Erdélyben. A szőkefalvi Mária-jelenések. In Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. 

Különbségtevő társadalom. Budapest: Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, 283–299. 

PETI Lehel (2012). Imagisztikus rítusok és vallásosság – csángók a szőkefalvi Mária-

jelenéseken. In Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a 

romániai magyarság vallási életéből. Budapest: L'Harmattan – Pécs: PTE Néprajz - Kulturális 

Antropológia Tanszék, 231-250. 

PETI Lehel (2012): Látomások, vallási megtérés és megszállottság. Kommunikáció a 

transzcendenssel egy erdélyi faluban. In Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent 

szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. Budapest – Pécs: L’Harmattan 

– PTE-NKA Tanszék, 13-74. 

PETI Lehel (2016): A Szentlélek ajándékai és karizmatikus rítusok egy moldvai kistérség 

pünkösdi közösségeiben. In Hesz Ágnes – Pócs Éva (szerk.): Orvosistenektől a hortikulturális 

utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. Vallásantropológiai tanulmányok 

Közp-Kelet-Európából 2. Budapest: Balassi Kiadó, 319-351. 

PÉTER Katalin (1997): Drábik Miklós, a lehotkai próféta. Világosság 1997(18), 36-40. 

PIGLIASCO, Guido Carlo (2010): We Branded Ourselves Long Ago: Intangible Cultural 

Property and Commodification of Fijian Firewalking. Oceania 80 (2), 161-181.  

PLÉH Csaba (2010): A lélektan története. Budapest: Osiris 

PÓCS Éva (1998). Transz és látomás Európa népi kultúráiban. In Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, 

álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben (Tanulmányok a 

transzcendensről I.). Budapest: Balassi – Pécs: PTE, 15-55. 

PÓCS Éva (2006): Jánó Ilona és az újkori magyar látomások. In Kóka Rozália (szerk.): 

Bételjesítem Isten akaratját... A lészpedi szent leány látomásai. Budapest: L’Harmattan, 230–

251. 

PÓCS Éva (2008): Szőkefalva/Seuca. Egy új kegyhely üzenetei. In Pócs Éva (szerk.): 

Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. 

Tanulmányok a transzcendensről VI. Budapest: Balassi Kiadó, 484–504. 

PÓCS Éva (2018): Látók, tündérek, táltosok. A természetfeletti kommunikáció alapformái 

Közép-Kelet-Európában. Budapest: Balassi Kiadó (kiadásra váró kézirat) 

POLNER. Zoltán (1980). A Teknyőkaparó. Szeged: Somogyi Könyvtár  

van der POST, Laurens (1977): The Lost World of the Kalahari. New York: Harcourt Brace 

Joanvanovich 



339 
 

POVEDÁK István (2014): Láthatatlan határok. A keresztény – újpogány szinkretizmus. In 

Povedák István – Szilárdi Réka (szerk.): Sámán Sámán hátán. A kortárs pogányság 

multidiszciplináris elemzése. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 6., Szeged: MTA-SZTE Vallási 

Kultúrakutató Csoport és SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 55-77. 

POVEDÁK István (2017): A magyar Jézustól a repülő csészealjakig. In Jakab Albert Zsolt, 

Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: Kriza 

János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológiai Intézet – Erdélyi Múzeum-

Egyesület, 889-905. 

POZSONY Ferenc (1998). Látomások a moldvai csángó falvakban. In Pócs Éva (szerk.): 

Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben 

(Tanulmányok a transzcendensről I.). Budapest: Balassi – Pécs: PTE, 72-80. 

PRIMIANO, Leonard Norman (1995): Vernacular Religion and the Search for Method in 

Religious Folklife. Western Folklore 54(1), 37–56. 

PRIMIANO, Leonard Norman (2004): Bringing Perfection in these Different Places: Father 

Divine’s Vernacular Architecture of Intention. Folklore 115(1), 3–26. 

RAMBO, Lewis R. – FARHADIAN, Charles E. (szerk.) (2014): The Oxford Handbook of 

Religious Conversion. Oxford: Oxford University Press  

REIBER, Beth (2013): Frommer’s Japan. Hoboken: Wiley and Son 

RÉVÉSZ Kálmán (1894): Magyar református vallásos rajongók a múlt század közepén. 

Debrecen: Debreceni Protestáns Lap 14(28), 353-355. 

RÉVÉSZ Imre (1947): A szatmárnémeti nemzeti zsinat és az első magyar református ébredés. 

(reprint: Debrecen, 1993.) Budapest: Theologia, 9-26.  

RICOEUR, Paul (2002) [1978]: A szöveg mint modell: a hermeneutikai megértés. (ford. Szabó 

Márton) Szociológiai Figyelő 1–2(4), 60–76. 

