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PETRÁS EDE

Autentikus élményalkotás
a vallási turizmusban
Bertalan Pusztai: Religious tourists. Constructing authentic
experiences in late modern Hungarian catholicism.
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2004. 256 p. /Jyväskylä
Studies in Humanities, 27./

A könyv a szerzõ doktori disszertációja, amelyet a Jyväskyläi Egyetemen készített Bo
Lönnqvist témavezetésével. Pusztai a magyarországi katolikus társadalom egy speciális
csoportját, a szervezett zarándoklatok résztvevõit vizsgálja kvalitatív módszerrel. Mun-
kájának elméleti hátterét a turizmussal, a jelenkori zarándoklattal és a késõ modern tár-
sadalommal foglalkozó antropológiai szakirodalom (többek között Köstlin, Selänniemi,
Graburn, Sallnow, Eade és Rinschede mûveinek) részletes elemzése által teremti meg.

Röviden összefoglalja a zarándoklás történetét, kimutatva az utazásszervezés és más
szolgáltatások egyre növekvõ szerepét ebben a gazdasági szférától elsõ látásra függet-
len cselekvésben. A modern tömeges zarándoklat kezdeteit a 19. század végére datálja,
amikor a világi hatalmát elveszített pápaság, demonstrálni kívánva társadalmi befolyását,
népszerûsíteni kezdte a felvilágosodás következtében a rurális térségekbe visszaszoruló
mozgalmat. Az új Mária-kegyhelyekre (elsõsorban Lourdes-ba, La Salette-be) és a szent
évek, illetve egyéb évfordulók miatt Rómába irányuló vallási turizmus résztvevõi elsõsor-
ban a nemzeti középosztályok voltak. Mozgósításuk és ellátásuk már professzionális
utazásszervezést igényelt. A kibontakozó mozgalomba a régi, lokális-regionális kegy-
helyek csak késve és részlegesen kapcsolódtak be. Ilyenek voltak például a nagyvárosok,
elsõsorban Budapest környékén a 20. század elején újra felvirágzó kegyhelyek, melye-
ket leginkább az alacsonyabb státusú városi középrétegek látogattak.

A legnagyobb mai magyarországi zarándoklatszervezõ iroda utasainak kvantitatív
vizsgálata alapján Pusztai megállapítja, hogy Magyarországon a vallási turisták többsé-
ge elsõ látásra a hagyományos, népi jellegû katolicizmus képviselõje. Felülreprezentál-
tak körükben az idõsek, a nõk, a házasok, az egyház tanítása szerint vallásosak. Azon-
ban a magyar katolikus társadalom többségétõl eltérõen kiemelkedõen sokan köztük magas
végzettségûek és városi lakosok. Kevéssé érinti meg a mozgalom az egyház tanítása
szerint vallásosak legnagyobb csoportját, az általános iskolai vagy annál alacsonyabb
végzettségûeket.

Pusztai részletesen elemzi a vallási turizmus antropológiai vonatkozásait. Eredmé-
nyei szerint a késõ modern valóságban a turista és a zarándok kategóriái összemosód-
nak, így a jelenkori zarándokokat nem szabad a zarándok klasszikus, középkori eredetû
fogalmához mérnünk, amely pedig erõsen meghatározza a tudományos és hétköznapi
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gondolkodást egyaránt. Giddens nyomán ismeri fel a késõ modern zarándok reflexív
mivoltát: kimutatja, hogy az egyén tudatos önreflexióval keresi identitását, elhatárolva
magát a klasszikus zarándok képzetétõl. Eliadéval és Turnerrel vitázva állítja, hogy a késõ
modern zarándoklatnak már nem a hely áll a középpontjában, hanem annak egyéni, a
kulturális kontextusba ágyazott értelmezése. A fentiek alapján a jelenkori zarándokokat
vallási turistáknak nevezi.

A vallási turisták sajátos, jellemzõen késõ modern közösséget alkotnak, amelyben a
részvételnek nincsen állandó feltétele (például a heti templomba járás), a tagok életének
túlnyomó részében a közösség nem gyakorol kontrollt az egyén mindennapi élete fe-
lett. Így az egyén kényelmesen, életének megváltoztatása nélkül részesülhet a közösség
nyújtotta elõnyökbõl. A mai egyházra nagymértékben jellemzõ, hogy a közösség egyre
kevésbé területi alapon szervezõdik. Példa erre, hogy Pusztai interjúalanyainak jelentõs
része nem integrálódott teljesen saját, helyi egyházközségébe. Megjelennek a vallásta-
lan, bizonyosságot, lelki élményt vagy csak érdekes látnivalókat keresõ zarándokok is.

Az egyház helyett az egyén kerül a középpontba, õ választ a felkínált vallásosság-
fogalmak közül, amelyeken gyakorta nincs rajta az egyház jóváhagyó pecsétje. Az alter-
natív vallásos eszmék hordozói az úgynevezett �lelki brókerek� � civilek és papok egy-
aránt, akik saját imáikat népszerûsítik a zarándoklat folyamán. A bûnbocsánat helyett
az Istenhez való viszony erõsítése válik a fõ céllá. A zarándoklat a mindennapoktól elkü-
lönülõ, ünnepi idõszak, mely helyet és idõt biztosít a korunkban egyre ritkábbá váló
önreflexiónak és imádságnak.

