
Ill.

következménye, amelyet a hazai" és (kisebb mértékben) a külföldi szerzók immár több
mint tíz éve észlelnek.

Mindemellett a szlovének az utóbbi években egyre jobban vonzódnak a "babona" kü-
lönféle formáihoz. Ha e babonásság elemzésében eltekintek azoktól a .babonáktól".
melyek már évszázadok óta a római katolikus egyház doktrínájának és szertartásrend-
jének integráns részei, és csakis az asztrológiában (horoszkópok), látókban, jövendő-
mondókban és csodás gyógyulásokban való hitre szorítkozom - amelyró1 időró1 időre
felmérést készít a Szlovén. Közve1emény-kutató -, akkor megállapíthatom, hogya szlové-
nek között többségben vannak azok, akik így vagy úgy hisznek e "babonás" episztemo-
lógiák, alternatívák, illetve praktikák hatékonyságában, mint az alapvető katolikus dog-
mákban hivők, Ahogyan a Hyakutake üstökös időben megelőzte II. János Pál látogatá-
sát, úgy a "babonás" statisztikák adatai is túlszárnyalják a doktrinális katolikusokét:
amíg 1991-ben a halál utáni életben a szlovén lakosság 23,1 százaléka hitt (lehetséges
válaszok: "igen", "nem", "nem tudom", SJM, 91/2), 1994-ben pedig a 34 százaléka (a
lehetséges pozitív válaszok: "egészen biztosan" + .valószínüleg", SJM 94/1), addig a
"csodatévő gyógyítókban" 69,4 százalékuk hitt többé-kevésbé ("biztosan igaz" + "való-
színűleg igaz", SJM, 91/2). Miközben 1991-ben a pokolban a lakosság 14,5 százaléka
hitt, a mennyországban pedig a 25,1 százalékuk, addig a jövendőmondókban ("bizto-
san igaz" + .valószímíleg igaz") a 35,1 százalékuk (SJM, 91/2), illetve 40,6 százalékuk
(SJM, 95/1), a látókban 55 százalékuk (SJM, 91/2), illetve 56,8 százalékuk (SJM, 95/1)
hitt, a horoszkópok hitelességében pedig 40,9 százalékuk (SJM, 91/2), illetve 44,2 szá-
zalékuk (SJM, 95/1).
Azok, akik önmagukat "mélyen vallásosnak", meggyőződéses hívőnek tartják, e fel-

sorolt négy "babona" tekintetében sokkal babonásabbak, mint azok, akik önmagukat
"hitetlennek", azaz meggyőződéses ateistának tartják. 1991-ben a látókban a magukat
"mélyen vallásosnak" tartók 66,7 százaléka hitt (többé-kevésbé), míg a "hitetleneknek"
csupán 40,6 százaléka. A jövendőmondókban a mélyen vallásosak 42,9 százaléka, a
megrögzött hitetleneknek pedig csupán 18,3 százaléka hitt (többé-kevésbé). A horoszkó-
pos előrejelzésekben (többé-kevésbé) a .rnélyen vallásosak" 55,4 százaléka és a meggyő-
ződéses "hitetlenek" 31,3 százaléka hitt. A csodás gyógyulásokban a "mélyen vallásosak"
77,1 százaléka, a "hitetlenek" 54,2 százaléka hitt (SJM, 91/2). A katolikus doktrína szem-
szögébó1 itt egy érdekes paradoxon mutatkozik: az önmagukat "ateistának" és "hitetlen-
nek" vallók közelebb vannak a katolikus doktrínának ezen episztemológiákkal és prak-
tikákkal kapcsolatos álláspontjához. mint az önmagukat .mélyen vallásosnak" és meg-
győződéses "hívőnek" vallók. A római katolikus egyház doktrínája ugyanis az ilyen hie-
delmeket és praktikákat - a csodás gyógyítók egy részét kivéve - visszautasítja, és mint
"egészségtelen kíváncsiságot" "elveti":5 "El kell vetnünk a jóslás minden fajtáját: [...] Az
asztrológus tanácsának kikérése, a tenyérjóslás, a bűvös jelek tolmácsolása, a kártyavetés,
az álomfejtés, a szellemvilág faggatása médium segítségével- mindez az egyén hatalom-
vágyát takarja, ki uralkodni akar az idő, a történelem s végül az emberek fölött, és rejtett

