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* A tanulmány a Družboslovne razprave (Társadalomtudományi Értekezések) 1996. évi 21. számában jelent 
meg.

Maruča az utób bi idő ben föl buk kant szám ta lan té vés jós nő egyi ke. Kris tá lyok se gít sé gé vel és a szü le tés 
nap ja alap ján jó sol. (Olyan, mint „Bö zsi”, a jós nő, aki a Calypso Rá dió ban kár tyá ból és a szü le té si dá tum alap
ján jó solt, vagy mint a Bu da pest TVben mű kö dő „Robelin jós dá ja” – a ford.)

Aláb bi gon dolat me ne tem ak tua li tá sát a ró mai ka toli kus egy házfő, II. Já nos Pál pá pa 
kö zel gő (1996. máju si) szlové ni ai lá to gatá sa adja. Érde mes ebből az al kalom ból vázla to
san át te kin teni Szlo vé nia val lá si múlt ját szo cio lógi ai szem pont ból, és szám ba ven ni a 
po li ti kai for du lat után val lá si té ren be kö vet ke zett vál to záso kat. En nek so rán nem le szek 
rest ti zed szer is el ismé tel ni né hány köz is mert tényt, meg cáfo landó egyes egy házi sze
mé lyek és ró mai kato likus teo lógu sok unosun talan hangoz tatott, (véle mé nyem szerint) 
ki mon dot tan el fogult ki jelen tése it. Elem zésem nek kü lönös hang súlyt ad egy má sik, 
im már le zaj lott lá to gatás. En nek a „lá to ga tónak” nin cse nek kör le ve lei, van vi szont kör
vo nala, nin csen pápamobilja, mint II. Já nos Pál nak, ugya nak kor ő ma ga rop pant 
mobilis, nem an nak az egy háznak a fe je, amely egye temes nek hir de ti ma gát, ön ma ga 
vi szont „világ egyete mes”. Hogy mi re gondo lok? A Hyakutake üs tökös re, me lyet néhány 
nap pal ez előtt lát hat tunk: az egyik olyan égi test re, amely (más jós lá si mód sze rek mel
lett) a szlo vének nagy és egy re na gyobb ré szé nek meg győ ző dé se sze rint mind je lentő
sebb be fo lyás sal van rá juk. Olyan be fo lyás sal, ami mi att a II. Já nos Pál pá pa Marucva 
jósnőkristályainakországábancím nem va la mi lé ha, gu nyo ros pro vo ká ció, ha nem olyan 
té zis, amely ko moly szo ci o ló gi ai elem zést igé nyel.

I.

Ho gyan ír hat nánk le a szo ci oló gia nyel vén annak a hely nek a vallá si múltját, ahol élünk? 
És ho gyan ér telmez hető a poszt szo cia liz mus kor szaka? Diszkontinuitásként, ab nor mi
tás ként, az elő ző kor szak ból kö vet ke ző tár sa dalom fej lő dé si lép cső fok ként vagy egész 
más képpen…?

A pá pá ra vár va a ró mai ka to li kus egy ház azt hang sú lyoz za, mi lyen hosszú ide je van 
már je len Szlo vé ni á ban: a „ke resz tény ség föl vé te le” óta el telt 1250 év ről be szél nek, in t
éz mé nyük nek a szlo vé nek kö zött ki fej tett több száz éves gyü möl csö ző te vé keny sé gé ről, 
a „ha zán kat éke sí tő” 2850 temp lom ról, és ar ról, hogy a szlo vén né pes ség több sé ge a 
ró mai ka to li kus egy ház hoz tar to zik. A ró mai ka to li kus egy ház sok száz éves it te ni je len
lé té ről és te vé keny sé gé ről szó ló rö vi debbhosszabb vissza te kin té sek ben né hány szer ző 
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1 Valvasor így ír ja le a po gány lá za dók el le ni meg tor lást: „Elő ször le vág ták ha mi san es kü dő ke zü ket, 
me lyek kel tör vé nyes uruk el len hit sze gő mó don fegy vert fog tak. El ső nek Droh (keresztényelleneslázadásveze
tőjea7–8.században–aford.)ke rült sor ra. Azu tán le vág ták or ru kat és fü lü ket, össze rop pan tot ták csí pe jü ket, 
és el tör ték láb szá ru kat. Meg cson kí tott tör zsü ket pe dig egy ve rem be vagy a mo csár ba ve tet ték, a ko ra be li né met 
tör vé nyek elő írá sai sze rint. Olyan ször nyű sé ges mó don vé gez tek ve lük, hogy a ke resz tény hit töb bi el len sé ge 
an nál job ban fél jen az urai el le ni lá za dás tól” (Valvasor 1984 [1689]: 160).

nem ta gad ja, hogy az egy ház bi zo nyos ese tek ben erő sza kos esz kö zök höz fo lya mo dott, 
ezt azon ban több sé gük ide o ló gi a i lag iga zol ha tó nak tart ja. Az erő sza kos ke resz te lés re és 
az el len re for má ci ó ra, úgy mond, szük ség volt, „ha fenn akar tunk ma rad ni”. Val lá suk 
múlt ját ál ta lá ban úgy íté lik meg, mint olyan kor sza kot, amely ben a ró mai ka to li kus egy
ház több év szá za dos ter mé keny, üd vös te vé keny sé gét csu pán egyet len za va ró mo men
tum ár nyé kol ta be: az 1945–1990 kö zöt ti „sö tét” évek. A ró mai ka to li kus egy ház ide o ló
gu sa i nak nagy ré sze sze rint ez a sö tét ség, a „kom mu nis ta Reich” kor sza ka (Ocvirk 1995) 
volt, ami kor „min dent, de min dent meg foj tot tak” (Žužek 1996) – és csak ro mo kat hagy
tak ma guk után. Olyan kor szak, ami kor az egy há zat „vissza szo rí tot ták a sek res tyék be és 
a ka ta kom bák ba” (Stres 1995), s a hí vő ket – eze ket a „jog fosz tott, har mad osz tá lyú ál lam
pol gá ro kat” (Ocvirk 1995) – „ül döz ték, mint az őze ket vagy a nyu la kat” (Družina [Család], 
1996. 8. sz.). Vé le mé nyük sze rint ez volt az egyet len to ta li tá ri us idő szak, ami a szlo vé ne
ket va la ha is súj tot ta. E vissza te kin té sek ből az kö vet ke zik, hogy II. Já nos Pál most, a 
kom mu niz mus bu ká sa után egy nagy já ból tisz tá ra sö pört ud var ra ér ke zik, amely már 
majd nem olyan, mint va la ha volt. An nak oka, hogy az ud var tisz ta sá ga né mi kí ván niva lót 
hagy még ma ga után, e szer zők vé le mé nye sze rint ab ban rej lik, hogy még mind ig érez
he tő az „agy mo sás” (Žužek 1996), az indoktrináltság, a kor lá tok ha tá sa, akár csak a fog
ság ban szü le tett ál lat ker ti ál lat nál, amely nem ké pes hoz zá szok ni a sza bad ság hoz (Stres 
1995).