RICOEUR, Paul (2010): A diszkurzus hermeneutikája. Paul Ricoeur válogatott tanulmányai 

(válogatta, fordította és szerkesztette: Kovács Gábor). Budapest: Argumentum 

RINA, Limbak (2002): Two generations of 'kecak' dancers. The Jakarta Post. Online: 

https://jawawa.id/index.php/newsitem/limbak-rina-two-generations-of-kecak-dancers-

1447893297 (utolsó letöltés: 2018.09.12.)  

ROBBINS, Thomas (1996): Az új vallási mozgalmak és a társadalom. Replika 1996(21–22), 

173–209. 

RORTY, Richard McKay (szerk.) (1967): The Linguistic Turn, Essays in Philosophical 

Method, Chicago: University of Chicago Press 



340 
 

RUPPENHOFER, Josef – ELLSWORTH, Michael – PETRUCK, Miriam R. L. – JOHNSON, 

Christopher R. – BAKER, Collin F.  – SCHEFFCZYK, Jan (2016): FrameNet II: Extended 

Theory and Practice. Berkeley CA: Berkeley University Press, International Computer Science 

Institute 

SAMSOM, Jane (1998): Firewalking: Explanation and the Mind-Body Relationship. TAJA The 

Australian Journal of Anthropology, 9 (1), 194-208. 

STERNFIELD, Jonathan (1992): Firewalk: The Psychology of Physical Immunity. 

Stockbridge: Berkshire House 

SÁNDOR Ildikó (1998): Próféta és hívei Nagydobronyban. In Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, 

álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben (Tanulmányok a 

transzcendensről I.). Budapest: Balassi – Pécs: PTE, 147-155. 

SÁNDOR Ildikó (2009): Az „Igésfüzet”, Szanyi Mikó Borbála Örökkévaló evangéliuma. In 

Küllős Imola – Sándor Ildikó (közreadják) (2009): Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. 

Budapest: L’Harmattan–PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék 2009, 263-295. 

SÁVAI János – GRYNAEUS Tamás (1994): Tüdő Vince betegei. Egy szeged-alsótanyai 

gyógyító ember feljegyzései. Devotio Hungarorum 1. Szeged: Néprajzi Tanszék 

SCHIFFRIN, Deborah – TANNEN, Deborah – HAMILTON, Heidi E. (2001): Introduction. In 

uők. (szerk): The Handbook of Discourse Analysis. Malden: Blackwell 1-10 

SCHMITT, Jean-Claude (1987): A látomások a középkorban. Világosság 28(4), 254-262. 

SCHNEIDER, David Murray (1985): A Critique of the Study of Kinship. American Ethnologist 

12(2): 372-374. 

SCHWARZ Monika (1992): Einführung in die kognitive Linguistik. Tübingen: Francke 

SEARLE, John (1969): Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press 

SHAFFER, Elinor (1999): Apocalipsa laica: profeti si vizionari apocaliptici la sfarsitul 

secolului al XVIII-lea. In Bull, Malcolm (szerk.): Teoria Apocalipsei si sfarsiturile lumii. 

Bukarest: Meridiane, 165-190. 

SHANNON, Claude E. – WEAVER, Warren (1986): A kommunikáció matematikai elmélete. 

Az információelmélet születése és távlatai. Budapest: OMIKK, 1986 

STEPPUTAT, Kendra (2010): The Genesis of a Dance-Genre: Walter Spies and the Kecak. In 

Gottowik, Volker (szerk.): Die Ethnographen des letzten Paradieses. Bielefeld: Transcript, 

267-285. 

SZABÓ Márton (2003): A diszkurzív politikatudomány alapjai: Elméletek és elemzések. 

Budapest: L’Harmattan 



341 
 

SZIGETI Jenő (2006): Protestáns népi látomások a XVIII. századból. Budapest: L’Harmattan 

SZIGETI Jenő (2013): Egy 18. századi gulyáslegény látomásai. In Bogár Judit (ed): Misztika a 

16-18. századi Magyarországon. Budapest: PPKE-BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszék 

– MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 

SZIGETI Jenő (2013): Megtérési mozgalmak a XIX. századi magyar vallásosság hátterén. In 

Déri Balázs et al. (szerk.): Conversio. Budapest: ELTE-BTK Vallástudományi Központ, 465-

472. 

SZIGETI Jenő (2014): Menny és pokol a 18. századi népi látomásokban. In Báthory Orsolya 

(ed): Menny és pokol a barokk kori ember életében. Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom 

és Lelkiség Kutatócsoport, 363-372. 

SZIGETI Jenő (2016): A tüzes barát és a nazarénusok. Egyháztörténeti szemle 17(1), 101-107. 

SZILÁGYI Tamás (2007): Mi a neopogányság? In Szilágyi Tamás–Szilárdi Réka: Istenek 

ébredése. A neopogányság vallástudományi vizsgálata. Szeged: Vallástudományi 

Kutatóközpont, 103-121. 

