
A vallás és az egyház mint nemzeti
mitológiákat formáló tényező

a posztszocialista társadalmakban'
Mitja Velikonja

A posztszocialista társadalmak önmagukról kialakított képe számos, jól fölismerhető
mitikus elemet tartalmaz. Az átmenet, tehát az előző rendszertó1 való megszabadulás kor-
szakát és viszonyait többek között az ezen társadalmak által létrehozott új mítoszok, tör-
ténetek és (önarc)képek fémjelzik. Posztszocialista mitikus elképzelésekkel - melyek
természetesen nagyon eltérnek a történetileg megalapozott, korabeli tényektól, anélkül,
hogy eközben elveszítenék meggyőző erejüket, a hitelességet - vallási/egyházi téren is ta-
lálkozunk. Az alábbiakban a vallások, egyházi szervezeteik és a posztszocialista társadal-
makban jelen lévő nemzeti mitológiák közti viszony egyes vonatkozásait tekintjük át: a
nép kiválasztottságát; annak a bizonyítását, hogy egy nép számára miért éppen a domi-
náns vallas/egyház a legüdvösebb; a régi és mai vallási vezeték és államférfiak mitizálá-
sát; az egyház/nép ellenségeinek démonizálását; a letűnt, "sötét" történelmi korszak el-
ítélését és a jövő vízióját.

Véleményem szerint az az állam, amely vallási
alapokon nyugszik - akárcsak az ideológiai
vagy nacionalista [undamentumra épülő -,
mindig vesze1yes.

Václav Have!

A posztszocialista társadalmakban a posztmodern kornak sajátos jellemzői vannak.
Ezekben az úgynevezett rendszerváltó társadalmakban - melyeket magas fokú komple-
xitás és az utóbbi évtizedek fölgyorsult modernizációs és szekularizációs folyamatainak
eredményeképpen létrejött pluralizálódás és differenciálódás jellemez - bizonyos terü-
leteken új kérdések merülnek föl, másutt pedig újra aktuálissá válik néhány korábban
háttérbe szorított probléma. Dolgozatomban elsősorban az egyes vallások és egyházak
mint intézmények, valamint a posztszocialista társadalmak mitikus önarcképe közötti
kapcsolattal foglalkozom. A mai nemzeti mitológiák bizonyos régi mítoszok és új ideo-
lógiák különböző, egymással összehangolt, koherens, egymást kiegészítő vagy egymás-
sal vetélkedő együttesébó1 épülnek föl. Természetesen nem valamiféle atavizmusról, le-
tűnt korok kövü1eteiró1van szó, hanem a gondolkodás és a cselekvés sajátos logikájáról,

*Megjelent a Druiboslovne razprave (Társadalomtudományi Értekezések) 1996. évi 21. számában.
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1 A mítosz, az ideológia és a mitológia fogalmát részletesebben kifejtettem A szellem Masadái" - Ajelenkori
mitológiák útelágazásai című könyvem "A mítosz autoritása, az ideológia diktátum a" című fejezetében (VeIi-
konja 1996: 19-30).
* Masada a Holt-tenger melletti szikla erődítmény volt, ahová a római-zsidó háború (66-73) során Jeru-

zsálem elfoglalása után a zelóta és esszénus zsidó vallási csoportok visszahúzódtak. Hosszas ostromlás után
Lucius Flavius Silva római hadvezér 73 májusában elfoglalta az erődítményt, de mielőtt elfoglalta volna, az ost-
romlottak - 960 férfi, nő és gyermek - leöldösték egymást, hogy ne kerüljenek a hódítók kezére. (Lásd még
Josephus Flaviusnál.) (Aford.)