Szlo vé nia val lá si múlt já nak és je le né nek szo ci o ló gi ai össze ha son lí tó elem zé se a 
„ke resz tény ség föl vé te lé től” má ig ter je dő idő szak nak más jel leg ze tes sé ge it eme li ki. A szlo
vé nek „meg ke resz te lé se” ki mon dot tan erő sza ko san, sőt ke gyet len mó don tör tént. Azo
kat, akik nem akar ták föl ven ni az új val lást, kép le te sen is és szó sze rint is meg tör ték.1 
En nek az erő szak nak a tár sa da lomlé lek ta ni ha tá sa má ig ér ző dik. A „ke resz tény ség föl  
vé te le” sok kal erő sza ko sabb mó don tör tént, mint a „mar xiz mus föl vé te le”. Er ről mi ért 
nem „ta nús ko dik” az egy ház? A ka to li zá lás lé nye gé ben azt je len tet te, hogy az em be reket 
egy vi lá gi ha ta lom – az az más em be rek – alá  ren del ték; te hát nem va la mi fé le „is ten nek” 
vagy elv nek va ló alá ve tést je len tett. Ez pe dig nem szá mít di cső kez det nek a sze rint az ér 
ték rend sze rint, ame lyik a jót meg kü lön böz te ti a rossz tól. És ezt kö vet te a ró mai ka to li
kus egy ház több év szá za dos val lá si/ide o ló gi ai ural ma. A szo ci a liz mus mo no pó li u má
nak meg je le né sé ig a szlo vé nek olyan tár sa da lom ban él tek, amely ben a ró mai ka to li kus 
egy ház nak nem csu pán bi zo nyos pri vi lé gi u mai vol tak, ha nem ma ga az ál lam is ki mon
dot tan ka to li kus be ál lí tott sá gú volt. Az idő köz ben föl buk ka nó al ter na tí vá kat erő sza ko
san föl szá mol ták. A szo ci a liz mus né hány év ti ze dig tar tó „szekularista” mo no pó li u ma a 
több év szá za dos ka to li kus/ke resz tény ide o ló gi ai mo no pó li u mot kö vet te, és sok szem
pont ból re ak ció volt rá, né hány do log ban pe dig az után za ta. Ma nap ság, ami kor a szlo
vé ni ai ró mai ka to li kus egy ház egyes ve ze tő pub li cis tái foly ton a kom mu niz mus to ta li tá
ri us vol tát em le ge tik, rá kell mu tat nunk ar ra, hogy a ró mai ka to li kus egy ház múlt ja is dön
tő en totalitarisztikus volt; ez zel nem a kom mu nis ták 1945 és 1990 kö zöt ti mo no pó li u mát 
aka rom bár mi mó don is men te ni, csu pán nem sze ret ném egy olyan in téz mény mal má
ra haj ta ni a vi zet, amely nek a há ta mö gött az em be rek fö löt ti ké ret len és egyed ural ko dó 
„lel ki pász tor ko dás” hosszúhosszú kor sza ka van, me lyet az utób bi évek ben sze ret ne el 
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2 Ezt az arány szá mot úgy kap juk meg, ha a szo ci a lis ta Len gye lor szág gal, Lit vá ni á val, Cseh szlo vá ki á val, 
Ma gya ror szág gal, Hor vá tor szág gal, Szlo vé ni á val és Ku bá val szem be ál lít juk a francóista Spa nyo lor szá got, a 
salazarista Por tu gá li át, a peronista Ar gen tí nát, va la mint Uruguayt és Paraguayt, ame lyek ka to nai dik ta tú rák 
vol tak.

lep lez ni (és föl újí ta ni) oly mó don, hogy a föl is mer he tet len sé gig démonizálja a szo ci a liz
mus idő sza kát. Az ef fé le kö dö sí té sek igen csak za va ró ak, ha föl idéz zük, hogy a pa pok a 
„vi lág fák lyá i nak” és a „meg bo csá tás” esz mé je meg tes te sí tő i nek tart ják ma gu kat.

Az utób bi év szá zad ok ban a szlo vé nok a ró mai ka to li kus egy ház do mi nan ci á já val fém
jel zett, la tin val lá sikul tu rá lis min tát kép vi se lő ál la mok sor sá ban osz toz tak (Mar tin 
1978). Ezek az or szá gok mo der ni zá ló dá suk ide jén föl dol goz ták sa ját, val lá si lag po la ri zá
ló dott tár sa dal muk kle ri ká lisan ti kle ri ká lis jel le gű fe szült sé ge it, me lyek gyak ran konf
ron tá ci ó vá fa jul tak: a (to ta li tá ri us) ka to li kus vi szo nyok ból va ló bal ol da li ki tö ré si kí sér le
tek ké és a ka to li kus kö zös ség be va ló (eset le ges) jobb ol da li vissza té ré si kí sér le tek ké. 
Azok ban az or szág ban ugya nis, ahol a ró mai ka to li kus egy ház egy kor a kon ku ren sek 
erő sza kos fél re ál lí tá sá val val lá si/ide o ló gi ai mo no pó li um ra tett szert, előbb vagy utóbb 
meg je len tek olyan tár sa dal mi erők, me lyek meg pró bál ták meg tör ni e mo no pó li u mot. 
E kí sér le tek – pél dá ul a pro tes tan tiz mus – meg hi ú su lá sát kö ve tő en ezek a tár sa dal mi erők 
töb bé már nem az „igaz val lás ra”, a „tisz ta val lás ra”, (a ka to li kus is ten nel el len tét ben) az 
„igaz is ten re” és ha son lók ra hi vat koz tak, ha nem a fel vi lá go so dás esz mé i vel in do kol ták 
a ka to li kus mo no pó li um mal szem be ni el len ál lá su kat. A 20. szá zad ban a do mi nán san 
ka to li kus ha gyo mánnyal ren del ke ző ál la mok a kle ri ká lisan ti kle ri ká lis konf lik tus meg
ol dá sa so rán ál ta lá ban vagy a szo ci a lis ta, il let ve bal ol da li ha tal mi mo no pó li um, vagy a 
ka to li kus be ál lí tott sá gú, il let ve jobb ol da li ha tal mi mo no pó li um mel lett dön töt tek. Mind 
az egyi ket, mind a má si kat nagymér ték ben ösz tö nöz te a kül ső „se gít ség” és a há bo rús 
idők kon tin gen sei. A szo ci a lis ta ha ta lom imén ti bu ká sa azt a be nyo mást kel tet te, mint
ha a ha gyo má nyo san ka to li kus kö zös sé gek egye dü li prob lé má ja a bal ol da li ha tal mi 
mo no pó li um lett vol na. Ez azon ban csak lát szat: 1973ban pél dá ul a ha gyo má nyo san 
ka to li kus vi lág öt ször na gyobb ré sze volt „Má ria ke ze alatt” (Echeverria és Perry 1989) 
– te hát a ró mai ka to li kus egy ház se gít sé gé vel lét re jött ön kény ural mi re zsi mek ha tal má
ban –, mint a szo ci a liz mus ural ma alatt.2 A bri tek nél, ame ri ka i ak nál, své dek nél, nor vé
gok nál, dá nok nál, ausztráloknál ugya nak kor nem lé te zett a „kom mu niz mus” és (jobb
ol da li re ak ci ó ja ként) a „francóizmus” meg fe le lő je – azért sem, mert a ró mai ka to li kus 
egy ház tár sa dal mat ir ri tá ló totalitariánus jel le gét már ko ráb ban meg szün tet ték. Ezek
ben az or szá gok ban a ke resz tény val lá si szer ve zet és a tár sa da lom kö zöt ti lé nye ges 
fe szült sé ge ket rész ben az egy ház ál la mo sí tá sá val és protestantizációjával, rész ben pe dig 
egy ház nak és ál lam nak a val lá si sok szí nű ség alap ján va ló szét vá lasz tá sá val ol dot ták 
meg. Ezen össze ha son lí tás fé nyé ben a ró mai ka to li kus egy ház nem a bal ol da li sze ku la
ri zált ál la mok te he tet len ál do za ta, ha nem a tár sa dal mi kö rül mé nyek egyik fő té nye ző je 
és ala kí tó ja volt. A szlo vén ság „meg ke resz tel ke dé sé nek” 1250. év for du ló já val és a szo ci
a lis ta rend szer bu ká sá val va ló ban le zá rult egy kor szak, de nem ab ban az ér te lem ben, 
ahogy azt a ró mai ka to li kus egy ház szá mos szer ző je gon dol ja. Nem csu pán a szo ci a liz
mus bu kott meg, el tűn tek a ka to li kus tár sa da lom meg újí tá sá nak tár sa dal mi fel tét elei is.

