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A posztszocialista tár sadal mak ön ma guk ról ki ala kí tott ké pe szá mos, jól föl ismer he tő 
mi ti kus ele met tar tal maz. Az át menet, te hát az elő ző rend szer től való megsza ba dulás kor
sza kát és vi szo nyait töb bek kö zött az ezen tár sa dalmak ál tal lét re ho zott új mí to szok, 
tör té ne tek és (ön arc)képek fém jelzik. Posztszocialista mi ti kus el kép zelé sek kel – me lyek 
ter mé sze te sen na gyon el térnek a tör téne tileg meg alapo zott, ko rabe li té nyektől, anél kül, 
hogy eköz ben el ve szí te nék meg győ ző ere jü ket, a hi te les séget – val lá si/egy há zi té ren is 
ta lál ko zunk. Az aláb bi ak ban a val lá sok, egy há zi szer ve ze te ik és a posztszocialista tár sa
dal mak ban je len lé vő nemze ti mito ló giák közti viszony egyes vo natko zá sa it te kint jük át: 
a nép ki vá lasztott sá gát; an nak a bi zo nyí tá sát, hogy egy nép szá má ra mi ért ép pen a do mi
náns val lás/egyház a leg üd vösebb; a ré gi és mai val lási ve zetők és ál lam fér fi ak mi tizá lá
sát; az egy ház/nép el lensé gei nek démonizálását; a le tűnt, „sö tét” tör ténel mi kor szak 
el íté lé sét és a jö vő ví zi ó ját.

Vé le mé nyem sze rint az az ál lam, amely val lá si 
ala po kon nyug szik – akár csak az ide o ló gi ai 
vagy na ci o na lis ta fun da men tum ra épü lő –, 
mind ig ve szé lyes.

Václav Havel

A posztszocialista tár sadal mak ban a poszt modern kor nak sa játos jel lemzői van nak. 
Ezek ben az úgy neve zett rend szervál tó tár sa dalmak ban – me lye ket ma gas fo kú komp le
xi tás és az utób bi év ti ze dek föl gyorsult mo der ni záci ós és sze ku lari zá ci ós fo lyama ta i nak 
ered mé nye kép pen lét re jött pluralizálódás és dif feren ciá ló dás jel le mez – bi zonyos te rü
le te ken új kér dé sek me rül nek föl, má sutt pe dig új ra ak tu ális sá vá lik né hány ko ráb ban 
hát térbe szo rí tott prob lé ma. Dol go za tom ban el ső sorban az egyes val lások és egy há zak 
mint in tézmé nyek, va lamint a posztszocialista tár sa dalmak mi ti kus ön arc képe kö zöt ti 
kap csolat tal fog lalko zom. A mai nem zeti mi to lógi ák bi zo nyos ré gi mí to szok és új ide o
ló giák kü lönbö ző, egy mással össze hangolt, ko herens, egy mást ki egészí tő vagy egy más
sal ve télke dő együt tesé ből épül nek föl. Ter mésze te sen nem va lami fé le ata vizmus ról, le 
tűnt ko rok kövü le te i ről van szó, hanem a gon dolko dás és a cselek vés sajá tos lo gi kájá ról, 
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1 A mí tosz, az ide o ló gia és a mi to ló gia fo gal mát rész le te seb ben ki fej tet tem A szel lem Masadái* – A je len ko ri 
mi to ló gi ák út el ága zá sai cí mű köny vem „A mí tosz au to ri tá sa, az ide o ló gia dik tá tu ma” cí mű fe je ze té ben (Ve li
kon ja 1996: 19–30).

* Masada a Holtten ger mel let ti szik la erő dít mény volt, aho vá a ró mai–zsi dó há bo rú (66–73) so rán Je ru
zsá lem el fog la lá sa után a zelóta és esszénus zsi dó val lá si cso por tok vissza hú zód tak. Hosszas ost rom lás után 
Lucius Flavius Silva ró mai had ve zér 73 má ju sá ban el fog lal ta az erő dít ményt, de mi e lőtt el fog lal ta vol na, az 
ost rom lot tak – 960 fér fi, nő és gyer mek – le öl dös ték egy mást, hogy ne ke rül je nek a hó dí tók ke zé re. (Lásd még 
Josephus Flaviusnál.) (A ford.)

egy faj ta mi ti kus tu dat ról, amely nem csak fej lő dik és re ge ne rá ló dik, ha nem idő ről idő re 
új já is szü le tik.

Min den mi to ló gi ai rend szer két, egy más sal össze füg gő, egy mást át meg át szö vő 
rész ből áll. A ré gi mi ti kus tör té ne tek, ha gyo má nyos mí to szok ugya núgy meg van nak 
ben ne, mint az új esz mék és ide o ló gi ai mí to szok. A mi to ló gi á ban a mí tosz ta lál ko zik az 
ide o ló gi á val: a múlt ne héz sé gi ere je a je len új don sá gá val, a ma gá tól ér te tő dő ha gyo
mány – ami egy tár sa da lom va la mennyi tag já nak kö zös kin cse – az ural ko dó vagy más 
ér dek cso port ál tal kí vá na tos nak te kin tett s emi att a tár sa da lom egé sze szá má ra elő írt 
el kép ze lé sek kel. Együtt van ben ne a tá gabb tör té nel mi ke ret, te hát az ese mé nyek gyö ke
re és a sa já tos, ak tu á lis igé nyek. Egy tár sa da lom mű kö dé sét és a ben ne zaj ló tör té né se
ket nem ért het jük meg ak kor, ha nem is mer jük mi to ló gi á já nak ezen ket tő ssé gé ben is 
egy sé ges szer ke ze tét és lét re jöt té nek mó do za ta it (a túl zá so kat, ki ta lá ci ó kat, a sze lek ci ót, 
a tör té nel mi rög esz mé ket, von zó kö vet kez te té se ket, ál ta lá no sí tá so kat, a dol gok ho no sí
tá sát, az az itt ho ni mé ret re sza bá sát, va la mint a his to riz must).1