SZILÁGYI Tamás – SZILÁRDI Réka (2007): Istenek ébredése. Az újpoigányság 

vallástudományi vizsgálata. Szeged: JATE Press 

SZILÁRDI Réka (2013): Magyarországi újpogány vallások nemzeti identitáskonstrukciójának 

narratív mintázatai. Doktori dolgozat. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Doktori 

Iskola, PTE (elérhető az interneten, utolsó letöltés 2015.01.10. 

http://pszichologia.pte.hu/sites/pszichologia.pte.hu/files/files/files/dok/disszert/szilardi_reka-

d-2013.pdf  

SZILÁRDI Réka (2014): A magyar kortárs pogány narratívumok nemzeti 

identitáskonstrukciói. In Povedák István – Szilárdi Réka (szerk.): Sámán Sámán hátán. A 

kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 6. Szeged: 

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai 

Tanszék, 11-23. 

SZIMONIDESZ Lajos (1942): Drábik Miklós próféciái és egy magyar-latin kiadású részletük. 

Magyar Könyvszemle, 66(2) 176-181. 

SZ. KRISTÓF Ildikó (1998): Jákob rózsafája vagy frusztrált antropológusok? Az értelmezés 

hatalmáról és korlátairól. Tabula 1(1–2), 60–84. 

SZ. KRISTÓF (2017): (Multi-)Mediatized Indians in Socialist Hungary: Winnetou, Tokei-ihto, 

and Other Popular Heroes of the 1970s in East-Central Europe. Baraniecka-Olszewska, Kamila 

– Demski, Dagnosław – Kassabova, Anelia – Sz. Kristóf, Ildikó (szerk.): The Multi-mediatized 



342 
 

Other. The Construction of Reality in East-Central Europe, 1945-1980. Budapest: L’

Harmattan, 128-155. 

TÁNCZOS Vilmos (2015): Egy moldvai csángó férfi vallásos világképének öt regisztere és a 

szakrális kommunikáció lehetőségei. In Pócs Éva (szerk.): Test, lélek, szellemek és a 

természetfeletti kommunikáció. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. 

Budapest: Balassi Kiadó, 580–611. 

TÁTRAI Szilárd (2011): Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. 

Budapest: Tinta Könyvkiadó 

TOLCSVAI NAGY Gábor (2002): A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan 

számára. In Keszler Borbála – Kiss Róbert (szerk.): Harmincéves a Mai Magyar Nyelvi 

Tanszék. Budapest: ELTE, 35-42 

TOLCSVAI NAGY Gábor (2011): Kognitív szemantika. (egyetemi jegyzet) Nyitra: KFE 

Közép-európai Tanulmányok Kara 

TOLCSVAI NAGY Gábor (2013): Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris 

TÖRÖK Péter (2008): A vallási entitások tipologizálása és alkalmazása a magyar helyzetre. In 

Máté-Tóth András – Nagy Gábor Dániel (szerk.): Vallásosság / változatok. Vallási sokféleség 

Magyarországon. Szeged: JATE Press, 9-28. 

TURNER, Victor (2002): A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. Budapest, Osiris 

TÜSKÉS Gábor (1986): „Mert ezt Isten hagyta…“ In Tüskés Gábor (szerk.) Tanulmányok a 

népi vallásosság köréből. Budapest: Magvető, 516-556. 

TÜSKÉS Gábor (1987): A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. In Kósa 

László (szerk.): Népi kultúra – népi társadalom. XIV. (Folclorica et ethnographica) Budapest: 

MTA, 215-233. 

UNGERER, Friedrich – SCHMID, Hans-Jörg (1996): An introduction to cognitive linguistics. 

Longman: Harlow 

UTTL, Bob – OHTA, Nobuo – SIEGENTHALER, Amy L. (2006) "Memory and emotion. 

Interdisciplinary perspectives" Baskerville – Hong Kong – Singapore: Blackwell 

VAJKAI Aurél (1938): Az Ősi-i javasember. Ethnographia 49(3-4), 346-373.  

VAJKAI Aurél (1947): Az Ősi-i ember imádságai. Ethnographia 58(3-4), 237-238. 

VALENTINE, Simon Ross (2008): Islam, and the Ahmadiyya Jama’at. History, belief, 

practice. London: Hurst & Company 

VALTCHINOVA, Galia (2005): Vanga. La “Pythie bulgare”: idées et usages de l’Antiquité en 

Bulgarie socialiste. Dialogues d'histoire ancienne 31(1), 93–127.  



343 
 

VALTCHINOVA, Galina (2006): Balkanski prorochici i jasnovidki prez XX vek (Balkanian 

prophetesses and clairvoyants in the twentieth century), Sofia: St. Klement Ohridski University 

Press  

VALTCHINOVA, Galia (2009): Between Ordinary Pain and Extraordinary Knowledge: The 

Seer Vanga in the Everyday Life of Bulgarians during Socialism (1960s-1970s). Aspasia 3(1), 

106-130. 