Pusztai gondolatmenetében fontos szerepet kap Berger és Luckman elmélete a való-
ság társadalmi konstrukciójáról, miszerint folyamatosan teremtett képzeteink maguk is
a társadalmi valóság elemei. Így tekinti a zarándoklatszervezõ iroda körül formálódó
közösséget egy újfajta lokalitás teremtésének, vitatkozva Baumannal, aki szerint a globali-
zációs folyamatban kiszolgáltatottá váló lokalitás képtelen tenni magáért.

A vallási turizmus kedvelt célpontjai elsõsorban nem csodás gyógyulást, isteni köz-
beavatkozást ígérnek, hanem a pillanatnyi tökéletes vallási élmény helyei. A zarándokla-
ton részt vevõ egyén tehát a miliõt, a kegyhelyet (azaz a kegyelem helyét) keresi, a za-
rándokközösség pedig miliõt teremt magának. A jelenkori ember miliõteremtõ tevékeny-
ségében Pusztai a globalizációra adott közösségi választ ismeri fel, mellyel a globális
értékektõl megfosztott baumani ember új közösségeket alkot, és ezekben teljes életet
él, nem véve tudomást arról, hogy kirekesztették a globalizált világból.

A késõ modern zarándokközösségben sokféle vallásosság él együtt, a különbözõ
helyekrõl és rétegekbõl összegyûlt csoportokon belül gyakoriak a konfliktushelyzetek.
Mindenkinek van elképzelése az �igazi zarándokról�, s e saját jelentéssel kívánja megtöl-
teni az új közösségi teret. Ilyen adottságok között meghatározó jelentõségû, hogy a
zarándokközösség egyik fõ jellemzõje a tolerancia, a különbözõ személyek és vallásos-
ságok békés együttélése.

Pusztai a zarándokiroda körül formálódó közösséget, bár az nagy részben üzleti ala-
pon szervezõdik, egyfajta lokalitásként fogja fel. A zarándokhelyre történõ autóbuszos
utazást liminális fázisnak tekinti, melynek során kialakulnak a szerepek és viszonyok a
korábban nem létezõ közösségben.

A liminalitás képét kibontva Pusztai az utazási iroda közösségét ellenvilágként értel-
mezi. Interjúi és terepmunkája alapján megállapítja, hogy a közösségben való részvétel

Tabula-2005-2.p65 2000.01.01., 1:12343



Ta
bu

la
 �

 T
ab

ló

344

fõ okai az egyént a mindennapi valóságától eltávolító események vagy a megismerés, a
változtatás vágya. A tagok életútjának visszatérõ elemei a katolikus neveltetés, a hitük-
tõl való elfordulás, a késõbbi életszakaszban bekövetkezõ betegség vagy személyes tra-
gédia, az ennek hatására történõ megtérés, végül az új referenciaközösségbe való integ-
ráció. Pusztai szerint a részvétel a zarándokközösségben egyrészt megpecsételi az egyén
szakítását mindennapi környezetével és annak értékeivel, másrészt biztosítja az egész-
séges élethez szükséges pozitív visszajelzéseket, melyeket a mindennapi környezet már
nem adhat meg a belõle kiszakadt egyén számára.

Empirikus kutatásában Pusztai messzemenõen kiaknázza a kvalitatív módszerben rejlõ
lehetõségeket, elsõsorban Geertz, Clifford és Marcus módszertani munkásságára, vala-
mint Bo Lönnqvist antropológiai mûhelyében szerzett tapasztalataira támaszkodva. Az
empirikus anyag huszonkét mélyinterjúból (ebbõl hetet a szerzõ részletesen elemez),
tizenöt utazó naplójából, a szerzõ kutatási naplóiból, több száz fényképbõl, a zarán-
dokirodának küldött körülbelül ezer utaslevélbõl, a zarándoklatokon való részt vevõ
megfigyelés tapasztalataiból és az ezt kiegészítõ korlátozott kvantitatív vizsgálatból áll
össze.

A munka nagy módszertani erénye a kutató megértõ hozzáállása, az émikus és étikus
kettõssége szerinti megközelítés. Terepmunkáját az önreflexió igényével végezte, mind-
végig annak tudatában, hogy kutatóként maga is befolyásolja a megfigyelt valóságot.
Ugyanakkor � felismerve, hogy az önreflexió sohasem lehet tökéletes � nem szánt min-
denható szerepet a kutatói tudatosságnak sem. Beszámol saját kutatói fejlõdésének
folyamatáról, miszerint a terepmunka kezdetén még minden apró részletet meg akart
figyelni, késõbb viszont már csak a kontextusra és a jelentésekre koncentrált.

Érdemes azt is kiemelni, hogy a késõ modern zarándokutazást Pusztai nem homo-
gén terepként, hanem több kutatási terep összetett egészeként fogja fel. Az utazás el-
sõdleges és a konkrét helyszínek (például valamely templom) másodlagos terepe mellett
harmadlagos terepnek tekinti a féloldalasan modernizálódott, posztszocialista magyar
társadalmat. Megértõ érzékenységgel közelít a történelemtõl sok sebet kapott egyén-
hez, aki bár sokszor és sokban kritizálható, végsõ soron csupán harmonikus és boldog
életre törekszik.
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