A ke let és kö zépeu ró pai posztszocialista or szá gok je len leg lá za san ke re sik új iden
ti tá su kat, meg pró bál ják ar ti ku lál ni, ré gi ön azo nos sá gu kat pe dig meg kí sér lik be le il lesz
te ni ala ku ló ban lé vő új vi lág kép ük be. A vál to zá sok – me lyek közül sok nak van nak mi ti
kus vo nat ko zá sai – min den te rü let re ki ter jed nek, így a val lás ra és az egy ház ra is. Az 
egy ház a töb bi – nem ze ti, po li ti kai, kul tu rá lis stb. – szfé rá val szo ros kap cso lat ban áll, 
bi zo nyos te rü le te ken pe dig do mi náns sze re pet ját szik. Az át me net, sőt a ra di ká lis vál tás 
ki éle zett vi szo nyai kö zött elő for dul, hogy az egy ház meg pró bál ja le já rat ni a poszt mo
dern fo gal mát. A bé kés egy más mel lett élés, a tü re lem, a pár be széd és az – akár a ha gyo
má nyos, „te kin télyt szer zett” egy há zak és val lá sok egy más kö zöt ti, akár a ha gyo má nyos 
egy há zak és az új val lá si és szel le mi moz gal mak kö zöt ti – val lá si plu ra liz mus el is me ré
se he lyett gya ko ri ak az olyan kí sér le tek, me lyek az egy há zat egy ko ráb bi ál la po tá ba, a 
monopolizáció, a retradicionalizáció és a fun da men ta liz mus ál la po tá ba akar ják vissza
té rí te ni; sőt oly kor ta núi le he tünk a más val lá sú ak irán ti militáns tü rel met len ség nek is, 
va la mint an nak a tö rek vés nek, hogy az egy ház tár sa dal mi és po li ti kai kér dé sek ben is 
do mi náns sze rep hez jus son.

Így olyan új, komp lex mi to ló gi ai kons tel lá ci ók ala kul(hat)nak ki, me lyek dön tő en egy
há zinem ze ti/na ci o na lis ta vagy egy há zipo li ti kai jel le gű ek. Elő for dul, hogy a ha gyo má
nyos val lá si ér té kek nek a nem ze ti mi to ló gi ák ból a szo ci a lis ta kor szak ban tör tént ki zá rá
sát kö ve tő en a val lás át ve szi a ve ze tő sze re pet a nem ze ti mi to ló gia vagy a kü lön bö ző 
poli ti kai mí to szok ki ala kí tá sá ban, és ezek hi va ta los köz ve tí tő jé vé vá lik – meg fe led kez
vén ez ál tal sa ját in tim, konfesszionális (hit val lá si) kül de té sé ről s a val lás uni ver zá lis 
termé sze té ről. A val lá si/egy há zi té nye ző és az em be rek val lá si meg győ ző dé sé nek föl és 
kihasz ná lá sa a nem ze ti mi to ló gi ák meg te rem té se ér de ké ben be lát ha tat lan kö vet kez mé
nyek kel jár hat mind a nép re mint egy sé ges egész re, mind az egy ház ra mint a hí vők 
közös sé gé re néz ve.

A nem zet ál la mok lét re jöt té nek tör té nel mi fo lya ma ta más képp zaj lott le Ke letEuró
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2 Szent Szávakultusz; Szá va Nemanjić, Szent Száva (kb. 1174–1235), a szerb pra vosz láv egy ház meg ala pí
tó ja és el ső ér se ke, az el ső szerb író. Stefan Nemanja fe je de lem leg ki sebb fia. Az ál ta la ala pí tott Hilandar 
ko los tor a kö zép ko ri egy há zi iro da lom és kul tú ra köz pont ja volt. Báty ja, Stefan Nemanja lesz Szer bia el ső 
ki rá lya („El ső nek meg ko ro ná zott Ist ván”) (1220). Szent Száva az egyik leg ki emel ke dőbb és leg nép sze rűbb 
kö zép ko ri szerb sze mé lyi ség. (A ford.)

3 Lásd Michel elem zé sét a pá pa be szé de i nek fő hang sú lya i ról, az ál ta la hasz nált ki fe je zé sek ről és szó szer
ke ze tek ről (Michel 1991: 144–170).

pá ban, mint Nyu gatEur ópá ban. Eu ró pa ke le ti fe lén az ural ko dó val lás és a nem ze ti, 
po li ti kai és tár sa dal mi ér de kek kö zöt ti kap cso lat meg őriz te sa já tos jel le gét és ál lan dó sá
gát. (Lásd pél dá ul Vrcan 1994: 375–376.) Meg ál la pít ha tó, hogy a val lás és a ke leteu ró pai 
né pek új mi to ló gi ai el kép ze lé sei köz ti össze füg gé sek rész ben a múlt ha gyo má nyán, a 
foly to nos sá gon ala pul nak, rész ben pe dig új el gon do lá sok ról, meg ol dá si mó dok ról van 
szó, me lyek az utób bi év ti ze dek, kü lö nö sen az utób bi évek spe ci á lis vi szo nyai és ese mé
nyei ha tá sá ra szü let tek. A ke let és kö zépeu ró pai tár sa dal mak posztszocialista je le ne e 
vi szo nyok több fé le va ri án sát és e prob lé mák több fé le meg ol dá si mód ját is me ri. A to váb
bi ak ban hat mí tosz cso por tot vá zo lok föl, ame lyek másmás mó don és el té rő mér ték ben 
je len nek meg ezen or szá gok egy há zinem ze ti mi to ló gi á já ban.

1. A nép ki vá lasz tott sá ga

Szá mos ke leteu ró pai nép ön ma gá ról al ko tott mi to ló gi ai ké pé ben nagy je len tő sé ge van 
a sa ját ki vá lasz tott sá guk ról szó ló mí tosz nak, mely sze rint kü lön le ges tör té nel mi kül de
té sük van, és ezért né pük tör té nel mét s je le nét mi ti kus ke re te ken be lül, te o ló gi ai ki fe je
zé sek kel ér tel me zik.