VALTCHINOVA, Galia (2009): Visionaries and the national idea in interwar Bulgaria: the 

circle of the orthodox association The Good Samaritarian. Acta Ethnographica Hungarica 54 

(2), 265-285. 

VÁSÁRHELYI Ágnes (2015): Do I(nterne)t yourself. A magyar hardcore punk és a virtuális 

tér. Replika 16(90-91), 79-98. 

VERDON, Michel (1981): Kinship, Marriage, and the Family: An Operational Approach. 

American Journal of Sociology 86(4), 796-818. 

VIVOD, Maria (2007): Die Beschwörerin (Bajalica) Biljana aus Budisava, Wojwodina. 

Rekonstruktionsversuche einer ethnischen Identitätim postsozialistischen Nachkriegsserbien. 

Curare 30 (2-3), 153-162. 

VIRÁG Gábor (2000): Szent Miska csantavéri hívei. Bácsország 2000(7–8), 22–23. 

VIRÁG Gábor (2001): A kolluti remete. I-II. Híd 03(17), 249-269; 04(11), 386-409. 

VOIGT Vilmos (1996): Középkori látomásaink és azok megjelenesése a XV-XVII. századi 

Magyar irodalomban. In Küllős Imola – Molnár Ambrus (szerk.) Vallási néprajz 8. Kárpátaljai 

Tanulmányok. Budapest: Budapest: Református Egyház Teológiai Doktorok Kollégiuma, 73-

92. 

VOIGT Vilmos (1997): Egy „ámító”, Órás András Ugocsában. In Küllős Imola – Molnár 

Ambrus (szerk.): Vallási néprajz 9. Budapest: Református Egyház Teológiai Doktorok 

Kollégiuma, 73-92 

VOIGT Vilmos (1998): Órás András eksztázisban (1690). In PÓCS 1998, 93-100. 

VOIGT Vilmos (1999): Drábik Miklós és jövendöléseinek sorsa (fejvétel, kézlevágás, 

nyelvkitépés, megégetés, hamvak szétszórása). In Verebélyi Kincső (szerk.): Vallási Néprajz 

10. Tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Budapest: Református Egyház, 207-218. 

WAGNER, Roy (1975): The Invention of Culture. Chicago: University of Chicago Press 

WALKER, Julia A. (2003): Why Performance?  Why Now?  Textuality and the Rearticulation 

of Human Presence.  The Yale Journal of Criticism 16(1), 149-160. 



344 
 

WALLMANN, Sandra (1986): Ethnicity and the Boundary Process in Context. In Mason, 

David – Rex, John (szerk.): Theories of Race and Ethnic Relations. London, Macmillan, 227-

245. 

WATTS, Duncan J.– STROGATZ, Steven H (1998): Collective Dynamics of ‘Small-World’ 

Networks. Nature 393, 440–442 

WEBER, Max (2005) [1922]: Vallásszociológia. Budapest: Helikon Kiadó 

WELLMANN Imre (1952): Az 1753-i alföldi parasztfelkelés. In SPIRA György (ed): 

Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711-1790. Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 141-220. 

WITTGENSTEIN, Ludwig (1992) [1958]: Filozófiai vizsgálódások. Budapest: Atlantisz 

WHITE, Harrison (1995): Network Switching and Bayesian Forks: Reconstructing the Social 

and Behavioral Sciences. Social Research 62(4), 1035–1063 

WHITE, Harrison – MISCHE, Ann (1998): Between Conversation and Situation: Public 

Switching Dynamics across Network Domains. Social Research 65(3), 695–724 

WODAK, Ruth – Meyer, Michael (2009): Methods of Critical Discourse Analysis. London: 

Sage 

XYGALATAS, Dimitris (2011): Fire-walking in the Balkans. High Arousal Rituals and 

Memory. In Bíró, T. – Czachesz, I. (szerk.): Changing Minds: Religion and Cognition Through 

the Ages. Leuven: Peeters, Groningen Studies in Cultural Changing Series, 193-209. 

XYGALATAS, Dimitris (2014): How extreme rituals bond us for life. Aeon internetes 

folyóirat, 2014.09.19, http://aeon.co/magazine/society/how-extreme-rituals-bond-us-for-life/ 

(utolsó letöltés: 2015.02.10.) 

YODER, Don (1974): Toward a definition of ’folk religion’. Western Folklore 33(1), 1-15 

ZÁGONI Bálint (rendező) – PETI Lehel (szakértő) (2014): Az egy Istennel mikor beszélgettem. 

(dokumentumfilm), Filmtett Egyesület 

  



345 
 

 