4 A római katolikus egyház szerzői közül [oze Krosl elemezte e folyamatokat legmélyebben Uvod v pasto-
ralno sociologijo (Bevezetés apasztorális szociológiába) című, 1973-banmegjelent könyvében.
5 A vallásos Dante az Isteni szinjáte'kban a jósokat és bűbájosokat haláluk után azzal büntette, hogy hátra-

fordította a fejüket, mivel korábban - mértéktelen kíváncsiságukban - túl messzire néztek előre.
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erók birtokába szeretne jutni. Mindez ellentmond annak a szeretö félelemmel átszőtt
tiszteletnek és imádatnak, amellyel egyedül Istennek tartozunk" (KKC, 2116).
A magukat .rnélyen vallásosnak" tartóknak a "hitetleneknél" nagyobb .babonássá-

gát" a következökkel magyarázhatjuk: (1)Az "istentelenség", a hitetlenség, az ún. ateiz-
mus nálunk egy olyan ideológia közvetítésével alakult ki, amely határozottan, sót radi-
kálisan és puritán módon'' "elnyomta" az "irracionalitást", a .fudománytalanságot" s
ezzel együtt a csodát, a fantáziát, a személyességet is - a katolikust és a nem katolikust
egyaránt. Ez az ideológia részben Trubarnak? aszlovének .búbájosságától" való elbor-
zadásáig nyúlik vissza. A "hitetlen" szlovének ezért kritikusabbak és kevésbé hiszéke-
nyek. (2) A római katolikus egyház maga is folytat különféle mágikus praktikákat: a má-
gikus praktikát mint olyat nem utasítja el, csupán különbséget tesz legitim és illegitim
mágia között. Még mindig a római katolikus egyház a legnagyobb intézmény, amely a
mágikus gondolkodást terjeszti. Ebben az értelemben a római katolikus egyház kevés-
bé "ártalmas" a mágiára nézve, mint egy olyan szigorúan racionalista ideológia, amely
azt elutasítja. Meglehet, inkoherens, sót ellentmondásos a rómaikatolikus egyház
szemszögéból azoknak a katolikusoknak a "gondolkodásmódja", akik a katolikus dokt-
rína szerint illegitim mágikus episztemológiákat és praktikákat ugyanúgy elfogadják,
mint a legitimeket, viszont talán mégis kiegyensúlyozott a lelkiviláguk. Ezek szerint a
vallásosság pszichológiai szempontból közelebb áll a .babonához", mint a hitetlenség. 8
(3) Elmúlt az az idó, amikor a római katolikus egyház eltökélten harcolt a katolikus
szempontból illegitim mágikus praxis, azaz a "babona" ellen (az ismert .boszorkányel-
lenes" eredménnyel); a harcot fölváltotta az alkalmazkodás, melynek egyébként szintén
megvan a maga hagyománya. Részben éppen ennek köszönhetö a katolikus szemszög-
b6llegitim mágia is. A szekularizáció - vagyis az, hogy csökkent az egyház jelent6sége
a társadalom életében, és az egyház kivonult a .kultúra" területeról - hozzáj árult ah-
hoz, hogya meggy6z6déses katolikusok szemében elmosódjék a különbség a katolikus
szempontból legitim és illegitim "babona" között, Mindig is voltak közöttük átfedések,
volt keveredés, mára azonban ez még jellemzöbb. (4) A "babonák" változása csökkenti
az összeütközés lehet6ségét az egyházi doktrínával. Például az asztrológia ma már nem
az, ami a kereszténységgel - fó1eg a protestantizmussal - való konfliktusa idején volt.
"A teológusok asztrológia elleni támadásának fó oka általában az a meggy6z6dés, hogy
az asztrológusok a csillagok állásából kiolvasott determinizmust hirdetik, ami össze-
egyeztethetetlen a keresztény szabad akarattal és erkölcsi autonómiával", így értékeli a
konfliktus lényegét Thompson (Thompson 1991 [1971]: 428). Manapság olyan asztroló-
giai tanácsokat és e16rejelzéseket olvashatunk, amelyek nem zárják ki a szabad akara-
tot. Idén márciusban a Teletextben a következö asztrológiai tanácsot lehetett olvasni:
"március 26-án a Merkúr és az Uránusz harmonikusan kapcsolódnak egymáshoz. Ma
ne higgyünk el bárkinek bármit. Hallgassunk a józan eszünkre és a tapasztalatunkra."
Ez a tanács "még" a római katolikus egyház mércéjével mérve is túl nagy teret enged a
szabad akaratnak.
A csodatévő gyógyítók képességeiró1 és a horoszkópok jóslatainak helytállóságáról a

szilárdan vallásosakhoz képest (még) inkább meg vannak gyózódve azok, akik valami-