Orosz or szág így volt a tör té ne lem fo lya mán Szent anyács ka, Moszk va pe dig a har ma
dik és leg utol só Ró ma. Egyes pra vosz láv ta ní tá sok még ma is nagy, in teg ráns je len tő sé get 
tu laj do ní ta nak az Orosz or szág mes si a niz mu sá ról, egye dül ál ló sá gá ról és ki vá lasz tott sá
gá ról szó ló tör té ne tek nek. Bi zo nyos szerb kö rök ben új já é ledt az a meg győ ző dés, hogy 
né pük égi, azaz szent nép: a szerb pra vosz láv egy ház ön ma gát a szerb nem ze ti iden ti tás 
ments vá rá nak, szí vé nek te kin ti (Atanaszije Jevtić pra vosz láv te o ló gus sze rint). A szerb 
nem ze ti iden ti tás sa ját tra gi kus tör té nel mi sor sa és né pe szen ve dő bé ke sze re te te meg szál
lott ja ként meg al kot ta a szerb nép sa ját te o ló gi á ját, a szvetoszavljét2 (Van Dartel 1992: 
279). Egye sek szá má ra Makedónia szent föld (Kiril püs pök), má sok szá má ra pe dig Hor
vát or szág az.

Len gye lor szág ban a múlt ban a nép ne héz meg pró bál ta tá sa it Is ten bün te té sé nek tar tot
ták: a nép, úgy mond, a szen ve dés ál tal meg tisz tul, s ez ál tal győ ze del me sen tér het vissza 
a tör té ne lem szín pa dá ra. A len gye lek – Szűz Má ria vagy Krisz tus né pe – pon to san 
ab ban lát ták ki vá lasz tott sá guk bi zo nyí té kát, hogy oly so kat szen ved tek ár tat la nul. Akár
csak Krisz tus az em be rek kö zött, úgy szen ved nek ők is a né pek kö zött azért, hogy az 
em be ri sé get meg vált sák bű ne i től (Michel 1991: 34, 131–132). A nyolc va nas évek ben Len
gye lor szág ban tett lá to ga tá sai al kal má ból be szé de i ben II. Já nos Pál pá pa is meg erő sí tet
te ben nük ezt a hi tet.3

Az egy ko ri len gyel–ma gyar ki rály ság Szűz Má ri át vé dő szent jé nek, sőt ki rály nő jé nek 
te kin tet te; de ugya nígy a szlo vé nek vagy a hor vá tok vé dő szent jé nek is tar tot ták (Hor vát 
Szűz anya vagy Ál dott Szűz Má ria, a hor vá tok ki rály nő je). A szlo vák nép nek – leg aláb bis 
a né hai szlo vák profasiszta ve zér, egyéb ként ka to li kus pap Josef Tiso sze rint – a ró mai 
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4 Nagy Kons tan tin (274–337) ró mai csá szár, aki a mi lá nói edik tum mal (313) a ke resz tény sé get egyen lő vé 
tet te a po gány val lás sal, és min den ben párt fo gol ta (örö kö se, kö zép ső fia, II. Constantinus 353ban kelt ren de
le té ben a ke resz tény sé get az ál lam val lás rang já ra emel te). Kez de mé nyez te a niceai zsi nat össze hí vá sát (325), 
ame lyen ren dez te az ál lam és a ke resz tény egy ház vi szo nyát. Szék hely ét Ró má ból (a ké sőbb ró la el ne ve zett) 
Kons tan ti ná poly ba tet te át (330). (A ford.)

ka to li kus egy ház ve ze té sé vel az is te ni el ren de lés ér tel mé ben kü lön le ges kül de té se van: 
ne ki kell meg mu tat nia a he lyes utat a töb bi szláv nép szá má ra a po li ti ka, az er kölcs, a 
val lás és a kul tú ra te rén (Hoensch 1987: 165–166).

2. Annak bizonyítása, hogy egy nép számára 
miért éppen a domináns vallás/egyház a legüdvösebb

Ke let és Kö zépEu ró pá ra alap ve tő en jel lem ző – és mind ig is az volt – az egy ház nak a 
nép pel va ló igen nagy mér té kű azo no su lá sa. Ez a kap cso lat ott is fönn állt, ahol az egy
ház és ál lam vi szo nyát az ún. konstantini mo dell4 sza bá lyoz ta. A pri vi le gi zált egy ház 
ugya nis azo kat a tár sa dal mi, po li ti kai erő ket és azt a be ren dez ke dést tá mo gat ja, me lyek 
vi szon zás kép pen elő nyö sebb hely ze tet vagy do mi náns sze re pet biz to sí ta nak szá má ra a 
tár sa da lom ban. (Lásd még Mojzes 1987: 4.) Egyegy nem zet tör té nel mé ben gyak ran 
ép pen a ke resz tény hit fel vé te le volt az el ső sors dön tő ese mény (így például az orosz, 
ma gyar, szlo vén, len gyel stb. tör té ne lem ben). Még ma nap ság is szü let nek olyan mí to
szok, me lyek a nép és az ural ko dó val lás/egy ház össze for rott sá gá ról, a köz tük lé vő mély, 
meg bont ha tat lan szö vet ség ről szól nak, valamint ar ról, hogy a nép szá má ra egye dül az 
adott val lás/egy ház autochton.

E mi ti zá lá si fo lya mat nak két sza ka sza van. Elő ször az ural ko dó egy há zi szer ve zet és 
az Egy ház mint olyan kö zé ke rül egyen lő ség jel, ami ál tal a töb bi, ki sebb vagy ép pen 
szü le tő ben lé vő, a kö zép és ke leteu ró pai tár sa dal mak ban ál ta lá ban nagy szám ban elő
for du ló új val lás és egy ház hi va ta lo san meg szű nik lé tez ni. A má so dik sza kasz ban ez az 
Egy ház el vá laszt ha tat la nul össze fo nó dik a nép pel – e tár sa dal mak el té rő sze ku la ri zá
ciós szint jé től majd hogy nem füg get le nül –, ál ta lá ban az ate is ták és más val lá sú ak 
je len té keny tá mo ga tá sá val. A nép tag jai ez ál tal au to ma ti ku san az adott egy há z tag ja i vá, 
te hát hí vők ké vál nak, és ez ter mé sze te sen for dít va is igaz. E mi ti kus kép ze tek egyed
ura lom ra ju tá sa könnyen ve zet het össze üt kö zé sek hez a más val lá sú né pek kel és nem
ze ti sé gek kel, il let ve ugyan azon nép más val lá sú ki sebb sé ge i vel, va la mint a la kos ság 
ate is ta ré szé vel.

