
egyreszűkülővilágunkmegfigyeléseaválasztottnézőponttólfüggőeneltérőészlelése-
kethozhatéskülönbözőeredményekrevezethet.Azembersajátmegfigyeléseithajla-
mostematizálniéseztkövetőenmagyarázni.Azegzakttudományok,amelyekeszköze
aviszonylagstabilanmeghatározottmódszertan,olyanlehetőségeketnyitnak,amelyek
soránamegfigyelésekkísérletkéntellenőrizhetők.Azismeretekigazolásaéscáfolata
az egzakt tudományokban új ismereteket hoz, s ezek beépítésével a tudomány egy
lépést tesz előre. Az életet új ismeretek gazdagítják, alkalmazásuk problémákat old
meg,életeketmentésjavítjaakommunikációt.

Aglobalizációésazuniverzálisértékek

A társadalomtudományoknakazegzakt tudományokkalösszehasonlítvaazénszem-
szögembőlnézvevanegykomolygondjuk.Teológuskénteztegyenesennagyhátrány-
naklátom.Az,hogymilyenmértékigtekinthetőateológiaszabadtudománynak,bizo-
nyosidőótaszámomrafontoskérdéskéntmerülfel.Ateológiatárgyaazemberviszo-
nyának vizsgálata amindenek feletti létformához, amelyet a keresztények istennek
neveznek.

istenmintateológiaivizsgálattárgyaazonbantudományosszempontbólmástár-
sadalomtudományokkalszembenmármagávalalétévelisgondotokoz.Afilozófia,a
nyelvtudomány,aszociológia,apedagógia,ajog–hogycsaknéhányatemlítsekatár-
sadalomtudományokközül–semmilyengonddalnemküzdenekvizsgálódásuktárgyá-
nakobjektívlétezésétilletően.megtudunkállapodniabban,hogyetárgytanulmányo-
zása ebben vagy abban a kultúrában elégséges vagy értelmes-e. nem fedeztem fel
semmilyenkomolytudományosvitában,hogymegkérdőjeleztékvolnaatársadalomtu-
dományoktárgyátmintolyat.

egytudományosvitakeretébenistentmintavizsgálódástárgyátismegkérdőjele-
zik.Adarwinielméletszázadikévébenérdemesmegfigyelniésnyíltanbeismerni,hogy
ateológiaminttudományhelyzetejelentősmértékbenproblematikussáváltéppena
tárgyamiatt.devajonmiértisvanezígy?

miRoSlAv KocúR
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istenléteelsősorbanszubjektívésszemélyesvallásoshitkérdése.Aközösenval-
lottidentitásazonban,ahogyaztaszervezettvallásokkínálják,ettőlhomlokegyenest
eltér.Aközösenvallott,vallásilagésfelekezetilegmeghatározottidentitástárgyátképe-
zikmindazonvéleményekéselméletek,amelyekazígymeghatározottközösségektag-
jai részére bizonyosmértékű kötelmet jelentenek. A közösség képviseltjei révén az
adottmértékűkötöttségetkülönbözőmódokonéseszközökkelkényszerítiki.Aközös-
ségekkülönbözőbelsőszervezettségetmutatnak.Azokamodellek,amelyeketavallá-
si közösségek önkormányzásukban érvényesítenek, ugyancsak eltérőek. vizsgálatuk
soránazabszolutistamonarchiáktólavezérmodellekenkeresztülegészenakülönbö-
zőmegosztottvezetésimodellekigjuthatunk.Aszervezettvallásokszívesebbennyilat-
koznak előírásaikról és tagjaik kötelességeiről amindennapokban,mintmagáról az
istenről.Aző léteahívőkközösségeszámáravallásosmeggyőződésükéskulturális-
erkölcsiimplikációikmegkérdőjelezhetetlenfeltételétjelenti.

Avallásiközösségektekintetébenazonbanegyjellemzőjükviszonylagváltozatlan.A
vallási közösség élén olyan valaki áll, aki a közösség szemében bizonyosmértékű,
intézményesen vagy karizmatikusan megalapozott tekintéllyel rendelkezik, esetleg
ezekkülönbözőkombinációjával.ezaztjelenti,hogyavallásiközösségönkormányza-
tábanirracionáliselemre,azazvezérénekistenifelhatalmazásáratámaszkodik.

Külsőleg a vallási alapú közösségek1 egy polgári társadalomban semmiben sem
különböznek más társadalmi szervezetektől, egyletektől vagy egyesületektől. Befelé
azonbanösszekötiőketazistenségbevetetttermészetfelettihit.

BelsőszabályzatukközvetlenülaBibliáravagyazegyháztörténetfontosszemélyi-
ségeinekmásodlagosvallásiirodalomáravezethetővissza.Szervezetifunkciójukontúl
ezekazelőírásokeközösségektagjaiterkölcsitisztaságraésfeddhetetlenségreveze-
tik. Apontosanmeghatározott szankciókalapjánabelső szabályzat különbözőmér-
tékbentarthatóbevagykényszeríthetőkibetartása.Ajogkikényszeríthetőségeazon-
banmeglehetősenkorlátozott.mégalegszigorúbbszankció–amelyegyesesetekben
akáraközösségbőlvalókizárásislehet–,semjelentmanapságolyankényszerítőerőt,
amelyhasonlólenne,mintgiordanoBrunovagyjánHusmesteridejében.

Azegyháztagságotapolgáritársadalombanatagokönkéntesésszabadelhatáro-
zásaként fogják fel. Az egyháztagok elsődleges szociális hálózata azonban jelentős
mértékbenkötődikaközösvallásimeggyőződéshez.Avallásoshiterkölcsisíkja,amely
azegyházbaszerveződésbőlered,illetveannaketikaikövetkezményeiatagokéletére
váratlankihatássallehetnek.Avallásiközösségekbelsőszabályzatátazállamtiszte-
letbentartjaéssemmilyenmódonnemavatkozikbelemégazonelőírásaibasem,ame-
lyekapolgáritörvényhozásszempontjábólkirekesztőjellegűek.2 ezeketegyszerűena
vallásiközösségbelsőelőírásainaktartja,amelyeketatagokmeggyőződésükalapján
elfogadnak.