6 A protestánsok között a puritánok voltak a (nem katolikus, nem egyházi) mágia legszenvedélyesebb el-
lenségei - különösen az asztrológiát üldözték.
7 Prirnoz Trubar (1508-1586) volt a protestáns reformáció vezéralakja Szlovéniában.
8 Maga a római katolikus egyház a "babonát" - ide sorolja a jósiást és varázslást is - a vallással hozza kap-

csolatba: a babona "a vallásos érzület zavara" (KKC, 2110), "az üdvözülés tévút ja [deviatio]" (KKC, 2138).
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lyen "magasabb szellemi hatalom" létezését vallják, és azok, akik "néha hisznek isten-
ben, néha pedig nem". Ez a jelenség - legalábbis első ránézésre - összevág azzal a té-
zissel, miszerint a "babonaság" növekedésének oka az egyház szekularizálódás a,
és/vagye "babonaság nak" az egyházba való csökkenő integráltsága. Jagodzinski az ISSP
1991 adatai alapján Ausztriáról, Nyugat- és Kelet-Nérnetországról, Nagy-Britanniáról és
Írországról a következöket állapítja meg: "A babonában való hit mértéke? annál jobban
növekszik, minél inkább elmozdulunk jobbról bal felé, illetve ahogy az egyházba való in-
tegráltság, az egyházhoz való vonzódás és a hagyományos vallásosság magasabb szint-
jéró1lefelé, az alacsonyabb felé haladunk" (Jagodzinski 1995: 19). Ahol ez a törékeny in-
tegráltság átbillen a "hitetlenségbe", ott a babona iránti immunitás újra megnő, habár
nem jobban, mint a magas fokon integrálódott hívőknél - állapítja meg Jagodzinski.
Szlovéniáról azt írja, ismétlem, hogya "hitetlenek" sokkal kevésbé .babonásak", mint
például a .mélyen vallásosak". Annak a tézisnek, amely a babonaság növekedését a sze-
kularizáció következményeként értékeli, az az egyik legfobb hiányossága, hogy figyel-
men kívül hagyja az egyházi, illetve katolikus .babonákat". A katolikus babonákat figye-
lembe véve fölállítható az a (hipojtézis, mely szerint a nem katolikus, illetve katolikus
szempontból illegitim "babonaság" növekedésének oka (a szekularizáció mint) a katoli-
kus szempontból legitim "babonákban" való hit csökkenése.
Szlovéniában e "babonaság" növekedőben van, ez lépten-nyomon érezhető. Aki nem

ismeri a csillagjegyét és annak alapvető tulajdonságait, az már számos társadalmi .kons-
tellációban" szinte tudatlannak számít. Hovatovább már természetes, hogy az ember
megmondja, milyen jegyben született. A "babonaság" szerephez jut az emberek dönté-
seiben is: egy bika férfinak állítólag nincs esélye egy mérleg nőnél. Az asztrológiát pél-
dául, amelyet korábban szórakozásnak, tréfának, a női újságok s a szombat délutáni rá-
diómagazinok .töltelékanyagának" tekintettek, manapság a lakosság egy része érzésem
szerint egyre komolyabban veszi, szinte megkérdőjelezhetetlennek tekinti. A magasabb
iskolai végzettség ebből a szempontból nem gátló tényező, sőt: 1991-ben a horoszkópok
érvényességében a csak általános iskolát végzettek 38,3 százaléka, a középiskolát végzet-
tek 45,2 százaléka, a főiskolát végzettek 45,9 százaléka, míg az egyetemi diplomával ren-
delkezök 34,1 százaléka hitt (SJM, 91/2). Egyes babonás praktikák és episztemológiák
népszerűségének növekedését a közvélemény-kutatások is alátámasztják. a jövendő-
mondók "hitelessége" 1991 és 1995 között 35,1 százalékról 40,6 százalékra nőtt, a ho-
roszkópoké 40,9 százalékról 44,2 százalékra (az "igen"-nel válaszolók között sokkal
több volt a .valószínűleg" felelet, mint a .minden kétséget kizárólag").
Az egyes .babonaságok'' "hitelességének" növekedésévei Szlovénia ma nem áll egye-