Mi köz ben a szá mos, en nek el lent mon dó tör té nel mi tény és a va lós hely zet el le né re 
az oro szok, be lo ru szok, bolg árok, ro má nok, szer bek, ma ke dó nok és Crna Goraiak 
je len ko ri nem ze ti mi to ló gi á já ban a nem ze ti iden ti tást gyak ran ten den ci ó zu san azo no
sít ják a pra vosz láv val lás sal, ad dig a szlo vé nok, hor vá tok, lit vá nok, len gye lek és szlo vá
kok nem ze ti iden ti tá sát a ró mai ka to li kus val lás sal, a bos nyá ko két pe dig a mo ha me dán
nal azo no sít ják. Ugya nez kü lön fé le tör té nel mi okok mi att le he tet len például a cse hek
nél (Husz Já nos sor sa; a vé res ka to li kus restitúció, amely együtt járt a po li ti kai önál ló ság 
el vesz té sé vel és a germanizációval; ál ta lá ban a val lá sos ság igen ala csony fo ka; a pro tes
táns kö zös ség), a ma gya rok nál (erős pro tes táns kö zös ség), a lettek nél (lu the rá nu sok és 
kato li ku sok), az ész tek nél (pra vosz lá vok és lu the rá nu sok), az uk rá nok nál (uni tá ri u sok 
és pra vosz lá vok) és az al bá nok nál (a nép mu zul má nok ra, pra vosz lá vok ra és ka to li ku sok
ra va ló meg osz lá sa fon tos té nye ző je volt az al bán nem ze ti tu dat ki ala ku lá sá nak).
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5 Ezt az idé ze tet Smrke em lí ti 1995ben a Družina (Csa lád) cí mű ka to li kus he ti lap ban meg je lent egyik cikk 
(szer zői: A. Stres, J. Gril, M. Kraševec és A. Ocvirk) kom men tár ját ele mez ve.

6 Alojzije Stepinac (1898–1960) hor vát ró mai ka to li kus kar di ná lis, a má so dik vi lág há bo rú alatt zág rá bi 
ér sek együtt mű kö dött a Füg get len Hor vát Ál lam mal és az usz ta sák kal a szer bek erő sza kos ka to li zá lá sá ban, és 
sze met hunyt az usz ta sák tö meg gyil kos sá gai fö lött. A há bo rú után ti zen hat év bör tön re ítél ték, két év vel 
ké sőbb azon ban am nesz ti á ban ré sze sült.

A len gyel ki rály ság há rom rész re va ló fel osz tá sá tól az el ső vi lág há bo rú vé gé ig tar tó 
idő szak ban az ot ta ni ró mai ka to li kus egy ház ál la mi ból nem ze ti egy ház zá, a len gyel ség 
tar tó pil lér évé vált, és ki vé te le sen nagy te kin tély re s be fo lyás ra tett szert a nép kö ré ben. 
Et től az idő től fog va azo no sít ják a len gyel sé get a ka to li ciz mus sal; a ro mán sá got ha son ló 
mó don azo no sí tot ták a pra vosz láv val lás sal.

A szlo vén pél da sa já tos, mi vel tör té nel münk so rán a ka to li ciz mus am bi va lens sze re
pet ját szott: egy részt ott volt a ra di ká lis el len re for má ció, amely a pro tes táns kor szak vív
má nya i nak (írás, iro dal mi nyelv, a szlo vé nek nem ze ti ön tu dat ra éb re dé se stb.) meg sem
mi sí té sé ért küz dött, és a meg szál lók kal va ló kol la bo rá ció a má so dik vi lág há bo rú ban. 
Más részt vi szont a ka to li kus egy ház di csé re té re vá lik az asszi mi lá ció el le ni harc a múlt 
szá zad ban és e szá zad ele jén, ezenkí vül a nép fel sza ba dí tó há bo rú ide jén bi zo nyos ka to
li kus kö rök nek a par ti zá nok kal va ló együtt mű kö dé se, va la mint a szo ci a liz mus ban ját
szott el len zé ki sze re pe. A ka to li kus, il let ve a ke resz tény hit ál ta lá ban nem volt a szlo vén 
nép ki ala ku lá sá nak dön tő té nye ző je. (Lásd még Kerševan 1989: 42–43, 51–57). E ket tős
ség azon ban nem za var ja a szlo vén ka to li kus egy há zat ab ban, hogy ki tar tó an pró bál koz
zék a ka to li kus Szlo vé nia mí to szá nak fel újí tá sá val. En nek je lei az el múlt évek ben egy re 
sza po rod nak (pl. az egész szlo vén nép Szűz Má ri á nak va ló aján lá sa [1992, majd 1994 és 
1995], a ka to li kus szlo vé nek szám ará nyá val va ló ten den ci ó zus ma ni pu lá lás, s nem utol
só sor ban az a ki je len tés, hogy „sa ját nép ének el len sé ge az, aki az Egy ház jo gai el len emel 
szót”).5