A kom mu nis ták egyed ural má nak meg szűn te után be állt vál to zá sok az egy há zak és 
az ál lam kap cso la tá ban azon ban nem je len tik egy szer smind a ré gi idők be va ló vissza té
rést. És ép pen azért, mert nem je len tik a ré gi (há bo rú előt ti) idők be va ló vissza té rést, 
ezért e vál to zá sok arány lag kor sze rű ek. A val lá si kö zös sé gek nek – s ez zel a ró mai ka to
li kus egy ház nak – az önál ló ság ki ví vá sá val és a több pár ti de mok rá cia be ve ze té sé vel lét  
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re jött al kot má nyos hely ze tét a ró mai ka to li kus egy ház so ha sem fo gad ta vol na el az 
el múlt hosszú év szá zad ok so rán (me lyek hez a ró mai ka to li kus egy ház „fönt em lí tett” 
szer zői kri ti kát la nul vi szo nyul nak), még a 16. szá zad má so dik fe lé ben sem, ami kor a 
pro tes tán sok kal va ló együtt élés le het sé ges sé vált, és szá za dunk har min cas éve i ben sem, 
ami kor a ki mon dot tan kle ri ká lis ha ta lom ide jén a kle ri ká lisan ti kle ri ká lis in du la tok forr
pont ra ju tot tak; sőt, vé le mé nyem sze rint 1990 kö rül sem fo gad ta vol na el, ha na gyobb 
re á lis le he tő sé gei let tek vol na igé nye i nek és szán dé ka i nak meg va ló sí tá sá ra. Er re utal az 
a tény is, hogy a ró mai ka to li kus egy ház ez zel az egyen lős di vel még mind ig nem bé kélt 
meg, ha nem szen ved tő le.

Szlo vé ni á ban a kom mu nis ták egyed ural má nak bu ká sa után olyan meg ol dá sok ala
kul tak ki, me lyek kö ze lebb áll nak az egy ház (egy há zi szer ve ze tek) és az ál lam ket té vá
lasz tá sá nak el vi ér tel me zé sé hez, mint más, dön tő en ka to li kus val lá si ha gyo má nyú 
poszt kom mu nis ta or szá gok ban. En nek hát te ré ben az aláb bi ak áll nak:

(1) Az el múlt szo ci a lis ta rend szer re la tív „li be ra liz mu sa” Szlo vé ni á ban; a töb bi szo ci
a lis ta or szág hoz ké pest ma ga sabb gaz da sá gi fej lett ség arány lag ma ga sabb szo ci á lis biz
ton sá got is sza va tolt. Ezt az em be rek nem fe lej tet ték el.

(2) A szo ci a lis ta rend szer többékevésbé li be rá lis vi szo nya a ró mai ka to li kus egy ház
hoz a há bo rú utá ni éve ket kö ve tő, ki mon dot tan konf lik tu sok kal ter hes és represszív 
idő szak ban. Ezért nincs va lós alap ja az egy ház „sek res tyék be és ka ta kom bák ba va ló 
vissza szo rí tott sá ga” ide o ló gi á já nak és az er re ala po zott túl zott kö ve te lé sek nek.

(3) Az egy párt rend szer ből a több pár ti de mok rá ci á ba va ló át me net vi szony la gos zök
ke nő men tes sé ge; az ál lam önál ló vá vá lá sa so rán szin te el tűn tek a kü lönb sé gek az elő ző 
rend szer kép vi se lői és az új rend szer ve ze tői kö zött.

(4) Az em be rek még em lé kez nek rá, hogy a má so dik vi lág há bo rú ban az egy há zi ve ze
tés együtt mű kö dött a meg szál lók kal, te hát komp ro mit tá ló dott; a köz vé le ménnyel ezt 
még a par ti zá nok há bo rú utá ni ki vég zé se sem tud ta el fe led tet ni. A szlo vé nek több sé ge 
szá má ra a kol la bo rá ció nem iga zol ja a há bo rú utá ni tö me ges ki vég zé se ket, ahogy a 
tö me ges ki vég zé sek sem iga zol ják a kol la bo rá ci ót.

(5) Még él a há bo rú előt ti kle ri ka liz mus em lé ke ze te; rész ben ev vel ma gya ráz ha tó, 
hogy a köz vé le ményku ta tás ok sze rint a la kos ság vi szony lag cse kély bi za lom mal vi sel te
tik az egy ház iránt.

(6) A ró mai ka to li kus egy há zon be lül a II. va ti ká ni zsi nat után tör tént vál to zá sok; 
ha bár a szlo vén ró mai ka to li kus egy ház kü lön fé le kez de mé nye zé seit vagy am bí ci ó it a 
„zsi nat előt ti szel lem” új já é le dé sé nek je le ként ér té kel het jük (lásd Smrke 1995).

(7) A tár sa da lom lé nye gi leg meg vál to zott val lá si szer ke ze te. Eb ből a szem pont ból 
el ső sor ban a fél múlt kö vet ke ző fo lya ma tai és ered mé nyei je len tő sek: a la kos ság nagy 
ré sze nem tart ja ma gát „val lá sos nak” (em pi ri ku san ellenőrizhetetlen, min den eset re 
arány lag kis mennyi sé gű vizs gá la ti anyag alap ján ka pott adat); je len tős nagy ság ren det 
kép vi sel nek a „val lás szem pont já ból” bi zony ta la nok, in ga do zók (ho má lyos, min den eset
re ki sebb mennyi sé gű vizs gá la ti anyag alap ján ka pott adat); a (ka to li kus) hí vők dog ma
ti kus hi té nek eró zi ó ja, il let ve bom lá sa kö vet kez té ben a há bo rú előt ti bi zony ta lan szám
ará nyú hit hű val lá sos né pes ség ará nya má ra elég gé le csök kent, és a la kos ság kö rül be lül 
egyö tö dét te szi ki, te hát az ön ma gu kat hí vő ka to li ku sok nak val lók cse kély egy har ma dát. 
E fo lya ma tok ré vén – me lyek többke ve sebb in ten zi tás sal Eu ró pa más or szá ga i ban is 
le zaj lot tak – si ke rült meg ho no sod nia va la mi fé le „val lá si” plu ra liz mus nak. Az ál lam és 
az egy há zi/val lá si cso por tok kö zöt ti kap cso la tok ban ki ala kult plu ra liz mus ta lán még 
na gyobb je len tő sé gű, mint az a plu ra liz mus, amely a több tíz új, ki sebb val lá si kö zös ség 
lét re jöt te ál tal szü le tett meg.
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3 Pál nál, aki re a ró mai ka to li kus egy ház a fel tá ma dás te kin te té ben hi vat ko zik, a fel tá ma dás ban va ló ké tel ke
dés ből a (1) „hit hi á ba va ló sá gán” kí vül kö vet ke zik még: (2) az egy ház te vé keny sé gé nek („pré di ká lá sá nak”) hi á
ba va ló sá ga, (3) az egy ház ha mis sá ga a hí vők sze mé ben („Is ten ha mis bi zony ság te vői”), (4) „e hí vők el ve szett sé
ge”, (5) az ő (min den ki nél na gyobb) „nyo mo rult sá guk” és (6) a meg ke resz tel ke dés ér tel met len sé ge („Kü lön ben  

II.

Mi ben hisz nek ma a szlo vé nek? Val lá si ho va tar to zá suk ra néz ve va jon va ló ban ka to li ku
soke el ső sor ban, ahogy az pél dá ul a nép szám lá lá si ada tok ból ki tű nik?

A hívő val lá so sak ará nya egy hat va nas évekbeli és het ve nes évek ele ji erős sze ku la ri
zá ci ós hul lá mot kö ve tő en a het ve nes évek vé gé től fo lya ma to san nö vek vő ten den ci át 
mu tat. Szlo vé ni á ban a val lá sos ság föl éle dé sé nek alap ve tő okai a szo ci a liz mus kor sza ká
ban ke re sen dők.

