
kereszténység védóbástyájának (antemurole Christianitatis) tartotta magát. A pravoszláv
szerbeket - az új ideológia vagy a régi mitikus tanítás szerint - örökké fenyegetik a
kstolikus horvátok (vatikáni összeesküvés), valamint a muzulmán bosnyákok, albánok
és törökök (az Ankarán-Tiranán-Szarajevón végighúzódó zöld tengely).
A horvátországi, bosznia-hercegovinai háborúban a politikai és nacionalista tényezök

mellett a vallás is fontos szerepet játszott? Az egyes identitásokat totalitárius módon
összekapcsolták, tehát a nemzeti ügyért vívott harc egyúttal a politikai és vallási célokért
folytatott harccá is vált, és fordítva. A nemzeti történelmek a szenvedés és önfeláldozás
krónikáivá lesznek, ami alibiül szolgál a másik megtámadásához: Srdan Vrcan horvát
vallásszociológus a szerb pravoszláv vallásban a mártíromság témájára hívja föl a figyel-
met, a horvát katolicizmusban a kálvária motivumát emeli ki, a boszniai muzulmánok-
nál pedig a történelem során rajtuk elkövetett holocaust gyakori említésére mutat rá
(Vrcan 1994: 369-375).
Oroszországban egyes pravoszláv körök a pravoszláv Oroszország rombolásával vádol-

ják a katolikusokat és a különböző protestáns egyházak híveit, a szomszéd ukrán uni-
tárius egyházat pedig azzal, hogy szakadár, extrémista, nacionalista szervezet, amely
pogromokat készít elő a pravoszláv ukránok és oroszok ellen (Bociurkiw 1995: 137). Az
unitárius okra Romániában is hasonló gyanakvással tekintenek ("a Vatikán fenyegeti
Romániát"). Egyesek követelik az új, idegen vallások, társadalmilag káros Egyházak, szek-
ták törvényi betiltását, arra való hivatkozással, hogy azok veszélyeztetik a nemzeti iden-
titást és az erkölcsöt (Oroszországban, Bulgáriában és Magyarországon) (Smrke 1996).
Az antiszemitizmus a kelet-európai társadalmakban máig él: a zsidók (a náci népirtás

és a háború utáni kitelepítések miatti) aránylag kis száma ellenére az utóbbi években is
megfigyelhetóK antiszemita eszmék és támadások. Különösen életképesnek bizonyult a
többségi nép és vallás ellen irányuló zsidó vagy zsidó-kommunista összeesküvés míto-
sza (pl. Lengyelországban, Magyarországon, Oroszországban és Romániában) (Wistrich
1994; Blank 1994: 419-420; Borzenko 1995: 45-46; Fischer-Galati 1994: 73-74;
Mojzes 1992: 388).

5. A történelem előző, "sötét" korszakának elítélése

A mitológiai önarcképekben a "sötét" múlt az "áldott" jelen számára mindig is megfele-
lő önigazolást nyújtott, mivellegitimációjának kezdete volt. A kommunista hatalomátvé-
tel utáni korszak - Oroszországban 1917-tól, másutt a második világháború befejezése
után, illetve a negyvenes évek végétó1- úgymond az egyházra és a társadalomban élő val-
lási hagyományra gyakorolt folyamatos nyomásnak, a papok és a híVÓKörökös üldözésé-
nek, az Egyház babiloni rabságának időszaka volt. Egyes vélemények szerint ebben az idő-
szakban e társadalmakban az egyház volt az egyetlen ellenzéki erő. A valóságban azon-
ban az egyházak és a szocialista társadalmak között meglehetősen differenciált kapcso-
lat állt fenn, és e kapcsolatnak is különböző periódusai voltak: a skála a túlnyomórészt
konfliktusokkal teli vagy közörnbös korszaktól a békés együttélésen, egymáshoz való al-
kalmazkodáson keresztül egészen az egymás segítéséig, sőt az együttműködésig terjed.
Az egyházakat Közép- és Kelet-Európában szinte mindenütt csak a szocialista kor-

szak társadalmi és politikai folyamatai kényszerítették arra, hogy modernizálják a társa-