A dél szláv né pek ki ala ku lá sa so rán és egy más sal va ló kap cso la tuk ban meg fi gyel he tő 
a val lá sikul tu rá lis kü lönb sé gek fon tos sá ga; tör té nel mük haj na lát pe dig el ső sor ban nem
ze ti mi to ló gi á ik ból is mer het jük meg. (Lásd Kerševan 1989: 43–46; Alexander 1987b: 
32). Ez a ha gyo má nyo san pra vosz láv né pek nél szem be tű nőbb, mint a ka to li kus vagy 
mu zul mán né pek nél (Radović 1983: 92–94). Hor vá tor szág ban pél dá ul a nép ka to li ciz
mu sá ról csu pán az utób bi év ti ze dek ben kezd tek nyíl tan be szél ni; Jože Pirjevec tör té nész 
sze rint a ró mai ka to li kus egy ház a Stepinac6 el le ni pert is a hor vát nép szim bó lu má nak 
ré szé vé tet te (lásd még Kerševan 1989: 44; Van Dartel 1992: 279). A po li ti kai és nem ze
ti ér de kek nek az egy ház ér de ké vel va ló össze fo nó dá sa meg fi gyel he tő a szerb pra vosz láv 
egy ház nak a Crna Gorai és ma ke dón pra vosz láv egy ház zal ez utób bi ak autokephalitása 
mi att ki pat tant konf lik tu sá ban (ha son ló an az orosz egy ház hoz, amely vi tat ja az uk rán 
pra vosz láv egy ház önál ló sá gát). A ma ke dón pra vosz láv egy ház 1967es meg ala ku lá sá ra 
egy részt az ak ko ri szö vet sé gi ve ze tés kül és bel po li ti kai ér de kei, más részt a köz tár sa ság 
ve ze tő sé gé nek nem ze ti ér de kei mi att ke rült sor (Pavlowitch 1989: 257). Hogy a nem ze ti 
iden ti tást mi lyen ab szurd do log a val lá si ho va tar to zás alap ján meg ha tá roz ni, ar ra jó pél
dá val szol gál nak a bos nyá kok, aki ket a kom mu nis ta – te hát szi go rú an ate is ta – ha ta lom 
a val lá sos tar tal mú „mu zul má nok” név vel ru há zott föl. Ilyen sze ren csét len mó don pró
bál ták meg vé de ni őket at tól, hogy a két szom széd nép és val lás be ke be lez ze őket. Mind
ezen pél dák az uni ver zá lis val lá sok „ho no sí tá sá ról” és „nacio na li zá ció já ról” szól nak. 
(Egyes val lá sinem ze ti mi to ló gi ák ban pél dá ul olyan jel sza vak buk kan nak föl, mint az 
Is te nért és a né pért.) Hang sú lyos sá vá lik az adott egy ház „nem ze ti ho va tar to zá sa”, „mi  
énk sé ge” (pl. ná lunk a Szlo vén Egy ház szó szer ke ze ten vagy ma gán az Egy ház szón a szlo
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vé ni ai ró mai ka to li kus egy há zat ér tik), „tör zsö kös sé ge” (apá ink és ele ink hi te); az is ten 
„né pi vé”, sőt „har ci as sá” vá lik (a szer bek re Szent Száva és az Is ten vi gyáz; Is ten óv ja a 
szer be ket; Mentsd meg, Is ten, Hor vá tor szá got stb.). Ez zel mint egy meg ta gad ják sa ját ere de
ti, nem ze tek fö löt ti kül de té sü ket, az egye te mes ség el vét, a hit ben va ló egyen lő sé get, 
ahogy az a ke resz té nyek szent köny vé ben is ír va áll (Nincs zsi dó, sem gö rög […], mert ti 
mind nyá jan egyek vagy tok a Krisz tus Jé zus ban. Gal, 3, 28.)

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

A nem zet és az egy ház tör té ne té nek szá mos alak ját ru ház zák/ru ház ták föl mi ti kus tu laj
don sá gok kal. A Bal kán val lás tör té ne té nek szak ér tő je, Stel la Alexander meg ál la pít ja, 
hogy a hor vá tok nagy ré sze mi ti kus sze mé lyi ség nek tart ja a má so dik vi lág há bo rú előt ti, 
alat ti és utá ni vér zi va ta ros idők ben te vé keny ke dő Alojzije Stepinac ér se ket, ké sőb bi kar
di ná list, aki már éle té ben ka to li kus és nem ze ti mí tosszá vált, hi szen a hor vát né pet 
azo no sí tot ta a ka to li ciz mus sal. A hor vá tok a bá tor ság és áll ha ta tos ság jel kép ének, szep
lőt len szent nek, már tír nak, a leg na gyobb hor vát nak te kin tik, aki a vég ső kig ki tar tott né pe 
és a Va ti kán mel lett (Alexander 1987a). Egyes ma gyar ka to li ku sok ha son ló an vé le ked
nek Mind szenty Jó zsef ér sek ről, a ka to li ciz mus már tír já ról, akit a má so dik vi lág há bo rú 
után ül döz tek, s aki 1948–1956 kö zött bör tön ben volt. Szlo vá ki á ban Josef Tiso elít élé sét 
és ki vég zé sét so kan az ak ko ri ha ta lom ka to li ciz mus el le nes sé ge és szlovákellenessége 
je le ként érté kel ték. Ez zel kap cso lat ban meg em lít het jük az egy ko ri ljubljanai püs pök, a 
vi lág há bo rú után tá vol lét ében nem zet áru lás és a meg szál lók kal va ló együtt mű kö dés 
vád já val elítélt dr. Gregorij Rožman re ha bi li tá ci ó já ról je len leg foly ta tott vi tát is.

Bi zo nyos po li ti kai és egy há zi kö rök szor gal maz zák a „vi lá gi” és „egy há zi” ha ta lom 
el ve szett egy sé gé nek új bó li vissza ál lí tá sát, kü lö nö sen a pra vosz láv ál la mok ban. Jel cint 
mint az el ső orosz el nö köt 1991 nya rán II. Alekszij pát ri ár ka ál dá sá ban ré sze sí tet te. 
Zsiri novszkij, a na ci o na lis ták ve zé re, a moszk vai patriarchátus tá mo ga tá sa mi att a pra
vosz láv val lás meg men tő je cí met kap ta (sze rin te a meg nö ve ke dő orosz bi ro da lom ban a 
pra vosz láv egy ház nak erős ál la mi egy ház zá kell vál nia) (Dunlop 1995: 36). A kül föld ön 
te vé keny ke dő orosz pra vosz láv egy ház pe dig szent té avat ta II. Mik lóst, az utol só, már tír 
cárt, aki val lá si okok ból zsi dó össze es kü vés ál do za ta lett.