A SzlovénKözvélemény(SJM)ku ta tá sai sze rint a „val lá sos ság” nö ve ke dé se az or szág 
önál ló vá vá lá sa és a szo ci a liz mus bu ká sa utá ni évek ben lassúbb ütemben foly ta tó dott. 
Sőt, a meg győ ző dé ses „val lá sos ság” te kin te té ben a nö ve ke dés stag ná lá sá nak je lei mu tat
koz tak. A kér dé sek és vá la szok egy más tól el té rő meg fo gal ma zá sa mi att azt mond hat juk, 
hogy a szlo vé nek jó egy har mad ré sze val lá sos nak, va la mi vel ke ve sebb mint egy har mad 
ré sze „nem val lá sos nak” tart ja ma gát, és a ma ra dék egy har mad rész in ga do zik; más 
szó val a szlo vé nek há rom ötö de tart ja ma gát „val lá sos nak”, ötöd ré sze „nem hí vő nek”, és 
a fönn ma ra dó egyö töd rész „el kö te le zet len”. Meg nö ve ke dett a temp lom ba já rók ará nya 
is: a „min den va sár nap” mi sé re já rók ará nya 1992ben 12,9 szá za lék volt, 1993ban 13,4 
szá za lék (SJM, 93/2), míg 1994ben 15,7 szá za lék (SJM, 94/4; Toš és má sok). Cse kély 
mér té kű nö ve ke dés mu tat ko zott a ró mai ka to li kus egy ház hoz „tar to zás” ér zé sé ben is. 
1992ben a ró mai ka to li kus egy ház hoz sa ját be val lá sa sze rint a szlo vé nek 71,3 szá za lé ka 
tar to zott (SJM, 92/3), 1993ban 74,3 szá za lék (SJM, 93/1), 1994ben pe dig 79 szá za lék 
(SJM, 94/1), il let ve 75,6 szá za lék (SJM, 94/4). Az alap ve tő „val lá si igaz sá gok ba”, te hát 
a ka to li kus dog mák ba ve tett hit ará nya ugya nak kor rop pant ala csony ma radt. Olyannyi
ra ala csony, hogy más erős ka to li kus ha gyo mánnyal ren del ke ző or szá gok hoz ha son ló an 
itt is föl te het jük a kér dést: Va jon ka to li ku sok nak le hete te kin te ni azo kat, akik csak „úgy 
tesz nek”, mint ha ka to li ku sok vol ná nak? Va jon ka to li kuse még egyál ta lán Szlo vé nia 
több sé ge, mi ként azt a ka to li kus hi e rar chia ál lít ja?

A szlo vén hí vők több sé ge nem egy, a ka to li ciz mus dog má i nak meg fe lel tet he tő „sze
mé lyes is ten ben” hisz (vesd össze: Katekizemkatolikecerkve[KKC][a Ka to li kus Egy ház 
Ka te kiz mu sa], 1993: 35, 37). 1991ben a szlo vé nek 55 szá za lé ka val lot ta ma gát hí vő nek 
(SJM, 91/2; Toš etal.), ha bár 1992ben a fel nőtt szlo vén la kos ság nak csu pán 19,8 szá za
lé ka ál lí tot ta ma gá ról, hogy egy „sze mé lyes is ten ben” hisz (SJM, 92/1). Két szer ennyi en 
mond ták, hogy in kább „va la mi fé le vi lág szel lem ben vagy uni ver zá lis erő ben” hisz nek. 
Ez egyút tal azt is je len ti, hogy a ma gu kat ka to li kus nak val lók nak csu pán ki sebb ré sze 
hisz egy „ka to li kus ar cu la tú” is ten ben.

A föl tá ma dás ban 1991ben (SJM, 1991/2) a fel nőtt la kos ság 18 szá za lé ka hitt, ez a 
meg győ ző dé ses ka to li ku sok nak kö rül be lül ne gye de. Ha fi gye lem be vesszük a fel tá ma
dás doktrinális ér tel me zé sét a (ró mai ka to li kus egy ház 1993ban ki adott ka te kiz mu sá
ban de fi ni ált) ka to li kus, il let ve ke resz tény val lá si iden ti tás szem pont já ból, eb ből az adat 
ból az kö vet ke zik, hogy a meg győ ző dé ses ka to li ku sok há rom ne gyed ré sze nem „hí vő”. 
Sőt, a ka to li kus egy ház ka te kiz mu sa (KKC)alap ján „ba bo ná sak nak” szá mí ta nak: „Ha 
pe dig Krisz tus fel nem tá ma dott, ak kor hi á ba va ló a mi pré di ká lá sunk, de hi á ba va ló a ti 
hi te tek is” (1 Kor 15,14), idé zi a KKC Pál I. le ve lét a Korinthusbeliekhez (KKC, 651).3  
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(3. folyt.) mit cse lek sze nek azok, a kik a ha lot ta kért ke resz tel ked nek meg, ha ha lot tak tel jes ség gel nem tá mad
nak fel? Mi ért is ke resz tel ked nek meg a ha lot ta kért?”) (l Kor 15,29). A meg ke resz tel ke dés a szlo vén ka to li ku
sok egyik leg fon to sabb ri tu á lé ja, jól le het a ka to li kus dokt rí na csu pán „a hit el ső bim bó ja ként” tart ja szá mon 
(KKC,1253).

A ró mai ka to li kus egy ház ön ma gát az apos to lok örö kö sé nek s ez ál tal a „fel tá ma dás 
ta nú já nak” tart ja. A meg győ ző dé ses ka to li ku sok több sé ge ezt a „ta nús ko dást” nem 
ve szi ko mo lyan. „A ke resz tény hit val lás […] csúcs pont ja a fel tá ma dás ki hir de té se” 
(KKC, 988). A meg győ ző dé ses ka to li ku sok több sé ge e „csúcs pon tot” nem fo gad ja el, 
ha nem úgy szól ván az egy há zi ta nok „tech ni kai csú csá nak” tart ja. A fel tá ma dás olyan 
kulcs kér dés, amely ből a ka to li kus dokt rí na sze rint más „val lá si igaz sá gok”, dog mák is 
kö vet kez nek. Így pél dá ul a menny or szág: „Ha lá lá val és fel tá ma dá sá val Jé zus Krisz tus 
»meg nyi tot ta« előt tünk a menny or szá got” (KKC, 1026). Ha bár a menny or szág ban 
1991ben a szlo vé nek nek csu pán 25,1 szá za lé ka hitt (SJM, 91/2). Te kin tet tel ar ra, hogy 
a ró mai ka to li kus egy ház a „val lá si igaz sá go kat”, az az dog má kat „a hi tünk út ján vi lá gí
tó lám pá sok nak” te kin ti (KKC,89), ezért a meg győ ző dé ses szlo vén ka to li ku sok több sé
ge a ró mai ka to li kus egy ház vé le mé nye sze rint éle té ben szin te tel jes sö tét ség ben té ve
lyeg. Ezt az ál la po tot a ró mai ka to li kus egy ház vagy (l) tu da tos vagy tu dat ta lan ké tely
nek, vagy (2) „hi tet len ség nek”, vagy – leg rosszabb eset ben – (3) „tév hit nek” nyil vá nít ja. 
„A hi tet len ség a meg nyil vá nult igaz ság fi gyel men kí vül ha gyá sa, vagy az ezen igaz ság 
meg erő sí té sé nek szán dé kos meg ta ga dá sa.” „Tév hit nek ne vez zük a ke reszt ség föl vé te le 
után va la mely igaz ság ma kacs ta ga dá sát […] vagy a ben ne va ló ma kacs ké tel ke dést […]” 
(KKC, 2089, illetve az EgyházjogiTörvénykönyv751. ká non ja). Így te hát a ró mai ka to li
kus egy ház kri té ri u mai sze rint a meg győ ző dé ses ka to li kus szlo vé nek több sé ge, kö rül
be lül há rom ne gye d része „hi tet len nek”, „tév hi tű nek” vagy „ba bo nás nak” mi nő sül. 
Ezek a szem pont ok csak bel ső hasz ná lat ra szol gál nak, hi szen a ró mai ka to li kus egy ház 
a kül vi lág előtt – pél dá ul a mi nél ked ve zőbb tár sa dal mi hely ze tért foly ta tott po li ti kai 
harc ban – több nyi re a ka to li ciz mus en nél sok kal inkluzívabb (szé le sebb ré te ge ket fel
öle lő) kri té ri u ma i val ope rál.