Atársadalomésavallásiközösségekkölcsönhatásalényegébenminimális.minda
társadalom,mind az egyházak a saját életüket élik. A szlovák társadalom azonban
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1. Szlovákiakontextusábanelsősorbanakeresztényközösségekregondolokéshátteremokán
módszertanilagkorlátozódomazokraatapasztalatokra,amelyeketakatolikus,evangélikus
ésevangelizálókereszténységgelösszefüggésbenszereztem.

2. Példakéntebbenazösszefüggésbenmegemlíthetemanőszerepétazegyházban,ahomo-
szexuáliskapcsolatokhozvalóviszonyt,azegyházihivatalokbetöltésénekjogátstb.



bizonyoskérdésekesetébenszembesülazegyházakésvallásiközösségeketikaiigé-
nyeivel,amelyekatörvényhozásraisbefolyássallehetnek.Azegyházakköveteléseikkel
elsősorbanazállamiköltségvetésrőlszólóvitábanlépnekfel.ittugyanisérintiőketa
lelkészekbéréhez,azegyháziközpontok finanszírozásáhoznyújtottállamihozzájáru-
lás,ésközvetettmódonazoktatásügyi,szociálisésegészségügyi intézményekfinan-
szírozásais.Azoktatásügyi,szociálisésegészségügyirendszerbennemelhanyagolha-
tó számú, egyházak által létrehozott intézményműködik, amelyek óvodai, általános
iskolai,középiskolaiésfőiskolaiképzést,szociálisvagyegészségügyiszolgáltatástnyúj-
tanak.

nézeteméstapasztalataimszerintavallásiközösségekvéleményeebbenatekin-
tetbensokatnyomalatban.Arendszerváltásutánikormányokkülönbözőmértékben
igyekeztekasajátoldalukraállítaniazegyházakat,méghanemisteljesegészében,de
legalábbazokfontos,véleményformálócsoportját.ezaszándékmegnyilvánultabban
is,amikorfigyelembevettékazegyházképviselőivéleményétaz1950utánállamosí-
tottvagyonvisszaadását,apolitikaiüldözésáldozatainakkártalanításátérintőtörvé-
nyekmegszövegezésénélésavalóságos,nemcsakdeklaráltszabadvallásgyakorlást
lehetővétevőtörvényekmegalkotásánál.3

éppenezzelaterülettelfüggenekösszeazoktatásügyet,azegészségügyetésaszo-
ciálisvagykulturálisintézményeketérintőtörvénymódosítások.Azegyházakfokozato-
sanfontospartnerekkéváltak,ésvéleményüketfigyelembevettékapártokválasztási
programjának megalkotásakor csakúgy, mint a kormányprogramok összeállításánál.
Kimondvavagykimondatlanul,deazegyháziközpontok igényeitéselvárásaitkülön-
bözőalkalmakkortekintetbevették.

Anemzetipopulizmusésakeresztényegyházak

legkirívóbbpéldájaanemzetiésvallásielvösszekapcsolásánakazállamigazgatásban
Szlovákiatörténelmesoránaz1939–1945közöttiidőszak.Teljesebbéválikakép,ha
eztazidőszakotkitágítjuk1938-rais,amikoroktóber6-ánSzlovákiábankikiáltottákaz
autonómiát,ésnagyonkonkrétlépésektörténtekSzlovákiaönállósodásairányában.A
nemzetipopulizmusebbenazidőszakbankereszténynemzetiszocializmuskéntmani-
fesztálódott. eszmei képviselőjeaHSĽS (Hlinkova slovenská ľudovástrana–Hlinka
Szlováknéppártja)volt.elnökejozefTiso,ateológiadoktoravolt.őelőszörazautonóm
kormány miniszterelnökeként működött, ezt követően a Szlovák Köztársaságnak, a
HarmadikBirodalomcsatlósállamánakköztársaságielnökelett.

1939. március 14-e immár végérvényesen összekapcsolódik jozef Tiso nevével.
olyanembervolt,akicsaknemnegyedszázadonkeresztülvoltapolitikaiéletrésztve-
vője.Tevékenykedettacseh–szlovákparlamentképviselőjekéntésaközpontivégre-
hajtóhatalomtagjakéntis.jozefTisohosszúévekenkeresztülnempusztánmarginá-
lis szereplője, hanem meghatározó, központi egyénisége volt a Hlinka-féle Szlovák
néppártnak. olyannyira főszereplőjévé vált, hogy személyisége mindvégig rányomta
bélyegétarraapolitikaivalóságra,amelyetmagaalakított.
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1941-ben a HSĽS könyvkiadója Pozsonyban megjelentette dr. Štefan Polakovič
docenskönyvétTisova náuka (Tiso tana) címmel.ebbenaszerzőhat,nagyonjellemző
címűfejezetben(nemzet–állam–Párt–vallás–Szociáliskérdés–nemzetiszocia-
lizmus)azelsőSzlovákKöztársaságelnöketanításánakösszegzésétadta.Hagytadr.
jozefTisótbeszélni,őcsupánösszekapcsoltaszövegeitésazokatazadottfejezetekbe
sorolta.Aszlováknacionalizmusról„Tisotana”akövetkezőtmondja:„ezanacionaliz-
musszeretmindent,amiazövé,denemszabadirigyelnieamásét,ezanacionalizmus
építi,amiazövé,denemrombolja,ami idegen,erősítimindazt,amiazövé,denem
bomlasztjaazegységet.”4

Haazadottkorraéskontextusra tekintünk,érdemesebb talán jozefTisótmagát
idézni:„Anemzetetmindenszemélyeskapcsolatésvágyfölékellemelni.eztazigaz-
ságottudomásulkellvennünk,éselkellvetnünk,mintamagot,hogyszárbaszökjön
mindenegyesszlováklélekben.”5 AHarmadikBirodalomárnyékábannemzetiésszoci-
ális alapokra épülő keresztény állam építésének szándéka munkált benne. „népi
Szlovákiátépítünkanemzetiszocializmusirányelveiszerint[...]Tesszükeztnemcsaka
HarmadikBirodalomhozésnemesvezéréhez,AdolfHitlerhezvalóragaszkodásunkból
fakadóan,denemzetiésállamilétünkjólfelfogottérdekébőlis.[...]Anemzetiszocia-
lizmusszerintnemazállam,hanemanemzettotalitásáértszállunksíkra.”6 Anemzeti-
szocializmusgátatkell,hogyvessenaz„istentelen”szocializmusnakésaliberális-mar-
xista,deakapitalista ideológiának is.Aszocializmusnaképpenezértkereszténynek
kelllennieésa„sajátunkirántiszereteten,adolgozniakarásonésazeszményértvaló
áldozatvállaláson”kellalapulnia.