dül Európában. Franciaországban a horoszkópok olvasása és a bennük hivők aránya már
legalább húsz éve növekedőben van, párhuzamosan a római katolikus egyház jelentősé-
gének a csökkenésével, amit jól mutat a katolikus templomban kötött házasságok arányá-
nak, a keresztelök számának és a templomi szertartások látogatottságának csökkenése
(Maitre et al. 1991: 28). Abban, hogya születési jegy alapján jellemezhető az ember sze-
mélyisége, 1994-ben a felnőtt franciák 60 százaléka hitt (16 százaléka biztosan, 44 szá-
zaléka kevésbé biztosan). Ez összességében jóval meghaladja azok arányát, akik a néhány
kiválasztott katolikus dogma bármelyikében hittek: a "Jézus Krisztusban, Isten egy fiá-
ban" való hit-a maga 56 százalékával volt még a legnagyobb, megelőzvén a pokolban (33
százalék), az ördögben (34 százalék), a Szentlélekben (46 százalék), és a holtak feltámadá-
sában (38 százalék) való hitet (Le Mande, 1994). Habár a teljesen biztosak és kevésbé biz-
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tosak közti arány jóval kedvezöbb a teljesen biztosak javára a katolikus dogmák, mint a
"nem katolikus" .babonaságok" esetében. A franciaországi "babonaság" is nagyrészt ki-
merül a vele való kacérkodásban. Franciaországban a katolikus dogmákat még az asztro-
lógiában való hitnél is jobban túlszárnyalja a telepátiában való hit (71 százalék).
Az "ezotéria", az "okkult tudományok", a "paranormális jelenségek" és a "babonák"

Németországban, Olaszországban és Nagy-Britanniában is virágzanak, de Európán be-
lül leginkább Oroszországban lehetünk tanúi ezen irányzatok szédületes előretörésé-
nek. A kornmunista uralom bukása után az istenben való hit mellett rendkívül fölerösö-
dött a rontásban ("szemmel verés"), asztrológiában, boszorkányokban, telepátiában va-
ló hit is. Voroncova és Filatov kutatása szerint 1992-ben az orosz lakosság 67 százaléka
hitt a szemmel verésben, 56 százaléka pedig az asztrológiai előrejelzésekben
(Voroncova és Filatov 1994: 79). A különféle "babonás" episztemológiákban és prakti-
kákban Oroszországban is sokkal többen hisznek, mint a keresztény "vallási igazságok-
ban". A meggyőződéses hívők, azaz az "istenhívó'k" "babonásabbak", mint a "hitetle-
nek", azaz az "ateisták". Oroszországban a hívők 78 százaléka, az egész lakosságnak pe-
dig a 67 százaléka hisz a "szemmel verésben".
A SJM adataiból kitúnik, hogy Szlovéniában kivált a fiatalok vonzódnak a "babona-

sághoz", tehát ók hisznek a legjobban például a jósoknak meg a horoszkópoknak. És a
legidősebb generáció utasítja el a leginkább ezeket. A szlovén felnőttek 25 évesig terje-
dő korcsoport jának 51,7 százaléka hiszi szilárdan (7,9 százalék) vagy valószínűsíti (43
százalék) a születési jegy befolyását az ember jellemére; a 66 évesnél idősebbek korcso-
portjában ez az arány 34,4 százalék (7,1 százalék + 27,3 százalék). Ezt a lehetőséget a leg-
fiatalabbak korcsoportjának csupán a 18,1 százaléka utasítja el egyértelműen, a legidő-
sebbek közül viszont kétszer annyian: 36,4 százalék. E két korcsoport között hasonlóan
markáns különbség mutatkozik a jósokkal kapcsolatosan is: 68,2 százalék : 41,3 száza-
lék az "elfogadók" aránya, míg az .elutasitóké" 11,8 százalék : 28,1 százalék.
E különbségeket a következökkel magyarázhatjuk: (l) A legidősebbeket még arra ne-