Ha a be ve ze tő ben azt ál la pí tot tam meg, hogy II. Já nos Pál két ség te le nül nem egy 
(új ra) ka to li kus or szág ba ér ke zik, ak kor azt is ki je lent he tem, hogy nyil ván va ló an nem 
olyan or szág ba ér ke zik, amely a ró mai ka to li kus egy ház (bel ső) „lé nye gi” mér cé je sze
rint több sé gé ben ka to li kus nak szá mí ta na. Eb ből az al ka lom ból új ra föl idéz he tem a be 
 ve ze tő ben már em lí tett Hyakutake üs tö kös pél dá ját. Szlo vé ni á ban – és Eu ró pá ban má 
sutt is – a ka to li ciz mus nak sok szem pont ból ha son ló szer ke ze ti jel lem zői van nak, 
mint az üs tö kös nek: (1) a mag – az egy ház kri té ri u ma i nak meg fe le lő igaz hi tű ek, akik
ből ke ve sebb van, mint gon dol nánk, te kin tet tel a töb bi ek meg té vesz tő vi sel ke dé sé re; 
(2) az ún. kó ma, mely a mag eró zi ó já nak, szét hul lá sá nak kö vet kez mé nye kép pen jött 
lét re – en nek val lá si meg fe le lői a hi tet le nek, akik a dog mák ba ve tett hit meg szű né sé 
vel je len tek meg; ép pen a kó ma, a ben ne lé vő le sza kadt ré szecs kék fé nyes sé ge mu tat
ja ha tal mas nak a je len sé get, s tesz ránk ez ál tal im po záns be nyo mást. (3) Az üs tö kös
nek hosszú csó vá ja van, amely mil lió és mil lió ki lo mé te re ken ke resz tül hú zó dik az üs  
tö kös után, olyan messzi re, ami lyen messze a ka to li ciz mus ka te kiz mu sá tól a meg győ
ző dé ses ka to li ku sok nagy ré sze van. Tré fá san azt is mond hat nám, hogy az át la gos 
szlo vén ka to li kus (a) kó má ban van, és hogy Szlo vé nia több sé gé ben in kább hi te ha gyott, 
mint hit hű ka to li kus. Még egy szer hang sú lyo zom: a meg győ ző dé ses ka to li ku sok ilyen 
he te ro ge ni tá sa, ez a „rég óta tar tó kü lön bö ző ség” a dog ma és a va lós hit(etlenség)bé li 
el kép ze lé sek kö zött (Roter 1992: 76) an nak a ter mé sze tes tár sa dal mi fo lya mat nak a 
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4 A ró mai ka to li kus egy ház szer zői kö zül Jože Krošl ele mez te e fo lya ma to kat leg mé lyeb ben Uvodvpasto
ralnosociologijo(Be ve ze tés a pasztorális szo ci o ló gi á ba) cí mű, 1973ban meg je lent köny vé ben.

5 A vallásos Dan te az Isteniszínjátékban a jó so kat és bű bá jo so kat ha lá luk után az zal bün tet te, hogy hát ra
for dí tot ta a fe jü ket, mi vel ko ráb ban – mér ték te len kí ván csi sá guk ban – túl messzi re néz tek elő re.

kö vet kez mé nye, ame lyet a ha zai4 és (ki sebb mér ték ben) a kül föl di szer zők im már több 
mint tíz éve ész lel nek.

III.

Mind emel lett a szlo vé nek az utób bi évek ben egy re job ban von zód nak a „ba bo na” 
kü lön fé le for má i hoz. Ha e ba bo nás ság elem zé sé ben el te kin tek azok tól a „ba bo nák tól”, 
me lyek már év szá zad ok óta a ró mai ka to li kus egy ház dokt rí ná já nak és szer tar tás rend
jé nek in teg ráns ré szei, és csak is az aszt ro ló gi á ban (ho rosz kó pok), lá tók ban, jö ven dő
mon dók ban és cso dás gyógy ulá sok ban va ló hit re szo rít ko zom – amely ről idő ről idő re 
fel mé rést ké szít a SzlovénKözvéleménykutató–, ak kor meg ál la pít ha tom, hogy a szlo vé
nek kö zött több ség ben van nak azok, akik így vagy úgy hisz nek e „ba bo nás” episz te mo
ló giák, al ter na tí vák, il let ve prak ti kák ha té kony sá gá ban, mint az alap ve tő ka to li kus 
dog mák ban hí vők. Aho gyan a Hyakutake üs tö kös idő ben meg előz te II. Já nos Pál lá to
ga tá sát, úgy a „ba bo nás” sta tisz ti kák ada tai is túl szár nyal ják a doktrinális ka to li ku so két: 
amíg 1991ben a ha lál utá ni élet ben a szlo vén la kos ság 23,1 szá za lé ka hitt (le het sé ges 
vá la szok: „igen”, „nem”, „nem tu dom”, SJM, 91/2), 1994ben pe dig a 34 szá za lé ka (a 
le het sé ges po zi tív vá la szok: „egé szen biz to san” + „va ló szí nű leg”, SJM 94/1), ad dig a 
„cso da té vő gyó gyí tók ban” 69,4 szá za lé kuk hitt töb béke vés bé („biz to san igaz” + „va ló
szí nű leg igaz”, SJM, 91/2). Mi köz ben 1991ben a po kol ban a la kos ság 14,5 szá za lé ka 
hitt, a menny or szág ban pe dig a 25,1 szá za lé kuk, ad dig a jö ven dő mon dók ban („biz to san 
igaz” + „va ló szí nű leg igaz”) a 35,1 szá za lé kuk (SJM, 91/2), il let ve 40,6 szá za lé kuk 
(SJM, 95/1), a lá tók ban 55 szá za lé kuk (SJM, 91/2), il let ve 56,8 szá za lé kuk (SJM, 95/1) 
hitt, a ho rosz kó pok hi te les sé gé ben pe dig 40,9 szá za lé kuk (SJM, 91/2), il let ve 44,2 szá
za lé kuk (SJM, 95/1).

Azok, akik ön ma gu kat „mé lyen val lá sos nak”, meg győ ző dé ses hí vő nek tart ják, e fel
so rolt négy „ba bo na” te kin te té ben sok kal ba bo ná sab bak, mint azok, akik ön ma gu kat 
„hi tet le n nek”, az az meg győ ző dé ses ate is tá nak tart ják. 1991ben a lá tók ban a ma gu kat 
„mé lyen val lá sos nak” tar tók 66,7 szá za lé ka hitt (töb béke vés bé), míg a „hi tet le nek nek” 
csu pán 40,6 szá za lé ka. A jö ven dő mon dók ban a mé lyen val lá so sak 42,9 szá za lé ka, a 
meg rög zött hi tet le nek nek pe dig csu pán 18,3 szá za lé ka hitt (töb béke vés bé). A ho rosz kó
pos elő re jel zé sek ben (töb béke vés bé) a „mé lyen val lá so sak” 55,4 szá za lé ka és a meg győ
ző dé ses „hi tet le nek” 31,3 szá za lé ka hitt. A cso dás gyógy ulá sok ban a „mé lyen val lá so sak” 
77,1 szá za lé ka, a „hi tet le nek” 54,2 szá za lé ka hitt (SJM, 91/2). A ka to li kus dokt rí na szem
szö gé ből itt egy ér de kes pa ra do xon mu tat ko zik: az ön ma gu kat „ate is tá nak” és „hi tet len
nek” val lók kö ze lebb van nak a ka to li kus dokt rí ná nak ezen episztemológiákkal és prak
ti kák kal kap cso la tos ál lás pont já hoz, mint az ön ma gu kat „mé lyen val lá sos nak” és meg
győ ző dé ses „hí vő nek” val lók. A ró mai ka to li kus egy ház dokt rí ná ja ugya nis az ilyen hi e
del me ket és prak ti ká kat – a cso dás gyó gyí tók egy ré szét ki vé ve – vissza uta sít ja, és mint 
„egész ség te len kí ván csi sá got” „el ve ti”:5 „El kell vet nünk a jós lás min den faj tá ját: […] Az 
aszt ro ló gus ta ná csá nak ki ké ré se, a te nyér jós lás, a bű vös je lek tol má cso lá sa, a kár tya ve tés, 
az álom fej tés, a szel lem vi lág fag ga tá sa mé di um se gít sé gé vel – mind ez az egyén ha ta lom
vá gyát ta kar ja, ki ural kod ni akar az idő, a tör té ne lem s vé gül az em be rek fö lött, és rej tett 
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6 A pro tes tán sok kö zött a pu ri tá nok vol tak a (nem ka to li kus, nem egy há zi) má gia leg szen ve dé lye sebb 
el len sé gei – kü lö nö sen az aszt ro ló gi át ül döz ték.