ezekazelsőhallásranemeseszményekazonbansokszlovákállampolgárszámára
sorsszerű következményekkel jártak. e törekvés ellentmondásosságát előrevetíti a
kibékíthetetlen kibékítésére irányuló szándék: „első pillantásra úgy tűnik, mintha a
katolicizmusésanacionalizmuskétellenpólusként jelennénekmeg,amelyekközött
nincs kiegyezés, sempedig érintkezési pont.demégis: a nacionalizmus a katoliciz-
musbanérieltetőpontját.”7

Aszlovákkatolikushierarchianéhánykonkrétügyfényében

AzegyházakigényeinekszószólójaSzlovákiábanazutóbbihúszévbenalétszámátés
történelmibefolyásáttekintveislegjelentősebbvallásiközösség,arómaikatolikusegy-
házvolt.Atöbbivallásiközösségcsakmásolta,illetvesajátosságaitólfüggőenesetleg
alkalmazkodottésmódosítottasajátigényeitahhoz,amitarómaikatolikusegyháznak
sikerültelérnie.ezafolyamatlogikusvoltésaz1989-esrendszerváltásutánacseh-
szlovákiátérintőtársadalmiváltozásokfényébensemmiféleképpensemtekinthetőa
szokványostóleltérőnek.

Aszlovákiaiegyházaktársadalmiszerepvállalásárólalkotottfelfogástmeghatároztaa
legjelentősebbszereplőtársadalmitevékenységérőlkialakultkép.ezaszereplőpediga
keresztényvallásiközösségekközülnemvoltmás,mintarómaikatolikusegyház.
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4. Polakovič,Štefan:Tisova náuka.Bratislava,nakladateľstvoHSĽSvBratislave,1941,27.p.
5. uo.76.p.
6. uo.157.p.
7. uo.27.p.



Tény,hogyanemzeti-populistaközéletimegnyilvánulásoktekintetébenazegyházak
tevékenységeinkábbazállammalszembeniközösérdekképviseletreösszpontosult.ez
afellépésgyakorlatilagaregisztráltegyházakvezetőinekszolidárishallgatásábannyil-
vánultmegazegyházonkívülivalósproblémákvagybotrányokügyében.Avoltkom-
munistaállambiztonságtagjainaknevét tekintvevagyakárpótlásügyébeneza tole-
ránshallgatásmégérthetőis.mindenhelyzetkülönbözikamásiktól,ésmegítélésükre
nemalkalmazhatóazonosmérce.

Az1939–1945közöttiSzlovákállamtörténelmiidőszakávalkapcsolatbanazonban
rengetegalkalomlettvolnaegyértelműkeresztényálláspontmegfogalmazására,amely
elutasítottavolnaamegkérdőjelezésétvagyrelativizálásátmindannak,amiabbanaz
időben Szlovákiában a keresztény nemzetiszocializmus nevében zajlott. A kereszté-
nyeknekéshivatalosképviselőikneklehetőségelettvolnaállástfoglalnielsősorbana
katolikusegyháznéhányolyanképviselőjénektevékenységekapcsán,akikfelvállalják
az1939–1945közötti időszakszellemiörökségét, vagymásmegnyilvánulásokkap-
csán,amelyekatársadalombananemzetitürelmetlenségbélyegétviseltékmagukon
ésanemzetipopulizmusszándékaittükrözték.

Többpéldátishozhatnék,ámmostazokatválasztottamki,amelyekszerintemnyil-
vánvalóváteszik,hogyakeresztényegyetemességmeghátráltanacionalista-populista
beállítottság elől. Az egyértelmű keresztényellenesmegnyilvánulásokat a keresztény
vezetőkválasznélkülhagyták,sőtbizonyosesetekbenaprotagonistákazegyháziveze-
tőkerőserkölcsitámogatásátisélvezhették.

TisoésaSzlovákállam

ArendszerváltásutániközszereplőkjozefTisóvalésaSzlovákállamlétévelésrendjé-
velkapcsolatosálláspontjaröviddelakommunizmusbukásautánkezdettkikristályo-
sodni. ennek az időszaknak a tabuként kezelése a szlovák történelem kommunista
értelmezésébenlehetővétette,hogyezabonyolultidőszakkivárjaakezdetikritikátlan
idealizálásidejét.erreúgykerültsor,hogymielőttaközvéleménymegismerkedhetett
volnaa20. század30-asés40-eséveinek történelmi tényeivel, kialakultaz1939–
1945közöttiSzlovákállamkritikátlancsodálatánakésnemritkánaHlinkafélenép-
pártképviselőieszményítésénekhangulata.ehhezaktívanhozzájárultakétemigráns
történész,FrantišekvnukésmilanĎuricatevékenysége.Františekvnukakilencvenes
évekbenarómaikatolikusteológiaikaregyháztörténetiprofesszoravoltPozsonyban.

jánchryzostomKorecérsekmárakilencvenesévekkezdeteótaállásfoglalásaivalés
nyilvánosgesztusaivalaztabenyomástkeltette,hogyszimpatizálaSzlovákállammalés
köztársasági elnökével. Személyesen részt vett Tiso emléktáblájának leleplezésén
Bánban(BánovcenadBebravou)1990júliusában.Annakellenére,hogyBurziopozsonyi
pápainunciuslevelezésébőltörténelmilegismerttéváltakavatikánfenntartásaiTisoköz-
társaságielnökiténykedésévelszemben,Tisokövetőiekkormáratevékenységükegyet-
értő,erkölcsitámogatásánakigazolásátláttákKorecérsekvéleményében.