Az egy más sal há bo rú zó bosz niaher ce go vi nai szer bek és bos nyá kok ve ze tői „ér de
mei kért” ma gas ki tün te tést kap tak a há bo rú alatt: Karadžićot a ke resz tény ség meg men té sé
ért a gö rög pap ság a leg ma ga sabb ki tün te tés ben ré sze sí tet te, Izet be go vićot pe dig Sza úd
Ar ábia az isz lám ter jesz té sé ért tün tet te ki. A bosz niahe rce go vi nai fun da men ta lis ta 
mu zul mán kö rök ben so kan meg van nak győ ződ ve ró la, hogy el nö kük Is ten kül döt te, az 
isz lám él har co sa, aki nek az a fel ada ta, hogy he lyes út ra té rít se a mu zul mán vi lá got; a 
bosz niahe rce go vi nai mu zul má nok sor sa pe dig az, hogy föl ál doz zák ma gu kat az isz lám 
meg men té sé ért. (Lásd még Zulfikarpašić 1995: 172.)

4. Az egyház/nép ellenségeinek démonizálása

Az egy ház el len sé gei e mi to ló gi ai (ön)arc ké pek ben és (ön)konst ruk ci ók ban gyak ran a 
nép el len sé gei is, és for dít va. Ezek az el len sé gek vagy más – ke resz tény vagy nem ke  
resz tény – val lá sok és egy há zak tag jai, vagy vi lá gi sze mé lyek. A mai nem ze ti mi to ló giák
ban ezért új ra é led nek a ré gi, a vé dő sze re pét hir de tő mí to szok: Hor vát or szág, Ma gyar
or szág, Uk raj na és Len gyel or szág év szá zad ok kal ez előtt – s Hor vát or szág még ma is – a 
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7 Ha son ló pél dá val szol gál a két ka u ká zu si posztszocialista ál lam, a ke resz tény Ör mény or szág és a mu zul
mán Azer baj dzsán konf lik tu sa.

ke resz tény ség vé dő bás tyá já nak (an te mu ra le Chris tia ni ta tis) tartotta magát. A pra vosz láv 
szerbeket – az új ideológia vagy a régi mitikus tanítás szerint – örökké fenyegetik a 
katolikus horvátok (vatikáni összeesküvés), valamint a muzulmán bosnyákok, albánok 
és törökök (az Ankarán–Tiranán–Szarajevón végighúzódó zöld tengely).

A hor vát or szá gi, bosz ni aher ce go vi nai há bo rú ban a po li ti kai és na ci o na lis ta té nye zők 
mel lett a val lás is fon tos sze re pet ját szott.7 Az egyes iden ti tá so kat to ta li tá ri us mó don 
össze kap csol ták, te hát a nem ze ti ügyért ví vott harc egyút tal a po li ti kai és val lá si cé lo kért 
foly ta tott harc cá is vált, és for dít va. A nem ze ti tör té nel mek a szen ve dés és ön fel ál do zás 
krónikáivá lesz nek, ami ali bi ül szol gál a má sik meg tá ma dá sá hoz: Srđan Vrcan hor vát 
val lás szo ci o ló gus a szerb pra vosz láv val lás ban a már tí rom ság té má já ra hív ja föl a fi gyel
met, a hor vát ka to li ciz mus ban a kál vá ria mo tí vu mát eme li ki, a bosz ni ai mu zul má nok
nál pe dig a tör té ne lem során raj tuk el kö ve tett ho lo ca ust gya ko ri em lí té sé re mu tat rá 
(Vrcan 1994: 369–375).

Oro szor szág ban egyes pra vosz láv kö rök a pra vosz láv Orosz or szág rom bo lá sá val vá dol
ják a ka to li ku so kat és a kü lön bö ző pro tes táns egy há zak hí ve it, a szom széd uk rán uni
tá ri us egy há zat pe dig az zal, hogy sza ka dár, extrémista, na ci o na lis ta szer ve zet, amely 
pog ro mo kat ké szít elő a pra vosz láv uk rá nok és oro szok el len (Bociurkiw 1995: 137). Az 
uni tá ri u sok ra Ro má ni á ban is ha son ló gya nak vás sal te kin te nek („a Vatikán fenyegeti 
Romániát”). Egye sek kö ve te lik az új, ide gen val lá sok, tár sa dal mi lag ká ros Egy há zak, szek
ták tör vé nyi be til tá sát, ar ra va ló hi vat ko zás sal, hogy azok ve szé lyez te tik a nem ze ti iden
ti tást és az er köl csöt (Oro szor szág ban, Bul gá ri á ban és Ma gya ror szá gon) (Smrke 1996).

Az antiszemitizmus a keleteurópai társadalmakban máig él: a zsidók (a náci népirtás 
és a háború utáni kitelepítések miatti) aránylag kis száma ellenére az utóbbi években is 
megfigyelhetők antiszemita eszmék és támadások. Különösen életképesnek bizonyult a 
többségi nép és vallás ellen irányuló zsidó vagy zsidókommunista összeesküvés mí to
sza (pl. Lengyelországban, Magyarországon, Oroszországban és Romániában) (Wist rich 
1994; Blank 1994: 419–420; Borzenko 1995: 45–46; FischerGalati 1994: 73–74; 
Mojzes 1992: 388).

5. A történelem előző, „sötét” korszakának elítélése

A mi to ló gi ai ön arc ké pek ben a „sö tét” múlt az „ál dott” je len szá má ra mind ig is meg fe le
lő ön iga zo lást nyúj tott, mi vel le gi ti má ci ó já nak kez de te volt. A kom mu nis ta ha ta lom át vé
tel utá ni kor szak – Oro szor szág ban 1917től, má sutt a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se 
után, il let ve a negy ve nes évek vé gé től – úgy mond az egy ház ra és a tár sa da lom ban élő val  
lá si ha gyo mány ra gya ko rolt fo lya ma tos nyo más nak, a pa pok és a hí vők örö kös ül dö zé sé
nek, az Egy ház ba bi lo ni rab sá gá nak idő sza ka volt. Egyes vé le mé nyek sze rint eb ben az idő 
szak ban e tár sa dal mak ban az egy ház volt az egyet len el len zé ki erő. A va ló ság ban azon
ban az egy há zak és a szo ci a lis ta tár sa dal mak kö zött meg le he tő sen dif fe ren ci ált kap cs 
o lat állt fenn, és e kap cso lat nak is kü lön bö ző pe ri ó du sai vol tak: a ská la a túl nyo mó részt 
konf lik tu sok kal te li vagy kö zöm bös kor szak tól a bé kés együtt élé sen, egy más hoz va ló al  
kal maz ko dá son ke resz tül egé szen az egy más se gí té sé ig, sőt az együtt mű kö dé sig ter jed.