7 Pri mož Trubar (1508–1586) volt a pro tes táns re for má ció ve zér alak ja Szlo vé ni á ban.
8 Ma ga a ró mai ka to li kus egy ház a „ba bo nát” – ide so rol ja a jós lást és va rázs lást is – a val lás sal hoz za kap

cso lat ba: a ba bo na „a val lá sos ér zü let za va ra” (KKC, 2110), „az üd vö zü lés tév út ja (deviatio)” (KKC, 2138).

erők bir to ká ba sze ret ne jut ni. Mind ez el lent mond an nak a sze re tő fé le lem mel át szőtt 
tisz te let nek és imá dat nak, amellyel egye dül Is ten nek tar to zunk” (KKC, 2116).

A ma gu kat „mé lyen val lá sos nak” tar tók nak a „hi tet le nek nél” na gyobb „ba bo nás sá
gát” a kö vet ke zők kel ma gya ráz hat juk: (1) Az „is ten te len ség”, a hi tet len ség, az ún. ate iz
mus ná lunk egy olyan ide o ló gia köz ve tí té sé vel ala kult ki, amely ha tá ro zot tan, sőt ra di
ká li san és pu ri tán mó don6 „el nyom ta” az „ir ra ci o na li tást”, a „tu do mány ta lan sá got” s 
ez zel együtt a cso dát, a fan tá zi át, a sze mé lyes sé get is – a ka to li kust és a nem ka to li kust 
egya ránt. Ez az ide o ló gia rész ben Trubarnak7 a szlo vé nek „bű bá jos sá gá tól” va ló el bor
za dá sá ig nyú lik vissza. A „hi tet len” szlo vé nek ezért kri ti ku sab bak és ke vés bé hi szé ke
nyek. (2) A ró mai ka to li kus egy ház ma ga is foly tat kü lön fé le má gi kus prak ti ká kat: a 
má gi kus prak ti kát mint olyat nem uta sít ja el, csu pán kü lönb sé get tesz le gi tim és il le gi
tim má gia kö zött. Még mind ig a ró mai ka to li kus egy ház a leg na gyobb in téz mény, 
amely a má gi kus gon dol ko dást ter jesz ti. Eb ben az ér te lem ben a ró mai ka to li kus egy ház 
ke vés bé „ár tal mas” a má gi á ra néz ve, mint egy olyan szi go rú an ra ci o na lis ta ide o ló gia, 
amely azt el uta sít ja. Meg le het, in ko he rens, sőt el lent mon dá sos a ró mai ka to li kus egy
ház szem szö gé ből azok nak a ka to li ku sok nak a „gon dol ko dás mód ja”, akik a ka to li kus 
dokt rí na sze rint il le gi tim má gi kus episztemológiákat és prak ti ká kat ugya núgy el fo gad
ják, mint a le gi ti me ket, vi szont ta lán még is ki egyen sú lyo zott a lel ki vi lá guk. Ezek sze
rint a val lá sos ság pszi cho ló gi ai szem pont ból kö ze lebb áll a „ba bo ná hoz”, mint a hi tet
len ség.8 (3) El múlt az az idő, ami kor a ró mai ka to li kus egy ház el tö kél ten har colt a 
ka to li kus szem pont ból il le gi tim má gi kus pra xis, az az a „ba bo na” el len (az is mert 
„bo szor kány el le nes” ered ménnyel); a har cot föl vál tot ta az al kal maz ko dás, mely nek 
egyéb ként szin tén meg van a ma ga ha gyo má nya. Rész ben ép pen en nek kö szön he tő a 
ka to li kus szem szög ből le gi tim má gia is. A sze ku la ri zá ció – va gyis az, hogy csök kent az 
egy ház je len tő sé ge a tár sa da lom éle té ben, és az egy ház ki vo nult a „kul tú ra” te rü le té ről 
– hoz zá já rult ah hoz, hogy a meg győ ző dé ses ka to li ku sok sze mé ben elmosódjék a 
kü lönb ség a ka to li kus szem pont ból le gi tim és il le gi tim „ba bo na” kö zött. Mind ig is vol
tak kö zöt tük át fe dé sek, volt ke ve re dés, má ra azon ban ez még jel lem zőbb. (4) A „ba bo
nák” vál to zá sa csök ken ti az össze üt kö zés le he tő sé gét az egy há zi dokt rí ná val. Pél dá ul az 
aszt ro ló gia ma már nem az, ami a ke resz tény ség gel – fő leg a pro tes tan tiz mus sal – va ló 
konf lik tu sa ide jén volt. „A te o ló gu sok aszt ro ló gia el le ni tá ma dá sá nak fő oka ál ta lá ban 
az a meg győ ző dés, hogy az aszt ro ló gu sok a csil la gok ál lá sá ból ki ol va sott de ter mi niz
must hir de tik, ami össze egyez tet he tet len a ke resz tény sza bad aka rat tal és er köl csi au to
nó mi á val”, így ér té ke li a konf lik tus lé nye gét Thompson (Thompson 1991 [1971]: 428). 
Ma nap ság olyan aszt ro ló gi ai ta ná cso kat és elő re jel zé se ket ol vas ha tunk, ame lyek nem 
zár ják ki a sza bad aka ra tot. Idén már ci us ban a Teletextben a kö vet ke ző aszt ro ló gi ai 
ta ná csot le he tett ol vas ni: „már ci us 26án a Mer kúr és az Urá nusz har mo ni ku san kap
cso lód nak egy más hoz. Ma ne higgyünk el bár ki nek bár mit. Hall gas sunk a jó zan 
eszünk re és a ta pasz ta la tunk ra.” Ez a ta nács „még” a ró mai ka to li kus egy ház mér cé jé vel 
mér ve is túl nagy te ret en ged a sza bad aka rat nak.