Tekintettel jánch.Korecerkölcsi tekintélyére, amelya kommunista rezsimáltali
több évtizedes üldözöttségéből és rendszerellenes magatartásából adódott, az
1939–1945közöttiSzlovákKöztársaságtársadalmirendszerénekrelativizálásamár
aztmegelőzően elkezdődött, hogyminden tényt nyíltan és elfogulatlanul kimondtak
volnaróla.
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Az, hogy a kommunista történetírás jozef Tiso köztársasági elnök katolikus papi
mivoltát8 egyházellenes propagandára használta, ellenkező hatást keltett. jozef Tiso
politikai tevékenységénekmindenobjektivitástnélkülözőmegítélésehosszúpolitikai
karrierjénekkezdetiidejétől,valamintszemélyiségénekszélsőségesennegatívszínben
valófeltüntetéseahhozvezetett,hogyamásikoldalugyancsakmeglehetősszubjekti-
vitássalacsehcentralizmus,esetlegazéppenindulókommunizmusmártírjakéntállít-
sabeőt.

Anemzetiéskeresztényelvekösszekapcsolásávalösszefüggésbena legnagyobb
felháborodástjánSokolmamárnyugalmazottnagyszombatiérsekkeltette.Azontúl,
hogy részt vett az azóta betiltott politikai párt, a Slovenská Pospolitosť (Szlovák
Testvériség)rendezvényén,jozefTisóróltöbbalkalommalispozitívannyilatkozottmind
elektronikus,mindpedignyomtatottsajtóorgánumoknak.

éppenazőkijelentéseikeltettékalegindulatosabbközéletireakciókat.2006kará-
csonyánaTA3hírtelevíziónaknyilatkozvajánSokolarrólajólétrőlbeszélt,amelyreőa
háborús időkbőlemlékszik.véleményeszerint jozefTisoelnök jómunkájánakered-
ményevoltaz,hogyaszlovákokabbanazidőben„színvonalasanéltek”.Adeportálá-
soktapintatlanfigyelmenkívülhagyásaapolgáriközvéleménybenfelháborodástkel-
tett.Anyilvánosságmásikrészeeszavakbananemzeti-populistairányzatoklegfelsőbb
szintrőlvalóerkölcsijóváhagyásátlátta.

A rendszeres nyilvános istentiszteletek jozef Tiso kivégzésének évfordulóján ján
Sokol érsek vezénylésével rendre az 1939–1945 közötti szlovák államrendmelletti
szimpátiatüntetésséváltak.jánSokolenyilvánoslépéseirekülönbözőelutasítóválasz-
reakciókérkeztek.2008-ban létrejöttegypolgárikezdeményezés,amelyet többmint
kétezrenírtakaláazokközül,akikhatározottanelutasítottákajozefTisolelkiüdvéért
celebráltmisékösszekapcsolásátazáltalavezetettállamrendjénekfelmentésével.9

Amikor2008.szeptember11-énezakezdeményezésnyilvánosnagygyűléstszer-
vezettMondjunk nemet Szlovákia fasizálására címmel,anemzetipopulistahangulat
máratörvényhozásésavégrehajtóhatalomlegfelsőbbszintjéniskezdettradikalizá-
lódni. ŠtefanHarabin igazságügyiminiszterésvladimírmečiarképviselőkijelentései
daniel lipšic képviselő címére nemcsak a politikai korrektség, hanem az alapvető
emberitisztességhatárátistúllépték.

ASzlovákPüspökiKonferencia(SzPK)elnöke,FrantišekTondraaSme címűnapi-
lapnak2007.február10-énadottinterjújávalalaposanfelborzoltaatájékozottnagykö-
zönségkedélyét.AzinterjúéppenjánSokolkijelentéseivelösszefüggésbenkészülta
jozefTisoköztársaságielnökkelszembentáplálttiszteletérőlésaháborúidejénaTiso
vezetteállambantapasztaltún.jólétről.FrantišekTondraelmondta,hogyrossznéven
vette Sokoltól, amiért „így beszélt erről”. őmaga a Tiso-kérdést olyan bonyolultnak
látja,hogynemtudegyértelműenállástfoglalnivelekapcsolatosan.„vannakvédelme-
zői és kritikusai. vannak érvek, amelyek a szlovák állam létrejötte mellett szólnak.
Különkellválasztanunkazállamlétrejöttétésannakelnökét.Bárnemvagyoktörté-
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8. FrantišekTondra,aSzlovákPüspökiKonferenciaelnökeaztmondta,hogyaszlovákköztár-
saságielnök,jozefTisoszemélyiségétnemlehetegyértelműenmegítélni:„vannakproés
kontraérvek–jelentetteki.–Tisolegnagyobbbűne–idézőjelben–azvolt,hogykatolikus
papvolt.”AČTKhírszolgálatától2007.1.9-énátvetteaPravda napilaphttp://spravy.prav-
da.sk/sk_domace.asp?r=sk_domace&c=A070109_185645_sk_domace_p12.

9. http://www.aomega.sk/sk/nechceme_sa_prizerat.php.



nész,demindenjelarramutat,hogyaszlovákállamnaklétrekellett jönnie,hameg
akartukőriznifüggetlenségünket.”