egyfajta mitikus tudatról, amely nemcsak fejlődik és regenerálódik, hanem időró1 időre
újjá is születik.
Minden mitológiai rendszer két, egymással összefüggő, egymást át- meg átszövő

részból áll. A régi mitikus történetek, hagyományos mítoszok ugyanúgy megvannak
benne, mint az új eszmék és ideológiai mítoszok. A mitológiában a mítosz találkozik az
ideológiával: a múlt nehézségi ereje a jelen újdonságával, a magától értetődő hagyo-
mány - ami egy társadalom valamennyi tagjának közös kincse - az uralkodó vagy más
érdekcsoport által kívánatosnak tekintett s emiatt a társadalom egésze számára előírt el-
képzelésekkel. Együtt van benne a tágabb történelmi keret, tehát az események gyökere
és a sajátos, aktuális igények. Egy társadalom működését és a benne zajló történéseket
nem érthetjük meg akkor, ha nem ismerjük mitológiájának ezen kettősségében is egy-
séges szerkezetét és létrejöttének módozatait (a túlzásokat, kitalációkat, a szelekciót, a
történelmi rögeszméket, vonzó következtetéseket, általánosításokat, a dolgok honosítá-
sát, azaz itthoni méretre szabását, valamint a historizmust).'
A kelet- és közép-európai posztszocialista országok jelenleg lázasan keresik új iden-

titásukat, megpróbálják artikulálni, régi önazonosságukat pedig megkísérlik beleillesz-
teni alakulóban lévő új világképükbe. A változások - melyek közül soknak vannak miti-
kus vonatkozásai - minden területre kiterjednek, így a vallásra és az egyházra is. Az egy-
ház a többi - nemzeti, politikai, kulturális stb. - szférával szoros kapcsolatban áll, bizo-
nyos területeken pedig domináns szerepet játszik. Az átmenet, sőt a radikális váltás ki-
élezett viszonyai között előfordul, hogy az egyház megpróbálja lejáratni a posztmodern
fogalmát. A békés egymás mellett élés, a türelem, a párbeszéd és az - akár a hagyomá-
nyos, ntekintélyt szerzett" egyházak és vallások egymás közötti, akár a hagyományos
egyházak és az új vallási és szellemi mozgalmak közötti - vallási pluralizmus elismeré-
se helyett gyakoriak az olyan kísérletek, melyek az egyházat egy korábbi állapotába, a
monopolizáció, a retradicionalizáció és a fundamentalizmus állapotába akarják vissza-
téríteni; sőt olykor tanúi lehetünk a más vallásúak iránti militáns türelmetlenségnek is,
valamint annak a törekvésnek. hogy az egyház társadalmi és politikai kérdésekben is do-
mináns szerephez jusson.
Így olyan új, komplex mitológiai konstellációk alakul(hat)nak ki, melyek döntően egy-

házi-nemzeti/nacionalista vagy egyházi-politikai jellegűek. Előfordul, hogya hagyomá-
nyos vallási értékeknek a nemzeti mitológiákból a szocialista korszakban történt kizárá-
sát követően a vallás átveszi a vezető szerepet a nemzeti mitológia vagy a különböző
politikai mítoszok kialakításában, és ezek hivatalos közvetítőjévé válik - megfeledkez-
vén ezáltal saját intim, konfesszionális (hitvallási) küldetéséró1 s a vallás univerzális
természetéró1. A vallási/egyházi tényező és az emberek vallási meggyőződésének föl- és
kihasználása a nemzeti mitológiák megteremtése érdekében beláthatatlan következrné-
nyekke1 járhat mind a népre mint egységes egészre, mind az egyházra mint a hívők
közösségére nézve.
A nemzetállamok létrejöttének történelmi folyamata másképp zajlott le Kelet-Euró-
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pában, mint Nyugat-Európában. Európa keleti felén az uralkodó vallás és a nemzeti, po-
litikai és társadalmi érdekek közötti kapcsolat megőrizte sajátos jellegét és állandóságát.
(Lásdpéldául Vrcan 1994: 375-376.) Megállapítható, hogya vallás és a kelet-európai né-
pek új mitológiai elképzelései közti összefüggések részben a múlt hagyományán, a foly-
tonosságon alapulnak, részben pedig új elgondolásokról, megoldási módokról van szó,
melyek az utóbbi évtizedek, különösen az utóbbi évek speciális viszonyai és eseményei
hatására születtek. A kelet- és közép-európai társadalmak posztszocialista jelene e viszo-
nyok többféle variánsát és e problémák többféle megoldási módját ismeri. A továbbiak-
ban hat mítoszcsoportot vázolok föl, amelyek más-más módon és eltérő mértékben je-
lennek meg ezen országok egyházi-nemzeti mitológiájában.