A cso da té vő gyó gyí tók ké pes sé ge i ről és a ho rosz kó pok jós la ta i nak helyt ál ló sá gá ról a 
szi lár dan val lá so sak hoz ké pest (még) in kább meg van nak győ ződ ve azok, akik va la mi
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9 A ho rosz kó pok hoz, jó sok hoz és „ked ve ző je lek hez” va ló vi szo nyu lást vizs gál ták.

lyen „ma ga sabb szel le mi ha ta lom” lé te zé sét vall ják, és azok, akik „né ha hisz nek is ten
ben, né ha pe dig nem”. Ez a je len ség – leg aláb bis el ső rá né zés re – össze vág az zal a 
té zis sel, mi sze rint a „ba bo na ság” nö ve ke dé sé nek oka az egy ház sze ku la ri zá ló dá sa, és/
vagy e „ba bo na ság nak” az egy ház ba va ló csök ke nő in teg rált sá ga. Jagodzinski az ISSP 
1991 ada tai alap ján Auszt ri á ról, Nyu gat és Ke letNé me tor szág ról, NagyBri tan ni á ról és 
Íror szág ról a kö vet ke ző ket ál la pít ja meg: „A ba bo ná ban va ló hit mér té ke9 an nál job ban 
nö vek szik, mi nél in kább el moz du lunk jobb ról bal fe lé, il let ve ahogy az egy ház ba va ló 
in teg rált ság, az egy ház hoz va ló von zó dás és a ha gyo má nyos val lá sos ság ma ga sabb szint
jé ről le fe lé, az ala cso nyabb fe lé ha la dunk” (Jagodzinski 1995: 19). Ahol ez a tö ré keny 
in teg rált ság át bil len a „hi tet len ség be”, ott a ba bo na irán ti im mu ni tás új ra meg nő, ha bár 
nem job ban, mint a ma gas fo kon in teg rá ló dott hí vők nél – ál la pít ja meg Jagodzinski. 
Szlo vé ni á ról azt ír ja, is mét lem, hogy a „hi tet le nek” sok kal ke vés bé „ba bo ná sak”, mint 
pél dá ul a „mé lyen val lá so sak”. An nak a té zis nek, amely a ba bo na ság nö ve ke dé sét a sze
ku la ri zá ció kö vet kez mé nye ként ér té ke li, az az egyik leg főbb hi á nyos sá ga, hogy fi gyel
men kí vül hagy ja az egy há zi, il let ve ka to li kus „ba bo ná kat”. A ka to li kus ba bo ná kat fi gye
lem be vé ve föl ál lít ha tó az a (hipo)té zis, mely sze rint a nem ka to li kus, il let ve ka to li kus 
szem pont ból il le gi tim „ba bo na ság” nö ve ke dé sé nek oka (a sze ku la ri zá ció mint) a ka to li
kus szem pont ból le gi tim „ba bo nák ban” va ló hit csök ke né se.

Szlo vé ni á ban e „ba bo na ság” nö ve ke dő ben van, ez lép tennyo mon érez he tő. Aki nem 
is me ri a csil lag je gyét és an nak alap ve tő tu laj don sá ga it, az már szá mos tár sa dal mi „kons
tel lá ci ó ban” szin te tu dat lan nak szá mít. Ho va to vább már ter mé sze tes, hogy az em ber 
meg mond ja, mi lyen jegy ben szü le tett. A „ba bo na ság” sze rep hez jut az em be rek dön té
se i ben is: egy bi ka fér fi nak ál lí tó lag nincs esé lye egy mér leg nő nél. Az aszt ro ló gi át pél
dá ul, ame lyet ko ráb ban szó ra ko zás nak, tré fá nak, a női új sá gok s a szom bat dél utá ni 
rá dió ma ga zi nok „töl te lék anya gá nak” te kin tet tek, ma nap ság a la kos ság egy ré sze ér zé
sem sze rint egy re ko mo lyab ban ve szi, szin te meg kér dő je lez he tet len nek te kin ti. A 
ma ga sabb is ko lai vég zett ség eb ből a szem pont ból nem gát ló té nye ző, sőt: 1991ben a 
ho rosz kó pok ér vé nyes sé gé ben a csak ál ta lá nos is ko lát vég zet tek 38,3 szá za lé ka, a kö zép
is ko lát vég zet tek 45,2 szá za lé ka, a fő is ko lát vég zet tek 45,9 szá za lé ka, míg az egye te mi 
dip lo má val ren del ke zők 34,1 szá za lé ka hitt (SJM, 91/2). Egyes ba bo nás prak ti kák és 
episztemológiák nép sze rű ség ének nö ve ke dé sét a köz vé le ményku ta tás ok is alá tá maszt
ják: a jö ven dő mon dók „hi te les sé ge” 1991 és 1995 kö zött 35,1 szá za lék ról 40,6 szá za lék
ra nőtt, a ho rosz kó po ké 40,9 szá za lék ról 44,2 szá za lék ra (az „igen”nel vá la szo lók 
kö zött sok kal több volt a „va ló szí nű leg” fe le let, mint a „min den két sé get ki zá ró lag”).

Az egyes „ba bo na sá gok” „hi te les sé gé nek” nö ve ke dé sé vel Szlo vé nia ma nem áll egye
dül Eu ró pá ban. Fran ci a or szág ban a ho rosz kó pok ol va sá sa és a ben nük hí vők ará nya már 
leg alább húsz éve nö ve ke dő ben van, pár hu za mo san a ró mai ka to li kus egy ház je len tő sé
gé nek a csök ke né sé vel, amit jól mu tat a ka to li kus temp lom ban kö tött há zas sá gok ará nyá
nak, a ke resz te lők szá má nak és a temp lo mi szer tar tá sok lá to ga tott sá gá nak csök ke né se 
(Maitre etal.1991: 28). Ab ban, hogy a szü le té si jegy alap ján jel le mez he tő az em ber sze
mé lyi sé ge, 1994ben a fel nőtt fran ci ák 60 szá za lé ka hitt (16 szá za lé ka biz to san, 44 szá
za lé ka ke vés bé biz to san). Ez összes sé gé ben jó val meg ha lad ja azok ará nyát, akik a né hány 
ki vá lasz tott ka to li kus dog ma bár me lyi ké ben hit tek: a „Jé zus Krisz tus ban, Is ten egy fi á
ban” va ló hit a ma ga 56 szá za lé ká val volt még a leg na gyobb, meg előz vén a po kol ban (33 
szá za lék), az ör dög ben (34 szá za lék), a Szent lé lek ben (46 szá za lék), és a hol tak fel tá ma dá
sá ban (38 szá za lék) va ló hi tet (Le Monde, 1994). Ha bár a tel je sen biz to sak és kevés bé biz

 replika 203



 
replika204

to sak köz ti arány jó val ked ve zőbb a tel je sen biz to sak ja vá ra a ka to li kus dog mák, mint a 
„nem ka to li kus” „ba bo na sá gok” ese té ben. A fran cia or szá gi „ba bo na ság” is nagy részt 
ki me rül a ve le va ló ka cér ko dás ban. Fran ci a or szág ban a ka to li kus dog má kat még az aszt
ro ló gi á ban va ló hit nél is job ban túl szárny al ja a te le pá ti á ban va ló hit (71 szá za lék).

Az „ezotéria”, az „ok kult tu do má nyok”, a „paranormális je len sé gek” és a „ba bo nák” 
Né me tor szág ban, Ola szor szág ban és NagyBri tan ni á ban is virágzanak, de Eu ró pán 
be lül leg in kább Oro szor szág ban le he tünk ta núi ezen irány za tok szé dü le tes elő re tö ré sé
nek. A kom mu nis ta ura lom bu ká sa után az is ten ben va ló hit mel lett rend kí vül föl erő
sö dött a ron tás ban („szem mel ve rés”), aszt ro ló gi á ban, bo szor ká nyok ban, te le pá ti á ban 
va ló hit is. Voroncova és Filatov ku ta tá sa sze rint 1992ben az orosz la kos ság 67 szá za
lé ka hitt a szem mel ve rés ben, 56 szá za lé ka pe dig az aszt ro ló gi ai elő re jel zé sek ben 
(Voroncova és Filatov 1994: 79). A kü lön fé le „ba bo nás” episztemológiákban és prak ti
kák ban Oro szor szág ban is sok kal töb ben hisz nek, mint a ke resz tény „val lá si igaz sá gok
ban”. A meg győ ző dé ses hí vők, az az az „is ten hí vők” „ba bo ná sab bak”, mint a „hi tet le
nek”, az az az „ate is ták”. Oro szor szág ban a hí vők 78 szá za lé ka, az egész la kos ság nak 
pe dig a 67 szá za lé ka hisz a „szem mel ve rés ben”.