velték, hogy szigorúan megkülönböztessék a katolikus szempontból legitim "babonasá-
gokat" az illegitimektól, és ez utóbbiakat elutasítsák. (2) E tézis fordítottja az, hogya fia-
talok egy már erősen szekularizált államban szocializálódtak, és ezért kevésbé "dolgoz-
ta meg őket" a római katolikus egyház; 1991-ben a legfiatalabb felnőtteknek csupán 32,6
százaléka hitt istenben, míg a legidősebb korcsoportban ez az arány 58 százalék (SJM,
91/2). (3) A legfiatalabb felnőtt korosztály már nem a szocializmus idején szocializáló-
dott, amely ugyanolyan "puritán" módon viszonyult a .babonasághoz". akárcsak egyes
korábbi történelmi korszakok, Ezért a fiatalabb generációk sokkal kevesebb előítélettel
viseltetnek a "babonás" "csodatételek", "fantáziák", "személyesség" iránt, illetó1eg sok-
. kal kevésbé kritikus ak ezekkel szemben. (4) Valószínűleg maga a fiatalság vált nyitottab-
bá a fantáziák és az új kihívások iránt. (5) Ez az új, "vízöntői" korszak, a "new age", aho-
vá a tárgyalt .babonaságok" is tartoznak, valójában a 20. század végének jelensége és ki-
hívása. Most elérkezett hozzánk is: "szociológiailag" az egyén individualizációjának, az
intézményes vallásosság "túlhaladottságának", a hagyományos vallások és a "racionalis-
ta" ideológiák hitelvesztésének a következménye. (6) A Szlovéniában újdonságnak szá-
mító vallási/eszmei "piacon" - amely éppen a "babonaság" és a vallásosság egyházon ki-
vüli formáinak új európai hulláma idején jött létre - a nem egyházi, mágikus praktikák,
"babonaságok" kimondott előnyt élveznek a hagyományos egyházakkal szemben: elő-
nyük, hogy kevesebb kötelezettséggel járnak, általában nem .moralizálnak", nem "poli-
tizálnak", kevésbé "mesterkéltek", nem intézményesítettek és rugalmasak. Az új kor-
szak szelleme már szimbólumaiban is kellemesebb a hagyományos egyházénál: az
egyik oldalon ott van a keresztény jelkép, amely egy kimondottan kegyetlen jelenetet
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szimbolizál (Krisztus keresztre feszítése), a másikon pedig ott vannak például a kedves
kis halak, az ikrek, a mérleg ...

Összefoglalás

II. János Pál pápa, a római katolikus egyházfő közelgő látogatása alkalmából három kér-
désre kerestem választ: (1)Ebből az alkalomból hogyan látja a római katolikus egyház a
múltat, és hogyan próbálja föleleveníteni a szlovénok "vallásos" múltját? (2) Hogyan vi-
szonyulnak ma a hívő szlovén katolikusok a katolikus vallási dogmákhoz? (3)Mennyire
elterjedt manapság Szlovéniában a modern "babonaság"?
Megállapításom szerint a római katolikus egyház szerzői általában hajlamosak arra,

hogy megszépítsék egyházuk azon korszakait, amikor a katolicizmus privilegizált hely-
zetben volt, és démonizálják a szocializmus periódusát. A szociológiai kutatás azonban
fölhívja a figyelmet az egykor monopol helyzetben lévő római katolikus egyháznak a
szlovén múlt társadalmi feszültségeiért viselt súlyos felelősségére. A mai Szlovénia nem-
csak a szocialista korszakhoz, hanem a katolicizmus periódusához is másképpen viszo-
nyul, mint más, erős katolikus hagyománnyal rendelkező posztszocialista országok,
amennyiben ezeknél nagyobb ellenállást tanúsít az egyháznak a társadalmat rekatolizál-
ni akaró törekvéseivel szemben.
A hívő katolikusok csoportja vallásilag kimondottan heterogén. Többségük saját val-

lásosságát autonóm módon, az egyház doktrinális keretein kívül éli meg, egy részük pe-
dig kimondottan "hitetlen". Szlovénia a római katolikus egyház vallási kritériumai alap-
ján többségében nem katolikus, mivel a vallásosak (többnyire) nem is vallják magukat
meggyőződéses katolikusoknak.
Az utóbbi időben Szlovéniában eléggé elterjedt a modern "babonaság", amely mére-

teiben meghaladja a hagyományos vallási dogmákba vetett hitet. Az önmagukat "mé-
lyen vallásosnak" tartók inkább ("nem katolikus módon") .babonásak", mint a "hitetle-
nek"; azok, akik nem a római katolikus vallás doktrínáiban hisznek ("nem katolikus mó-
don"), .babonásabbak", mint a római katolikus egyházba integrált híVÓK;valamint a
fiatal felnőttek is inkább azok, mint a legidősebbek.
Gondolatmenetembe beleszőttem a Hyakutake üstökös-hasonlatot is, mivel éppen

nemrég haladt el a Föld mellett. Ez az üstökös az utóbbi ötszáz év legfényesebbike, II.
János Pál pedig - micsoda "igazságosság"! - a római katolikus egyház első nem olasz
feje az utóbbi (majdnem) ötszáz esztendőben, Véleményem szerint ennek a halott, jég-
hideg göröngynek a látogatása, amely másodpercenként harminc kilométeres sebesség-
gel száguld a világűrben, és "embertelen", húszezer éves keringési ideje van, "szellemi
értelemben" sokkal több üzenetet hordoz a számunkra, mint akármelyik katolikus pá-
pának a jövetele - az üstökös látogatását legalább nem terheli a múlt és a politika nyűge.
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