1. A nép kiválasztottsága

Számos kelet-európai nép önmagáról alkotott mitológiai képében nagy jelentősége van
a saját kiválasztottságukról szóló mítosznak, mely szerint különleges történelmi külde-
tésük van, és ezért népük történelmét s jelenét mitikus kereteken belül, teológiai kifeje-
zésekkel értelmezik.
Oroszország így volt a történelem folyamán Szeni anyácska, Moszkva pedig a harma-

dik és legutolsó Róma. Egyes pravoszláv tanítások még ma is nagy, integráns jelentőséget
tulajdonítanak az Oroszország messianizmusáról, egyedülállóságáról és kiválasztottsá-
gáról szóló történeteknek. Bizonyos szerb körökben újjáéledt az a meggyőződés, hogy
népük égi, azaz szent nép: a szerb pravoszláv egyház önmagát a szerb nemzeti identitás
mentsvárának, szívének tekinti (Atanaszije Jevtié pravoszláv teológus szerint). A szerb
nemzeti identitás saját' tragikus történelmi sorsa és népe szenvedő békeszeretete megszál-
lottjaként megalkotta a szerb nép saját teológiáját, a szvetoszavljét2 (Van Dartel 1992:
279). Egyesek számára Makedónia szentfold (Kiril püspök), mások számára pedig Hor-
vátország az.
Lengyelországban a múltban a nép nehéz megpróbáltatásait Isten büntetésének tartot-

ták: a nép, úgymond, a szenvedés által megtisztul, s ezáltal győzedelmesen térhet vissza
a történelem színpadára. A lengyelek - Szűz Mária vagy Krisztus népe - pontosan ab-
ban látták kiválasztottságuk bizonyítékát, hogy oly sokat szenvedtek ártatlanul. Akárcsak
Krisztus az emberek között, úgy szenvednek ők is a népek között azért, hogy az emberi-
séget megváltsák bűneitől (Michel 1991: 34, 131-132).A nyolcvanas években Lengyelor-
szágban tett látogatásai alkalmából beszédeiben II. János Pál pápa is megerősítette ben-
nük ezt a hitet. 3
Az egykori lengyel-magyar királyság Szűz Máriát védőszentjének, sőt királynőjének

tekintette; de ugyanígy a szlovének vagy a horvátok védőszentjének is tartották (Horvát
Szűzanya vagyÁldott Szűz Mária, a horvátok királyn0e). A szlovák népnek -legalábbis
a néhai szlovák profasiszta vezér, egyébként katolikus pap JosefTiso szerint - a római

2 Szent Száva-kultusz; Száva Nemanjié, Szent Száva (kb. 1174-1235), a szerb pravoszláv egyház megalapí-
tója és első érseke, az első szerb író. Stefan Nemanja fejedelem legkisebb fia. Az általa alapított Hilandar ko-
lostor a középkori egyházi irodalom és kultúra központja volt. Bátyja, Stefan Nemanja lesz Szerbia első kirá-
lya ("Elsőnek megkoronázott István") (1220). Szent Száva az egyik legkiemelkedóbb és legnépszerűbb közép-
kori szerb személyiség. (A ford.)
3 Lásd Michel elemzését a pápa beszédeinek fő hangsúlyairól, az általa használt kifejezésekró1 és szószer-

kezetekró1 (Michel 1991: 144-170).
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2. Annak bizonyítása, hogy egy nép számára
miért éppen a domináns vallásjegyház a legüdvösebb

katolikus egyház vezetésével az isteni elrendelés értelmében különleges küldetése van:
neki kell megmutatnia a helyes utat a többi szláv nép számára a politika, az erkölcs, a
vallás és a kultúra terén (Hoensch 1987: 165-166).