Az egy há za kat Kö zép és Ke letEu ró pá ban szin te min de nütt csak a szo ci a lis ta kor
szak tár sa dal mi és po li ti kai fo lya ma tai kény sze rí tet ték ar ra, hogy mo der ni zál ják a tár sa
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8 A fa na ti kus, vak buz gó pa po kat je len tő ki fe je zést a religio (val lás) és a legio (ró mai csa pat) össze vo ná sá val 
al kot ta Pierre Bayle (1647–1706) sza bad szel le mű fran cia fi lo zó fus és val lás kri ti kus, az en cik lo pé dis ták elő fu
tá ra; az ő ki fe je zé sét vet ték át ké sőbb a fel vi lá go so dás írói. Ma gya rul lásd A ko rai fran cia fel vi lá go so dás. Sze mel
vé nyek (1961). (A ford.)

da lom hoz va ló vi szo nyu kat, és fe lül vizs gál ják ko ráb bi sze re pü ket. Ezen köz ben a ka to li
kus egy há zak jó val na gyobb au to nó mi át él vez tek, mint a pra vosz láv egy há zak (Kerševan 
1993: 127). A len gyel ró mai ka to li kus egy ház – a len gyel nép pel va ló tör té nel mi ér dek
azo nos sá gá ra és a kö zös sors ra va ló hi vat ko zás sal – a szo ci a liz mus ide je alatt is meg ma
radt a leg főbb er köl csi te kin tély nek és az informális ha ta lom for rá sá nak (Mojzes 1987: 5). 
Egyes csehországi egy há zi kö rök, va la mint a ma gyar és ke let né met pro tes tán sok kö zül 
né há nyan az ál lam és az egy ház vi szo nyát sza bá lyo zó konstantini mo dell meg szű né sé
ben le he tő sé get lát tak ar ra, hogy az egy ház vissza tér jen alap ve tő, ön ma ga ál tal ki tű zött 
fel ada tá hoz: a szol gá lat hoz (Mojzes 1987: 6). A pra vosz láv egy há zak – pél dá ul az orosz, 
a ro mán és a bol gár – hí ven a nem ze ti és po li ti kai té nye zők szakra li zá lá sá nak ré gi 
hagyo má nyá hoz, egyes idő szak ok ban tá mo gat ták a szo ci a lis ta re zsi met (lásd még Föl
desi 1996: 246); a több sé gi egy há zak el ér ték, hogy az ál lam be tilt sa a ki sebb, kon ku rens 
val lá so kat (ame lyek kö zül egye sek a ki sebb sé gi né pek nem ze ti iden ti tá sá hoz kö tőd tek): 
így pél dá ul az orosz pra vosz láv egy ház 1946ban fel lé pett az uk rán uni tá ri u sok el len, a 
ro mán pe dig 1949ben be til tat ta az uni tá ri us egy há zat.

6. Jövővíziók

A kom mu nis ta mi to ló gia va ri án sa it – me lyek ön ma guk is vi lá gos eszkatológiai tar tal
mak kal bír tak, s ame lye ket át ha tott a mes si a niz mus és a millennarizmus szel le me – új 
mí to szok vált ják föl. A múlt „fe ke tefe hér” föl fo gá sá ból más faj ta pers pek tí va, más faj ta 
kül de tés, más faj ta szük ség sze rű meg ol dá sok szü let nek. Így a posztszocialista mi to ló gi ák
ban az er köl csi meg úju lás ról, a szel le mi re ge ne rá ci ó ról, az Atya há zá ba va ló vissza té rés ről, a 
tár sa da lom ban meg lé vő szel le mi vá kuum be töl té sé ről szó ló esz mék je len nek meg. Egyes 
val lá si kö rök – a fran cia fel vi lá go so dás ta lá ló ki fe je zé sé vel él ve a relégiósok8 – az új hely
ze tet ar ra pró bál ják föl hasz nál ni, hogy a tár sa da lom kü lön bö ző szint je in ér vé nye sít sék 
sa ját ide jét múlt, he ge mó ni á ra tö rek vő ér de ke i ket – akár az ef faj ta mí to szok meg al ko tá
sá val és ter jesz té sé vel. Az egy ház né hol még nyíl tan is sze re pet vál lal vagy meg pró bál 
sze re pet vál lal ni a po li ti kai élet ben, ami éles el len tét ben áll sa ját dön té sé vel (II. va ti ká ni 
zsi nat): pél dá ul Len gye lor szág ban, Szlo vá ki á ban (lásd még Havel 1992: 609), a há bo rú
ba ke ve re dett dél szláv né pek nél (militáns val lá si na ci o na liz mu sok), Oro szor szág ban 
(mint bi ro da lom men tő in téz mény, az az bi ro dal mi Egy ház); ha son ló erő fe szí té sek má sutt 
is ta pasz tal ha tók.