A legnagyobb felháborodást azonban az a részlet keltette, mely szerint a zsidó
közösségképviselőifelkerestékTisótazzal,hogyneadjafel.AmikorugyanisaSzlovák
PüspökiKonferenciaelnökeszerintTisolátta,hogyhovávezetezafolyamat,leakart
mondaniaköztársaságielnökiposztról,a zsidókazonbanállítólagarrólgyőzködték,
hogyeztnetegye.FrantišekTondramegvangyőződvearról,hogy1967-benjeruzsá-
lembenemlékművetemeltekTisónak.10 ebbenazösszefüggésbenúgy látja,egyesek
kihasználják az alkalmat a katolikus egyház indokolatlan bírálatára. A következőket
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10. ASme napilapekijelentésekutánnyilvánosságrahoztaPeterSalnerésjaroFranekTiso,
socha a Jeruzalem (Tiso,szoborésjeruzsálem)címűírását„Aszlovákközvéleménybenaz
utóbbi időbenelindultegyvitaazelsőSzlovákKöztársaságróléselnökéről, jozefTisóról.
érdekesmegfigyelni,hogyavitaegyesrésztvevőiminkéntigyekeznekfeltámasztaniennek
azellentmondásospolitikusnakamítoszát.eztpéldázzákFrantišekTondrának,aSzlovák
PüspökiKonferenciaelnökéneknyilatkozatai.ASmefebruár6-ikeddiszámában(Ad:Čo s
pamäťou národa – Mi legyen a nemzeti emlékezettel),valamintfebruár10-iszombatiszá-
mában(A pap múltját az Isten ítéli meg)megjelentapüspökúrvéleményejozefTisórólés
azelsőszlovákállamról.néhánymondatátnemhagyhatjukválasznélkül.Aszokványosnép-
pártimítoszokközétartozikazazállítás,hogy»azsidórabbikaztkövetelték,hogyTisoköz-
társaságielnökmaradjonahivatalában«.eztaképtelenségetrészletesenelemezteéscáfol-
ta y. A. jelinek abban a cikkében, amely A szlovákiai zsidók tragédiája címmel
Besztercebányán1992.március25–27-énzajlottnemzetköziszimpóziumemlékkönyvében
jelentmega121–124.oldalon.ennél isabszurdabbaza (püspökúráltal idézett)kohol-
mány,amelyszerintjozefTisónakszobrotemeltekvolnajeruzsálemben(!!)ezutóbbikije-
lentésselkapcsolatbanszeretnénkcsodálkozásunkatkifejezni,hogyegymagastársadalmi
pozíciótbetöltő,aneveelőttprofesszorititulustviselőszemélyképesnyilvánosanilyenkép-
telenségetállítani.A»j.Tisojeruzsálemiszobráról«szólóhíresztelésnekkülönbözőváltoza-
tailéteznek.Aszoborelsőemlítésemégamúltrendszerbőlvaló,aHlinka-pártiemigránssaj-
tóbólvettékátésazAntifasisztaHarcosokSzövetsége1968-asévkönyvének134.oldalán
jelentmeg.AkilencvenesévekmásodikfelébenSzlovákiábanezamítoszújraéletrekelt.
válaszként a jeruzsálemi főpolgármesteri hivatal ehudolmert (jeruzsálem akkori polgár-
mestere,izraeljelenlegiminiszterelnöke)nevébennyilatkozatotadottkiarról,hogy»anagy
jeruzsálemterületénjozefTisosemmilyennyilvánosanfelállítottszobravagyemléktáblája
nemtalálható”.edokumentummásolatátbetudjukmutatni.ASzlovákPüspökiKonferencia
elnöke,Tondraaztállítja,hogyTisótelsősorbanazértértebírálat,mertkatolikuspapvolt.A
valóságezzel szembenaz,hogy jozefTisótelítéltékésa rákimondott ítéletamainapig
érvénybenvanerkölcsiésjogiértelembenegyaránt.Amainapigbírálhatómintafasiszta
államlegfőbbképviselője,mintköztársaságielnök,politikusésanémetnácizmusésvezé-
rének,AdolfHitlernekegyik leghűségesebbmunkatársa(vagytettestársa).Tondrapüspök
álláspontjaadolgok»fejetetejéreállítása«.Tisonemazértbírálható,mertkatolikuspapvolt,
ellenkezőleg, éppen ezért pártfogolja őt a katolikus egyház. végeredményben ez az oka,
miértnemképesaSzlovákPüspökiKonferenciakritikusálláspontrahelyezkedniaszlovák
fasizmus idejével kapcsolatban, amelynek sorána katolikus egyházátlagon felüli jó kap-
csolatokatápoltazállamiszervekkel(beleértveaszemélyiösszefonódásokatis).Sajnáljuk,
hogyannakaszervezetnekaképviselői,amelyhatalmasbefolyássalbírhívők(alighanem)
millióira,nemképeselítélniafasizmustakonkrétszlovákiaiviszonyokközött,dekeményfe-
jűenigyekszikdicsőítenilegfőbbszlovákiaiképviselőjét.”Jaro Franek, Peter Salner (Aszer-
zőkazsidóhitközségképviselői.Acikkazőmagánvéleményüketfejeziki)Sme,2007.feb-
ruár12.



mondja:„Tisosemazegyháztól,semazegyháznevébenannakelnökétőlnemkapott
felhatalmazást.Avatikánellenevolt,ahogy többszlovákpap is.” (AzsidóHitközség
képviselőinekreakciójáttényszerűjellegemiattteljesterjedelembenközlöm.)

AmiaSzlovákPüspökiKonferenciahivatalosálláspontjátilletiaholokausztról,léte-
zikegynyilatkozat,amelyavatikánhivatalosálláspontjáttükrözierrőlatörténelmikor-
szakról és a katolikus egyház felelősségéről az akkori történések miatt. A Szlovák
PüspökiKonferenciánakavatikánEMLÉKEZZÜNK – gondolatok a soáról című,aholo-
kausztról szóló dokumentumához fűzött nyilatkozatáról van szó. ennek végén egy
fohászolvasható,amelybenaSzlovákPüspökiKonferenciamindazokbocsánatátkéri,
akiketamúltbanérzéketlenségévelmegbántott.Szószerint:

„A ii. jános Pál pápa sugallta bűnbánat idejénmi, a Szlovák Püspöki Konferen-
ciábanegyesülőszlovákpüspökökkérjükzsidótestvéreinkmegbocsátását,ésfelszólí-
tunkmindenkatolikushívőt,mindenkereszténytésjóakaratúembert,hogycsatlakoz-
zon hozzánk és győzze le előítéleteit. ugyanakkor hisszük, hogy a bocsánatkérés a
zsidónemzettőlaz»erkölcsiésvallásiemlékezet«jegyébenbűnbánatként,aszeretet
megnyilvánulásakéntfoghatófelamegfeszítettiránt,akiszámunkraabékétjelenti.”11

Aszlovákiairómaikatolikusegyházegyeshivatalosképviselőinekgyakorlatiállás-
foglalásábanazonbanismétlődőenfeltűnikaszándékaz1939–1945közöttiSzlovák
Köztársaságidőszakánakrelativizálásáraésbagatellizálására.ezabagatellizálásnö-
veliaközvéleménybefogadóképességétanemzetitürelmetlenségmegnyilvánulásaira
vagyazintoleranciaegyébformáira.jánSokolvagyjánch.KorecésaSzPKtovábbi
képviselőinekgyakorlati lépéseiésnyilatkozatai,amelyekben rendszeresennyilváno-
sanhódolnakjozefTisoelőtt,aSzPKezendokumentumánakszövegétkövetkezetesen
figyelmenkívülhagyják.