Kelet- és Közép-Európára alapvetően jellemző - és mindig is az volt - az egyháznak a
néppel való igen nagy mértékű azonosulása. Ez a kapcsolat ott is fönnállt, ahol az egy-
ház és állam viszonyát az ún. konstantini modell" szabályozta. A privilegizált egyház
ugyanis azokat a társadalmi, politikai erőket és azt a berendezkedést támogatja, melyek
viszonzásképpen előnyösebb helyzetet vagy domináns szerepet biztosítanak számára a
társadalomban. (Lásdmég Mojzes 1987: 4.) Egy-egynemzet történelmében gyakran ép-
pen a keresztény hit felvétele volt az első sorsdöntő esemény (ígypéldául az orosz, ma-
gyar, szlovén, lengyel stb. történelemben). Még manapság is születnek olyan mítoszok,
melyek a nép és az uralkodó vallásjegyház összejorrottságáról, a köztük lévő mély, meg-
bonthatatlan szövetségró1 szólnak, valamint arról, hogya nép számára egyedül az adott
vallásjegyház autechion.
Emitizálási folyamatnak két szakasza van. Először az uralkodó egyházi szervezet és

az Egyház mint olyan közé kerül egyenlőségjel, ami által a többi, kisebb vagy éppen
születöben lévő, a közép- és kelet-európai társadalmakban általában nagy számban elő-
forduló új vallás és egyház hivatalosan megszűnik létezni. A második szakaszban ez az
Egyház elválaszthatatlanul összefonódik a néppel - e társadalmak eltérő szekularizá-
ciós szintjétó1 majdhogynem függetlenül =. általában az ateisták és más vallásúak je-
lentékeny támogatásával. A nép tagjai ezáltal automatikusan az adott egyház tagjaivá,
tehát hivőkké válnak, és ez természetesen fordítva is igaz. E mitikus képzetek egyed-
uralomra jutása könnyen vezethet összeütközésekhez a más vallású népekkel és nem-
zetiségekkel, illetve ugyanazon nép más vallású kisebbségeivel, valamint a lakosság
ateista részével.
Miközben a számos, ennek ellentmondó történelmi tény és a valós helyzet ellenére

az oroszok, beloruszok, bolgárok, románok, szerbek, makedónok és Crna Gora-iak je-
lenkori nemzeti mitológiájában a nemzeti identitást gyakran tendenciózusan azonosít-
ják a pravoszláv vallással, addig a szlovénok, horvátok, litvánok, lengyelek és szlovákok
nemzeti identitását a római katolikus vallással, a bosnyákokét pedig a mohamedánnal
azonosítják. Ugyanez különféle történelmi okok miatt lehetetlen például a cseheknél
(Husz János sorsa; a véres katolikus restitúció, amely együtt járt a politikai önállóság el-
vesztésével és a germanizációval; általában a vallásosság igen alacsony foka; a protestáns
közösség), a magyaroknál (erős protestáns közösség), a letteknél (lutheránusok és kato-
likusok), az észteknél (pravoszlávok és lutheránus ok), az ukránoknál (unitárius ok és
pravoszlávok) és az albánoknál (a nép muzulmánokra, pravoszlávokra és katolikusokra
való megoszlása fontos tényezője volt az albán nemzeti tudat kialakulásának).

4 Nagy Konstantin (274-337) római császár, aki a milánói ediktummal (313) a kereszténységet egyenlővé
tette a pogány vallással, és mindenben pártfogolta (örököse, középső fia, Il. Constantinus 353-ban kelt rende-
letében a kereszténységet az államvallás rangjára emelte). Kezdeményezte a niceai zsinat összehívását (325),
amelyen rendezte az állam és a keresztény egyház viszonyát. Székhelyét Rómából (a késöbb róla elnevezett)
Konstantinápolyba tette át (330). (Aford.)
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A lengyel királyság három részre való felosztásától az első világháború végéig tartó
időszakban az ottani római katolikus egyház államiból nemzeti egyházzá, a lengyelség
tartópillérévé vált, és kivételesen nagy tekintélyre s befolyásra tett szert a nép körében. Et-
tó1 az időtó1 fogva azonosítják a lengyelséget a katolicizmus sal; a románságot hasonló
módon azonosították a pravoszláv vallással.
A szlovén példa sajátos, mivel történelmünk során a katolicizmus ambivalens szere-