A poszt szo ci a liz mus ban a val lás el lent mon dá sos sze re pe ab ban nyil vá nul meg, hogy 
egy részt hoz zá se gí tet te e tár sa dal ma kat a de mok ra ti zá ló dás hoz, más részt pe dig an ti de
mok ra ti kus erő ként lép föl (Schöpflin 1993: 520), új vagy meg újult ide o ló gi ai dokt rí na
ként (Havel 1992: 609) avagy a na ci o na liz mu sok le het sé ges cin ko sa ként (Mojzes 1992: 
387). Szá mos szer ző szo ros össze füg gést lát a val lá sos ság és az an ti de mok ra ti kus be ál
lí tott ság kö zött. A res ta u rá ci ós men ta li tás (Vo ron co va és Fi la tov ki fe je zé se) – a te kin tély
ura lom, na ci o na liz mus, an ti sze mi tiz mus, re van siz mus, an ti kom mu niz mus stb. – jel
lem ző it Oro szor szág ban Voroncova és Filatov, az egy más sal há bo rú zó dél szláv né pek 
egy há zi szer ve ze te i nél Vrcan és Van Dartel ír ta le (Voroncova és Filatov 1994: 399–400; 
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 9 Csak a re for má tu sok nál tör tént meg ál lam és egy ház szét vá lasz tá sa.
10 Jonson meg ál la pí tá sa a Den cí mű na ci o na lis ta fo lyó irat 15. szá ma és a Szvobodnaja Misl 1992. évi 6. 

szá ma alap ján (Jonson 1994: 179–182).

Vrcan 1994: 372; Van Dartel 1995: 204–205). Az ame ri kai val lás szo ci o ló gus, Paul Moj
zes ez utób bi ak nak nem csak azt ró ja föl, hogy túl bur ján zik ben nük a nem ze ti tu dat, 
ha nem a na ci o na lis ta ér zé se ket is (Mojzes 1993: 391, 1994: 126–143). Meg ál la pít ja 
to váb bá azt is, hogy egyes dél szláv né pe ket ép pen ség gel a há bo rú te relt vissza a temp lo
mok ba, il let ve me cse tek be (Mojzes 1994: 170).

A tör té nel mi ta pasz ta la tok – az új faj ta val lá sinem ze ti mi to ló gi ák sze rint – a nagy 
ate is ta és koz mo po li ta ide o ló gi ai mo del lek: a fel vi lá go so dás, ra ci o na liz mus, li be ra liz
mus, in di vi du a liz mus, mo dern iz mus, szo ci a liz mus meg va ló su lá sá nak, meg gyö ke re se
dé sé nek le he tet len sé gét bi zo nyít ják. Mind ezek, úgy mond, ta gad ják az Egy ház ezer éves 
ér té ke it. Az a lát szat ala kul ki, mint ha a sze ku la ri zá ci ós fo lya mat a nép és az ál lam el len 
irá nyul na. Ezért mos ta ni, di a dal it tas han gu la tuk ban az egy ház bi zo nyos kö rei a do mi
náns egy ház és a nép kö zöt ti száz éves, fo lya ma tos, ter mé sze te sen egy di men zi ós kap cso
lat lé te zé sét bi zony gat ják. A pra vosz láv dokt rí na sze rint az ál lam az is ten do mí ni u ma; 
is ten nyá ját pe dig az ural ko dó és a pát ri ár ka ve ze ti az is te ni aka rat be tel je sí té se cél já ból. 
A ka to li kus ál la mok ban a ki rály csak a pá pa ál dá sá val ural kod ha tott. A lu the rá nus ál la
mok ban a Landeskirchen,9 a nem ze ti egy há zak in téz mé nye volt szo kás ban. Ilyen 
exkluzivista, el zár kó zó haj lam egyes mai jö vő dra ma tur gi ák ra is jel lem ző.

A múltbanézés, po li ti kai el szi ge telt ség, gaz da sá gi el ma ra dott ság, periferiális föld raj zi 
hely zet vagy val lá si kü lön bö ző ség olyan erénnyé vál hat, amely nek alap ján meg va ló sít ha
tó nak tűn het nek kü lön féle mes si a nisz ti kus ví zi ók. Szent Száva kul tu sza, a szvetoszavlje 
egyes szerb te o ló gu sok szá má ra nem csu pán a szerb nép szol gá la tát je len ti, ha nem a jö  
vő be ve ze tő utat is (Van Dartel 1992: 282). Radovan Karadžić sze rint a szer bek a szláv né 
pek és a pra vosz láv val lás él csa pa ta. A mai orosz mes si a niz mus ab ban a ré gi pra vosz láv 
dokt rí ná ban gyö ke re zik, amely sze rint az orosz nép nek tör té nel mi kül de té se van. Esze
rint Orosz or szág nem csu pán a szláv ság szel le mi ve ze tő je, ha nem – mi vel min den szem
pont ból ma ga sabb szel le mi sé gű, mint a sze ku la ri zált, kis pol gá ri és ma te ri a lis ta Nyu gat 
– egy ben ar ra is hi va tott, hogy a Nyu ga tot meg ment se.10 A kü lön bö ző orosz po li ti kai cso
por tok ál tal dé del ge tett „eurázsiaizmus” am bi ci ó zus kon cep ci ó já val együtt meg szü le tett 
az eu rá zsi ai pra vosz láv–mu zul mán ten gely gon do la ta is, me lyet a moszk vai patriarchátus 
szent szi nó du sa is tá mo gat: azaz az egy ko ri Szov jet unió szin te va la mennyi ál la ma 
né hány kö zelke le ti és bal ká ni or szág gal együtt lét re hoz ná a ke le ti ke resz tény szel le mi szö
vet sé get, amely be ezen ál la mok mu zul mán jai is be le tar toz ná nak (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 tényezőkkel 
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 jelenből 
vett példák arra utalnak, hogy ezen egyházinemzeti mítoszok megléte, ereje és hatása 
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három tényezőtől függ: a régmúlttól (amely legalább ezer évre nyúlik vissza, egészen a 
kereszténység fölvételéig és az ezt követő politikai és egyházi be ren dez ke dé sig, valamint 
a későbbi évszázadokban bekövetkezett összeütközésekig), a félmúlttól (amely a 
szocialista forradalom előtti évtizedeket, a második világháború idejét és a szocializmus 
korszakát foglalja magában), s végül a legutóbbi néhány év történéseitől. A szocialista 
rendszer fölbomlása a különböző 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 nemzetivallási mítoszok kalandjának irányába a struk tu rá li san im már 
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 egyházinemzeti mitikus konstellációk megteremtéséről, illetve 
a régiek föl ele ve ní té sé ről való lemondást is.
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