7 Hasonló példával szolgál a két kaukázusi posztszocialista állam, a keresztény Örményország és a rnuzul-
mán Azerbajdzsán konfliktusa.
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dalomhoz való viszonyukat, és felülvizsgálják korábbi szerepüket. Ezenközben a katoli-
kus egyházak jóval nagyobb autonómiát élveztek, mint a pravoszláv egyházak (Kersevan
1993: 127).A lengyel római katolikus egyház - a lengyel néppel való történelmi érdek-
azonosságára és a közös sorsra való hivatkozással- a szocializmus ideje alatt is megma-
radt a legfőbb erkölcsi tekinte1ynek és az informális hatalom forrásának (Mojzes 1987: 5).
Egyes csehországi egyházi körök, valamint a magyar és keletnémet protestánsok közül
néhányan az állam és az egyház viszonyát szabályozó konstantini modell megszűnésé-
ben lehetőséget láttak arra, hogy az egyház visszatérjen alapvető, önmaga által kitűzött
feladatához: a szolgálathoz (Mojzes 1987: 6). A pravoszláv egyházak - például az orosz,
a román és a bolgár - híven a nemzeti és politikai tényezők szakralizálásának régi
hagyományához, egyes időszakokban támogatták a szocialista rezsimet (lásd még Föl-
desi 1996: 246); a többségi egyházak elérték, hogy az állam betiltsa a kisebb, konkurens
vallásokat (amelyek közül egyesek a kisebbségi népek nemzeti identitásához kötődtek):
így például az orosz pravoszláv egyház 1946-ban fellépett az ukrán unitárius ok ellen, a
román pedig 1949-ben betiltatta az unitárius egyházat.

6. J övóvíziók
A kommunista mitológia variánsait - melyek önmaguk is világos eszkatológiai tartal-
makkal bírtak, s amelyeket áthatott a messianizmus és a millennarizmus szelleme - új
mítoszok váltják föl. A múlt "fekete-fehér" fölfogásából másfajta perspektíva, másfajta
küldetés, másfajta szükségszerű megoldások születnek. Így a posztszocialista mitológiák-
ban az erkölcsi megújulásról, a szellemi regenerációról, az Atya házába való visszatérésről, a
társadalomban meglévő szellemi vákuum betöltéséró1 szóló eszmék jelennek meg. Egyes
vallási körök - a francia felvilágosodás találó kifejezésével élve a relégiósok8 - az új hely-
zetet arra próbálják fölhasználni, hogy a társadalom különböző szintjein érvényesítsék
saját idejétmúlt, hegemóni ára törekvő érdekeiket - akár az effajta mítoszok megalkotá-
sával és terjesztésével. Az egyház néhol még nyiltan is szerepet vállal vagy megpróbál
szerepet vállalni a politikai életben, ami éles ellentétben áll saját döntésevel (II. vatikáni
zsinat): például Lengyelországban, Szlovákiában (lásd még Havell992: 609), a háború-
ba keveredett délszláv népeknél (militáns vallási nacionalizmusok), Oroszországban
(mint birodalommentó intézmény, azaz birodalmi Egyház); hasonló erőfeszítések másutt
is tapasztalhatók.
A posztszocializmusban a vallás ellentmondásos szerepe abban nyilvánul meg, hogy

egyrészt hozzásegítette e társadalmakat a demokratizálódáshoz, másrészt pedig antide-
mokratikus erőként lép föl (Schöpflin 1993: 520), új vagy megújult ideológiai doktrína-
ként (Havell992: 609) avagya nacionalizmusok lehetséges cinkosaként (Mojzes 1992:
387). Szárnos szerző szoros összefüggést lát a vallásosság és az antidemokratikus beál-
lítottság között. A restaurációs mentalitás (Voroncova és Filatov kifejezése) - a tekintély-
uralom, nacionalizmus, antiszemitizmus, revansizmus, antikommunizmus stb. - jel-
lemzőit Oroszországban Voroncova és Filatov, az egymással háborúzó délszláv népek
egyházi szervezeteinél Vrcan és Van Dartel írta le (Voroncova és Filatov 1994: 399-400;

8 A fanatikus, vakbuzgó papokat jelentő kifejezést a religio (vallás) és a legio (római csapat) összevonásával
alkotta Pierre Bayle (1647-1706) szabadszellemű francia filozófus és valláskritikus, az enciklopédisták előfu-
tára; az ő kifejezését vették át később a felvilágosodás Írói. Magyarul lásd A korai francia felvilágosodás. Szemel-
vények (1961). (Aford.)
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Vrcan 1994: 372; Van Darte11995: 204-205). Az amerikai vallásszociológus, Paul Moj-
zes ez utóbbiaknak nemcsak azt rója föl, hogy túlburjánzik bennük a nemzeti tudat, ha-
nem a nacionalista érzéseket is (Mojzes 1993: 391, 1994: 126-143). Megállapítja továb-
bá azt is, hogy egyes délszláv népeket éppenséggel a háború terelt vissza a templomok-
ba, illetve mecsetekbe (Mojzes 1994: 170).
A történelmi tapasztalatok - az újfajta vallási-nemzeti mitológiák szerint - a nagy ate-