pet játszott: egyrészt ott volt a radikális ellenreformáció, amely a protestáns korszak vív-
mányainak (írás, irodalmi nyelv, a szlovének nemzeti öntudatra ébredése stb.) megsem-
misítéséért küzdött, és a megszállókkal való kollaboráció a második világháborúban.
Másrészt viszont a katolikus egyház dicséretére válik az asszimiláció elleni harc a múlt
században és e század elején, ezenkívül a népfelszabadító háború idején bizonyos katoli-
kus köröknek a partizánokkal való együttműködése, valamint a szocializmusban játszott
ellenzéki szerepe. A katolikus, illetve a keresztény hit általában nem volt a szlovén nép
kialakulásának döntő tényezője. (Lásd még Kersevan 1989: 42-43, 51-57). E kettősség
azonban nem zavarja a szlovén katolikus egyházat abban, hogy kitartóan próbálkozzék a
katolikus Szlovénia mítoszának felújításával. Ennek jelei az elmúlt években egyre szapo-
rodnak (pl. az egész szlovén nép Szűz Máriának való ajánlása [1992, majd 1994 és 1995],
a katolikus szlovének számarányával való tendenciózus manipulálás, s nem utolsósorban
az a kijelentés, hogy "saját népének ellensége az, aki az Egyház jogai ellen emel szót").'
A délszláv népek kialakulása során és egymással való kapcsolatukban megfigyelhető

a vallási-kulturális különbségek fontossága; történelmük hajnalát pedig elsősorban nem-
zeti mitológiáikból ismerhetjük meg. (Lásd Kersevan 1989: 43-46; Alexander 1987b:
32). Ez a hagyományosan pravoszláv népeknél szembetűnöbb. mint a katolikus vagy mu-
zulmán népeknél (Radovié 1983: 92-94). Horvátországban például a nép katolicizmu-
sáról csupán az utóbbi évtizedekben kezdtek nyíltan beszélni; [eze Pirj evec történész
szerint a római katolikus egyház a Stepinac" elleni pert is a horvát nép szimbólumának
részévé tette (lásd még Kersevan 1989: 44; Van Dartel1992: 279). A politikai és nemze-
ti érdekeknek az egyház érdekévei való összefonódása megfigyelhető a szerb pravoszláv
egyháznak a Cma Gora-i és makedón pravoszláv egyházzal ez utóbbiak autokephalitása
miatt kipattant konfliktusában (hasonlóan az orosz egyházhoz, amely vitatja az ukrán
pravoszláv egyház önállóságát). A makedón pravoszláv egyház 1967-es megalakulására
egyrészt az akkori szövetségi vezetés kül- és belpolitikai érdekei, másrészt a köztársaság
vezetőségének nemzeti érdekei miatt került sor (Pavlowitch 1989: 257). Hogya nemze-
ti identitást milyen abszurd dolog a vallási hovatartozás alapján meghatározni, arra jó
példával szolgálnak a bosnyákok, akiket a kommunista - tehát szigorúan ateista - hata-
lom a vallásos tartalmú .muzulmánok" névvel ruházott föl. Ilyen szerencsétlen módon
próbálták megvédeni őket attól, hogy a két szomszéd nép és vallás bekebelezze őket,
Mindezen példák az univerzális vallások .honositásáról" és .nacíonalizádójáról" szól-
nak. (Egyes vallási-nemzeti mitológiákban például olyan jelszavak bukkannak föl, mint
az Istenért és a népért.) Hangsúlyossá válik az adott egyház "nemzeti hovatartozása", .rni-
énksége" (pl. nálunk a Szlovén Egyház szószerkezeten vagy magán az Egyház szón a szlo-

5 Ezt az idézetet Smrke említi 1995·ben a Druiina (Család) című katolikus hetilapban megjelent egyik cikk
(szerzői: A. Stres, J. Gril, M. Krasevec és A. Ocvirk) kommentárját elemezve.
6 Alojzije Stepinac (1898-1960) horvát római katolikus kardinális, a második világháború alatt zágrábi ér-

sek együttműködött a Független Horvát Állammal és az usztasákkal a szerbek erőszakos katolizálásában, és
szemet hunyt az usztasák tömeggyilkosságai fölött. A háború után tizenhat év börtönre ítélték, két évvel ké-
sőbb azonban amnesztiában részesült.



véniai római katolikus egyházat értik), .förzsökössége'' (apáink es eleink hite); az isten
"népivé", sőt .harciassá'' válik (a szerbekre Szent Száva és az Isten vigyáz; Isten óvja a szer-
beket; Mentsd meg, Isten, Horvátországot stb.). Ezzel mintegy megtagadják saját eredeti,
nemzetek fölötti küldetésüket, az egyetemesség elvét, a hitben való egyenlőséget, ahogy
az a keresztények szent könyvében is írva áll (Nincs zsidó, sem görög [ ...), mert ti mind-
nyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Gal, 3, 28.)