AzújnagyszombatiérsekvéleményeTisóról

valamennyi jelentősnapilapátvetteaSiTAhírügynökség12 általközölthírt,melyazúj
nagyszombati érsek, Róbert Bezák véleményét tette közzé Tiso köztársasági elnöki
ténykedéséről,smelybenazérsekegybenreagálthivatalielődje,jánSokolnyilatkoza-
tairais.

RóbertBezákszámáraazönállóállamlétrejötte1939-ben–tekintettelatörténel-
miösszefüggésekre–acsehszlovákiaipolitikaitörténéseklogikuskövetkezményevolt.
Szerinteazonbanazsemelhanyagolható,amiezutántörtént.megemlítetteazelsőnyil-
vántartottdeportálástSzlovákiábólazauschwitzikoncentrációstáborba1942márciu-
sában,amely990zsidónőtérintett.„ezmárrosszabb.990ember,nő,nemtűnhetel
csakúgy.Számomraazakérdés,hogy1942-benegykatolikuspapnakvajonnemkell-e
reagálniaminderre–akárúgy,hogyaztmondja:lemondok.Hakörülöttemigazságta-
lanságtörténik,akkorazvelemszembenistörténik.eznemolyandolog,amiengem
nemérint”–hangsúlyoztaazújérsek.elődjének,jánSokolnakakijelentéseitarról,
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11. vyhlásenieKBSkvatikánskemudokumentuoholokauste„PAmÄTAjme–zAmySlenienAd
SHoAH”(ASzPKnyilatkozataavatikánholokausztrólszólóemléKezzÜnK–gondolAToK
ASoáRólc.dokumentumához)1998.3.25.http://www.kbs.sk/?cid=1118409627.

12. ASiTAhírszolgálatából,2009.6.4.



hogyaSzlovákállamidejénjóvoltazélet,Bezákkritikusanítélimeg.„Felteszemakér-
dést,mikénttudjaegyhatévesfiúmegítélni,hogyakkorjóvolt?értékelhetivalaki,aki
1933-banszületik,az1939és1942közöttiidőszakot?énnemtudommegmondani,
hogyjóvolt-eazélet,havisszatekintekarra,amikorhat-hétévesvoltam.úgyértékelni,
hogyjóvolt,mertvoltmitenni,másoknakugyannemvolt,demijólvoltunk,nemvala-
miszerencsés.Kereszténykéntnembátorkodnékilyenértékmérőketalkalmazni”–nyi-
latkoztaBezák.

Aszlovákiainyilvánosságelőttmagasbeosztásúkatolikusegyháziméltóságtólilyen
egyértelműelmarasztalónyilatkozatjozefTisoköztársaságielnökfelelősségétilletően
mostelőszörhangzottel.mindazok,akikezzelakérdésselszakmai,politikai,történel-
miszempontbólvagyéppenpolgárjogiaktivistakéntfoglalkoznak,azújérsekilyenirá-
nyúnyilatkozatátnagyonpozitívanésszimpátiávalfogadták.

Amagyarpüspök

2009januárjábanazmKPképviselője,csákyPálújranyilvánosankijelentette,hogya
szlovákiai magyar keresztény katolikus hívőkmegérdemelnék, hogy saját püspökük
legyen.ASiTAhírszolgálataszerint,13 amelycsákynyilatkozatátidézte,elegánsmegol-
dáslenne,haegypüspökségbenmagyarnemzetiségűpüspökténykedne,akiaSzlovák
PüspökiKonferenciatagjalenne.14

néhányszerzőszerintaszlovákiaimagyarkatolikusokjelentőserőfeszítésekettettek
sajátpasztorációséslelkiszükségleteikmegoldásaérdekében.időközbenvisszaléptek
attól a követelésüktől, hogy saját püspökséget alapítsanak. A Szlovák Püspöki
Konferenciánaktöbbalkalommalbenyújtottákigényüketegyolyanpüspökkinevezésé-
re,akiamagyarhívőkügyeivelfoglalkozna.eztazigénytbenyújtottákapozsony-nagy-
szombatiérseknekis.Herdicsgyörgyészsidójános15 bejelentették,hogykezdeménye-
zésüktámogatásáraötvenezeraláírástgyűjtöttekössze,amelyetátadtakapápának.

A TASR hírügynökségi jelentésében, amelyet a nyomtatott és elektronikus sajtó
2009.január7-énközölt,megjelentapüspökökazonvéleménye,melyszerintaszlová-
kiaimagyarnemzetiségűhívekrőlkellőképpengondoskodnak:vannakpapjaikéspüs-
pökihelynökeik,akikfolyékonyanbeszélnekmagyarul.AzSzPKszóvivője,jozefKováčik
szerint„politikaipártelnökéneknemkelleneerreaterületrelépnie[…],ezcsakapoliti-
kaipontszerzéstszolgálja,nempedigvalamelyproblémákvalósmegoldását.”16

másalkalommalakonferenciaszóvivője,Kováčikamagyarnemzetiségűhívekszá-
máramagyarpüspökkinevezésétsürgetőnyilvánoskijelentésekkelkapcsolatbanazt
mondta:„ilyenkérdéseketnemamédiánkeresztülkellmegoldani,hanemközvetlenül
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13. ASiTAhírszolgálatából,2009.1.5.
14. csákyPálszerint:„Aszlovákkatolikusegyháznakvégigkellgondolnia,milegyenamagya-

rokpasztorációjávala21.században.elvárom,hogymodernpasztorációsmódszerekkelfog-
nak foglalkozni, ésmegkell találniukazutat, hogyanálljanakhozzáamásnemzetiségű
hívekhez.”ASiTAhírszolgálatából,2009.1.5.