ista és kozmopolita ideológiai modellek: a felvilágosodás, racionalizmus, liberalizmus,
individualizmus, modernizmus, szocializmus megvalósulásának, meggyökeresedésé-
nek lehetetlenségét bizonyítják. Mindezek, úgymond, tagadják az Egyház ezeréves érte'ke-
it. Az a látszat alakul ki, mintha a szekularizációs folyamat a nép és az állam ellen irá-
nyulna. Ezért mostani, diadalittas hangulatukban az egyház bizonyos körei a domináns
egyház és a nép közötti százéves, jolyamatos, természetesen egydimenziós kapcsolat lé-
tezését bizonygatják. A pravoszláv doktrína szerint az állam az isten domíniuma; isten
nyáját pedig az uralkodó és a pátriárka vezeti az isteni akarat beteljesítése céljából. A ka-
tolikus államokban a király csak a pápa áldásával uralkodhatott. A lutheránus államok-
ban a Landeskirchen,9 a nemzeti egyházak intézménye volt szokásban. Ilyen exkluzivista,
elzárkózó hajlam egyes mai jövődramaturgiákra is jellemző.
A múltbanézés, politikai elszigeteltség, gazdasági elmaradottság, periferiális földrajzi

helyzet vagy vallási különbözőség olyan erénnyé válhat, amelynek alapján megvalósítha-
tónak tűnhetnek különféle messianisztikus viziók. Szent Száva kultusza, a szvetoszavlje
egyes szerb teológusok számára nem csupán a szerb nép szolgálatát jelenti, hanem a jö-
vőbe vezető utat is (Van Darte11992: 282). Radovan Karadzié szerint a szerbek a szláv né-
pek és a pravoszláv vallás élcsapata. A mai orosz messianizmus abban a régi pravoszláv
doktrínában gyökerezik, amely szerint az orosz népnek történelmi küldetése van. Esze-
rint Oroszország nem csupán a szlávság szellemi vezetqje, hanem - mivel minden szem-
pontból magasabb szellemiségű, mint a szekularizált, kispolgári és materialista Nyugat
- egyben arra is hivatott, hogya Nyugatot megmentse. 10 A különböző orosz politikai cso-
portok által dédelgetett "eurázsiaizmus" ambiciózus koncepciójával együtt megszületett
az eurázsiai pravoszláv-muzulmán tengely gondolata is, melyet a moszkvai patriarchátus
szent szinódusa is támogat: azaz az egykori Szovjetunió szinte valamennyi állama né-
hány közel-keleti és balkáni országgal együtt létrehozná a keleti keresztény szellemi szövet-
séget, amelybe ezen államok muzulmánjai is beletartoznának (Dunlop 1995: 17-19).

Összegzés

A gyakorlatban bármely vallás elfajulhat, saját eredeti ideáljának antitézisévé válván
ezáltal (Mojzes 1994: 126). A vallást és az egyház szervezetét belső, immanens veszélyek
fenyegetik: egyrészt a fundamentalizmus, másrészt a nemzeti és politikai tényezökkel
való túl szoros kapcsolat az új mitológiai (ön)arckép megrajzolása során. A fölsorolt
vallási és egyházi mítoszok nem jelennek meg egyformán mindegyik posztszocialista
nemzeti mitológiában: van, ahol erőteljesebbek, sőt egyeduralkodók, másutt pedig csak
nyomokban vannak jelen, vagy teljességgel ismeretlenek. A posztszocialista jelenból
vett példák arra utalnak, hogy ezen egyházi-nemzeti mítoszok megléte, ereje és hatása

9 Csak a református oknál történt meg állam és egyház szétválasztása.
10 Jonson megállapítása a Den című nacionalista folyóirat 15. száma és a Szvobodnaja MisI 1992. évi 6; szá-

ma alapján (Jonson 1994: 179-182).



három tényezőtó1 függ: a régmúlttól (amely legalább ezer évre nyúlik vissza, egészen a
kereszténység fölvételéig és az ezt követő politikai és egyházi berendezkedésig, valamint
a későbbi évszázadokban bekövetkezett összeütközésekig), a félmúlttóI (amely a
szocialista forradalom előtti évtizedeket. a második világháború idejét és a szocializmus
korszakát foglalja magában), s végül a legutóbbi néhány év történéseitó1. A szocialista
rendszer fölbomlása a különbözó törekvések széles spektruma számára teremtett
kibontakozási lehetőséget, s ugyanakkor lehetőséget adott ezen egymástól eltérő
viszonyulások konfliktusának föloldására is: részben a retradicionalizációs kísérletek és
az új nemzeti-vallási mítoszok kalandjának irányába a strukturálisan immár
visszafordíthatatlanul differenciált, komplex társadalmon belül; részben pedig a vallási
szabadság, az egyházi és világnézeti pluralizmus irányába, melynek feltétele egyház és
állam, illetve nemzeti mitológia egyértelmű szétválasztása. Az egyházaknak és a
vallásoknak autonóm helyzetet biztosít a társadalmon belül e második lehetőség, amely
magában foglalja az új egyházi-nemzeti mitikus konstelIációk megteremtéséról, illetve
a régiek fölelevenítéséró1 való lemondást is.
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