3. A régi és a mai vallási vezetők és államférfiak mitizálása

A nemzet és az egyház történetének számos alakját ruházzák/ruházrák föl mitikus tu-
lajdonságokkal. A Balkán vallástörténetének szakértője, Stella Alexander megállapítja,
hogy a horvátok nagy része mitikus személyiségnek tartja a második világháború előtti,
alatti és utáni vérzivataros időkben tevékenykedő Alojzije Stepinac érseket, későbbi kar-
dinálist, aki már életében katolikus és nemzeti mítosszá vált, hiszen a horvát népet azo-
nosította a katolicizmussal. A horvátok a bátorság és állhatatosság jelkép ének, szeplőtlen
szentnek, mártírnak, a legnagyobb horvátnak tekintik, aki a végsőkig kitartott népe és a Va-
tikán mellett (Alexander 1987a). Egyes magyar katolikusok hasonlóan vélekednek Mind-
szenty József érsekról. a katolicizmus mártújáról, akit a második világháború után üldöz-
tek, s aki 1948-1956 között börtönben volt. Szlovákiában JosefTiso elítélését és kivég-
zését sokan az akkori hatalom katolicizmusellenessége és szlovákellenessége jeleként
értékelték. Ezzel kapcsolatban megemlíthetjük az egykori ljubljanai püspök, a világhá-
ború után távollétében nemzetárulás és a megszállókkal való együttműködés vádjával
elítélt dr. Gregorij Rozman rehabilitációjáról jelenleg folytatott vitát is.
Bizonyos politikai és egyházi körök szorgalmazzák a "világi" és "egyházi" hatalom el-

veszett egységének újbóli visszaállítását, különösen a pravoszláv államokban. [eleint
mint az első orosz elnököt 1991 nyarán II. Alekszij pátriárka áldásában részesítette.
Zsirinovszkij, a nacionalisták vezére, a moszkvai patriarchátus támogatása miatt a pra-
voszláv vallás megmentélje címet kapta (szerinte a megnövekedő orosz birodalomban a
pravoszláv egyháznak erős állami egyházzá kell válnia) (Dunlop 1995: 36). A kü/földön
tevékenykedő orosz pravoszláv egyház pedig szentté avatta II. Miklóst, az utolsó, mártir
cárt, aki vallási okokból zsidó összeesküvés áldozata lett.
Az egymással háborúzó bosznia-hercegovinai szerbek és bosnyákok vezetői "érde-

meikért" magas kitüntetést kaptak a háború alatt: Karadziéot a kereszténység megmentésé-
ért a görög papság a legmagasabb kitüntetésben részesítette, Izetbegoviéot pedig Szaúd-
Arábia az iszlám teljesztéséért tüntette ki. A bosznia-hercegovinai fundamentalista mu-
zulmán körökben sokan meg vannak győződve róla, hogy elnökük Isten küldötte, az isz-
lám e1harcosa, akinek az a feladata, hogy helyes útra térítse a muzulmán világot; a bo sz-
nia-hercegovinai muzulmánok sorsa pedig az, hogy föláldozzák magukat az iszlám
megmentéséért. (Lásd még Zulfikarpasié 1995: 172.)

4. Az egyház/nép ellenségeinek démonizálása

Az egyház ellenségei e mitológiai (ön)arcképekben és (ön)konstrukciókban gyakran a
nép ellenségei is, és fordítva. Ezek az ellenségek vagy más - keresztény vagy nem ke-
resztény - vallások és egyházak tagjai, vagy világi személyek. A mai nemzeti mitológiák-
ban ezért újraélednek a régi, a védő szerepét hirdető mítoszok: Horvátország, Magyar-
ország, Ukrajna és Lengyelország évszázadokkal ezelőtt - s Horvátország még ma is - .:4
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