15. Herdics, györgy–zsidó, jános: Rímskokatolícka cirkev. in Fazekas, józsef–Hunčík, Péter
(ed.):Maďari na Slovensku (1989–2004). Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do
Európskej únie. Somorja,FórumKisebbségkutatóintézet,418.p.

16. ATASRhírszolgálatából,2009.1.17.



17. Sme,2008.január14.
18. Sme, 2009. július 6. http://www.sme.sk/c/4921120/fico-na-oslavach-varoval-pred-

madarskym-iredentizmom.html
19. http://www.sme.sk/c/4921120/fico-na-oslavach-varoval-pred-madarskym-iredentizmom.

html, http://video.sita.sk/videoservis/P-PASKA-Slovaci-sa-v-historii-nenechali-porazit-ziad-
nou-krizou/4911-play.html

20. ASiTAhírszolgálatából,2008.7.5.
21. ASiTAhírszolgálatából,2008.10.5.

kelleneapüspökökszámáratolmácsolni.”AszlovákiaikatolikushívőkKováčikszerint
a Szlovákiai Katolikus egyház részei, amely nem nemzetiségi alapon tagozódik.
„Szlovákiábannemléteziktisztamagyarterület,amelynekaplébániájáhoznetartozna
egyetlen szlovák sem. Az egyháznak ráadásul vannak püspökei, akik folyékonyan
beszélnekmagyarul,ésakikavegyeslakosságúterületekenpasztorációstevékenysé-
getvégeznek”–tettehozzáaszóvivő.17

AzSzPKszóvivőjénekekijelentéseimásnyilatkozatokkalésindulatokkalaháttér-
beninkábbakérdésmegnyugtatómegoldásátelutasítóálláspontotigazolják.egyalka-
lommalazonbanjozefKováčikabbanazértelembenisnyilatkozott,hogyazigényről,
amelyrőlcsákyPálbeszélanyilvánosságelőtt,aSzlovákPüspökiKonferenciátsenki
nem tájékoztatta. A vitába a szlovák köztársasági elnök, ivangašparovič is beszállt
azzalakijelentéssel,hogyahívőkneknemkelleneügyetcsinálniukabból,milyennyel-
venfordulnakazistenhez.eznagyonalacsonyszintűmegértésrőltanúskodikaziránt,
amitazemberekelvárnakapapokkalvalókapcsolattartástólamagyartöbbségűplé-
bániákonvagyanemzetiségilegvegyesterületeken.

Acirill-metódünnepségekésabetonbólépültkettőskeresztek

2009.július5-éndévényvárábannagygyűlésttartottakaszlávhittérítők,Szentcirillés
metódállamiünnepealkalmából.Anyomtatottsajtóésahírügynökségivideofelvételek
tanúságaszerintRobertFicominiszterelnökbeszédébenazún.nyelvtörvényújválto-
zatátösszefüggésbehoztaazállítólagosmagyar irredentizmussal.18 Aminiszterelnök
azt állította, hogy az államnyelv védelme minden szlovák kormány „legfontosabb
támaszpontja”kell,hogy legyen. Szerinteezazútjaannak, „hogyanvédekezzünkaz
irredentizmusveszélyeellen,amelynek leheletétegyregyakrabbanérezzükadunán
túlról”.19 Azemelvénytaszentekstilizáltarcképeidíszítették,ajelenlevőkközöttottvolt
többlelkészis.

egy hasonló rendezvényen2008-banKorecbíborosdicsérőlegnyilatkozott a leg-
főbbközjogiméltóságokegyüttműködésérőlanemzetiöntudatésbüszkeségnövelése
terén.Aző jelenlétébenhangzottakelaminiszterelnökszavaiarról, hogyanemzeti
összefogást„szilárdgátkéntkellfelállítaniakalandorokkülönösválfajaellen,akikszét-
verikSzlovákialelkiegységét”.20

Szlovákia lelki egységének megerősítését sajátos módon vezette elő az SnS
(Slovenskánárodnástrana–SzlováknemzetiPárt)elnöke,jánSlota.21 2008.október
5-énKapipálvágásán(Pavlovce,eperjesikerület,varannóijárás)abetonbólépültkettős
keresztfelállításakorsajátbevallásaszerintahazairibizliborhatásaalattkét-háromszáz
ember előtt militáns szóhasználattal, indulatos hangon beszélt Szlovákia déli szom-
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22. Közismertpéldáulabostonibíboros,Bernardlawvagyazújonnankinevezettvarsóipüspök,
StanislavWielguszesete.

szédjairól.SzavaiszerintSzlovákiaegykorakeresztényeurópaélénállt.eztkövetően
sértőennyilatkozottamagyardiplomáciavezetőjéről,akülügyminiszterasszonyról,iro-
nikusmegjegyzésekkelilletteamagyartörténelmetésanemzetijelképeket.

ebbenazesetbenavulgárisnacionalistapopulizmusésakereszténymeggyőződés
összefonódásahatványozottanjelenikmegazáltal,hogyazemléktábla-avatásonjelen
voltak az egyház képviselői, és a kereszt megáldásával a rendezvénynek szakrális
dimenziót adtak. Bár a kettős keresztek állításával Slota szerint az SnS tagjai nem
szándékoznaksenkitsérteni,rövidelőszavábanazonbanezismételtentöbbalkalom-
malissikerültneki.

ondrej dostál állampolgár ezt követő büntetőjogi feljelentése után az eperjesi
Kerületi Ügyészség a feljelentést elutasította ésmegállapította, hogy az eseményen
elhangzottak nemmerítik ki a nemzetgyalázás bűntettének tényállását. Az indoklás
azonalapult,hogyezaszóbelimegnyilatkozásjánSlotaszámáratermészetesésszok-
ványos.Azindoklásbanszószerintazszerepel,hogyjánSlotamérnök,politikus,párt-
elnökközismerthevesmegnyilatkozásairól.