A SJM ada ta i ból ki tű nik, hogy Szlo vé ni á ban ki vált a fi a ta lok von zód nak a „ba bo na
ság hoz”, te hát ők hisz nek a leg job ban pél dá ul a jó sok nak meg a ho rosz kó pok nak. És a 
leg idő sebb ge ne rá ció uta sít ja el a leg in kább eze ket. A szlo vén fel nőt tek 25 éve sig ter je dő 
kor cso port já nak 51,7 szá za lé ka hi szi szi lár dan (7,9 szá za lék) vagy va ló szí nű sí ti (43 szá
za lék) a szü le té si jegy be fo lyá sát az em ber jel le mé re; a 66 éves nél idő seb bek kor cso port
já ban ez az arány 34,4 szá za lék (7,1 szá za lék + 27,3 szá za lék). Ezt a le he tő sé get a leg fi a
ta lab bak kor cso port já nak csu pán a 18,1 szá za lé ka uta sít ja el egy ér tel mű en, a leg idő seb
bek kö zül vi szont két szer annyi an: 36,4 szá za lék. E két kor cso port kö zött ha son ló an 
mar káns kü lönb ség mu tat ko zik a jó sok kal kap cso la to san is: 68,2 szá za lék : 41,3 szá za
lék az „el fo ga dók” ará nya, míg az „el uta sí tó ké” 11,8 szá za lék : 28,1 szá za lék.

E kü lönb sé ge ket a kö vet ke zők kel ma gya ráz hat juk: (1) A leg idő seb be ket még ar ra 
ne vel ték, hogy szi go rú an meg kü lön böz tes sék a ka to li kus szem pont ból le gi tim „ba bo na sá
go kat” az il le gi ti mek től, és ez utób bi a kat el uta sít sák. (2) E té zis for dí tott ja az, hogy a fia 
ta lok egy már erő sen sze ku la ri zált ál lam ban szo ci a li zá lód tak, és ezért ke vés bé „dol goz ta 
meg őket” a ró mai ka to li kus egy ház; 1991ben a leg fi a ta labb fel nőt tek nek csu pán 32,6 
szá za lé ka hitt is ten ben, míg a leg idő sebb kor cso port ban ez az arány 58 szá za lék (SJM, 
91/2). (3) A leg fi a ta labb fel nőtt kor osz tály már nem a szo ci a liz mus ide jén szo ci a li zá ló
dott, amely ugyan olyan „pu ri tán” mó don vi szo nyult a „ba bo na ság hoz”, akár csak egyes 
ko ráb bi tör té nel mi kor szak ok. Ezért a fi a ta labb ge ne rá ci ók sok kal ke ve sebb elő í té let tel 
vi sel tet nek a „ba bo nás” „cso da té te lek”, „fan tá zi ák”, „sze mé lyes ség” iránt, il le tő leg sok
kal ke vés bé kri ti ku sak ezek kel szem ben. (4) Va ló szí nű leg ma ga a fi a tal ság vált nyi tot tab 
bá a fan tá zi ák és az új ki hí vá sok iránt. (5) Ez az új, „víz ön tői” kor szak, a „new age”, 
aho vá a tár gyalt „ba bo na sá gok” is tar toz nak, va ló já ban a 20. szá zad vé gé nek je len sé ge 
és ki hí vá sa. Most el ér ke zett hoz zánk is: „szo ci o ló gi a i lag” az egyén individualizációjának, az 
in téz mé nyes val lá sos ság „túl ha la dott sá gá nak”, a ha gyo má nyos val lá sok és a „ra ci o na lis
ta” ide o ló gi ák hi tel vesz té sé nek a kö vet kez mé nye. (6) A Szlo vé ni á ban új don ság nak szá
mí tó val lá si/esz mei „pi a con” – amely ép pen a „ba bo na ság” és a val lá sos ság egy há zon 
kí vü li for má i nak új eu ró pai hul lá ma ide jén jött lét re – a nem egy há zi, má gi kus prak ti
kák, „ba bo na sá gok” ki mon dott előnyt él vez nek a ha gyo má nyos egy há zak kal szem ben: 
elő nyük, hogy ke ve sebb kö te le zett ség gel jár nak, ál ta lá ban nem „mo ra li zál nak”, nem 
„po li ti zál nak”, ke vés bé „mes ter kél tek”, nem in téz mé nye sí tet tek és ru gal ma sak. Az új 
kor szak szel le me már szim bó lu ma i ban is kel le me sebb a ha gyo má nyos egy há zé nál: az 
egyik ol da lon ott van a ke resz tény jel kép, amely egy ki mon dot tan ke gyet len je le ne tet 
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szim bo li zál (Krisz tus ke reszt re fe szí té se), a má si kon pe dig ott van nak pél dá ul a ked ves 
kis ha lak, az ik rek, a mér leg…

Összefoglalás

II. Já nos Pál pá pa, a ró mai ka to li kus egy ház fő kö zel gő lá to ga tá sa al kal má ból há rom kér
dés re ke res tem vá laszt: (1) Eb ből az al ka lom ból ho gyan lát ja a ró mai ka to li kus egy ház a 
múl tat, és ho gyan pró bál ja föl ele ve ní te ni a szlo vé nok „val lá sos” múlt ját? (2) Ho gyan 
vi szo nyul nak ma a hí vő szlo vén ka to li ku sok a ka to li kus val lá si dog mák hoz? (3) Mennyi
re el ter jedt ma nap ság Szlo vé ni á ban a mo dern „ba bo na ság”?

Meg ál la pí tá som sze rint a ró mai ka to li kus egy ház szer zői ál ta lá ban haj la mo sak ar ra, 
hogy meg szé pít sék egy há zuk azon kor sza ka it, ami kor a ka to li ciz mus pri vi le gi zált hely
zet ben volt, és démonizálják a szo ci a liz mus pe ri ó du sát. A szo ci o ló gi ai ku ta tás azon ban 
föl hív ja a fi gyel met az egy kor mo no pol hely zet ben lé vő ró mai ka to li kus egy ház nak a 
szlo vén múlt tár sa dal mi fe szült sé ge i ért vi selt sú lyos fe le lős sé gé re. A mai Szlo vé nia nem
csak a szo ci a lis ta kor szak hoz, ha nem a ka to li ciz mus pe ri ó du sá hoz is más kép pen vi szo
nyul, mint más, erős ka to li kus ha gyo mánnyal ren del ke ző posztszocialista or szá gok, 
amennyi ben ezek nél na gyobb el len ál lást ta nú sít az egy ház nak a tár sa dal mat rekato li zál
ni aka ró tö rek vé se i vel szem ben.

A hí vő ka to li ku sok cso port ja val lá si lag ki mon dot tan he te ro gén. Több sé gük sa ját val
lá sos sá gát au to nóm mó don, az egy ház doktrinális ke re te in kí vül éli meg, egy ré szük 
pe dig ki mon dot tan „hi tet len”. Szlo vé nia a ró mai ka to li kus egy ház val lá si kri té ri u mai 
alap ján több sé gé ben nem ka to li kus, mi vel a val lá so sak (több nyi re) nem is vall ják ma gu
kat meg győ ző dé ses ka to li ku sok nak.

Az utóbbi időben Szlovéniában eléggé elterjedt a modern „babonaság”, amely mére
tei  ben meghaladja a hagyományos vallási dogmákba vetett hitet. Az önmagukat „mé lyen 
vallásosnak” tartók inkább („nem katolikus módon”) „babonásak”, mint a „hitet le nek”; 
azok, akik nem a római katolikus vallás doktrínáiban hisznek („nem katolikus mó don”), 
„babonásabbak”, mint a római katolikus egyházba integrált hívők; valamint a fiatal 
felnőttek is in kább azok, mint a legidősebbek.

Gondolatmenetembe beleszőttem a Hyakutake üstököshasonlatot 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
hi deg göröngynek a látogatása, amely másodpercenként harminc kilométeres se bes ség
gel szá guld a világűrben, és „em ber te len”, húszezer éves keringési ideje van, „szellemi 
ér te lem ben” sokkal több üzenetet hordoz a számunkra, mint akármelyik katolikus pá  
pá nak a jövetele – az üstökös látogatását legalább nem terheli a múlt és a politika nyűge.
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