Az egyházak vezető képviselői közül a keresztény motívumok, szimbólumok, mi
több,abetonbólállítottkettőskeresztmegszentelésiaktusánakamilitánsnemzetipo-
pulizmussalvalóösszekapcsolásamiatt–tudomásomszerint–senkinememeltszót.

nacionalizációkontraglobalizáció

Annak jobbmegértésére,milyennek látszikkívülrőlakatolikusegyház,érzékelnikell
azt amodellt is, amelyalapjána római katolikusegyházmintolyanműködik. intéz-
ményiszempontbólegyerősencentralizált,hierarchikusstruktúrárólvanszó.Atörté-
netíráseztafajtaállamjogiberendezkedéstabszolutistamonarchiánaknevezi.Politi-
kaimegnyilvánulásaavatikánállamlétébenrejlik,amelynekélénapápaáll,akiazala-
csonyabb rendűközigazgatásiegységek,püspökségekélénállópüspököket (néhány
kivételtőleltekintve)monarchistaszabályokszellemébensajátvazallusaikéntneveziki.
ez a közösségimentalitás, ahol a jogok és kötelességekmegoszlásameglehetősen
aszimmetrikusésazegyszerűtagokhátrányárabillen,azegyházmindennapigyakor-
latáraiskivetül.

Az egyház további tagjaiminimálismértékben vesznek részt saját vezetőik kivá-
lasztásában,hasonlóképpenminimálismértékűakatolikuskeresztényekrészvételee
szervezetintézményireformjánakkezdeményezésében.Részvételükugyanérzékelhe-
tőnéhánytevékenységben,decsakmarginálishelyzetekrőlvanszó,amelyekesetében
az egyszerű egyháztagokmozgósítását bizonyos értelemben kikényszerítette az egy-
házközösségenésapolgári társadalmonbelüli létnyilvánvalókettősségeésakettő
köztfeszülőellentét,amelyakeresztényekszámáraaszemélyes,családiésközösségi
életükrenézveteljesíthetetlenegyházielvárásokmellettviszonylagkényelmesmene-
déketkínál.AzutóbbiidőbenRómáranéhányszoranyilvánosságnyomásanehezedett
azújpüspökökkinevezésénélvagyakatolikushierarchiatagjaiaktuálistevékenységé-
velvalóelégedetlenségmegnyilvánulásakor,amelynekváratlanulmegisadtamagát.22
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23. ebbenazösszefüggésbenvisszatérhetünkamagyarpüspökkérdéséhezésarra,van-elehe-
tőség befolyásolni vagy kierőszakolni valamely konkrét jelölt püspökké való kinevezését.
2009. július.17-én ivangašparovičköztársaságielnökaláírtaa270/1995sz.,azállam-
nyelvről szóló törvényhatályos rendelkezéseimódosítását. Amódosítása társadalomban
nagyfelháborodástkeltett.Akisebbségekésakülönbözőpolgáriegyesületekképviselőinek
véleményét,hogyatörvénytvonjákvisszavagydolgozzákát,csakminimálisanvettékfigye-
lembe.Akeresztényszervezetekrészérőlebbenatémábansenkiidevágóannemnyilatko-
zott.
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deakivételerősítiaszabályt.egyolyanközegben,aholapolgáritársadalomfejlettsé-
genemérielaztamértéket,amikorakétlétformaközöttiellentétmárteljesennyil-
vánvaló,akatolikushierarchiaviszonylagnagy tekintélynekörvend.viselkedése,nyi-
latkozatai vagy éppenhallgatásaa társadalomszámára rendkívül fontos azokbana
helyzetekben,amelyekértékkövetőállásfoglalástéstetteketigényelnek.

Arómaikatolikusegyházegyesnemzetiigazgatásiegységeinekönállóságacsaklát-
szólagos.centralizáltságukésarómaiközpontnakvalóalávetettségükolyanmértékű,
hogyesélyesemlenneamegvalósulásraavilágbármelyországábanműködőkatolikus
egyházrészében egy olyan autonóm igazgatásimodellnek, amely ellenkezik a római
látásmóddal.Azegyházitörvénykezésmégelvisíkonsemteszlehetővéerrőlsemmifé-
levitát.ebbenazösszefüggésbenkelllátniazegyszerűkatolikusokesélyeitazegyhá-
ziintézményrendszerfontosdöntéseinekbefolyásolására.23

Anemzeti sajátosságokkérdéseazegyház gyakorlati tevékenységében ismegje-
lent,legkiemelkedőbbmódonaii.vatikánizsinatotkövetőenaliturgiareformjával.ez
aztjelentette,hogyagyakorlatbanjóváhagytákanemzetinyelvekhasználatátazisten-
tiszteletekenésanemzetikultúraegyeselemeinekbeépítésétahivatalosszertartás-
rendbe.ígykerültsorarra,hogyahelyihagyományosnéptáncok,népdalokésmásfolk-
lórelemeknemcsakhogyazaddigszokásoslatinnyelvűszertartásokrészévéváltak,
hanemegyenesenahelyükbeléptek.

Akatolikusegyházezeketamegnyilvánulásokatazinkulturációprogresszívmegne-
vezéssel illette,amelybenkifejezésre jutottaközpont szándékaanemzeti kulturális
sajátosságok tiszteletben tartásáraakatolikushitvallássorán.Annak illusztrálására,
hogymifélekörtzártbeavatikánezzeladöntésével,elkellmondanunk,hogya20.
század30-aséveibenkülönbözőhelyeken,deleginkábbanémetnyelvterületekkatoli-
cizmusábanmegjelenő ilyen irányú kezdeményezések nagy elutasításba ütköztek. A
nemzetinyelvekbeemelésénekszándékátazegyháziliturgiábaakonzervatívRómaa
progresszivitásnemkívánatosmegnyilvánulásánaktekintette.Agondolatképviselőinek
mégnemvoltbátorságuknyíltvitábabocsátkozniaRómaiKúriával,éshosszúévtize-
dekrebelsőszáműzetésbekényszerültek.

Akatolikuspartikularizmusanemkatolikuskeresztényekkel, zsidókkalésmuzul-
mánokkal, ahogymás vallásokkal szemben ismegnyilvánult azokelutasításábanés
néhányesetbendemonizálásukban.ezértvoltakolyanvilágrengetőekazsinatinyilat-
kozatokavallásszabadságrólvagyazökumenikusegyüttműködésről.

ezakatolikuskonfesszionálisetnocentrizmusegyikválfajavolt,amelyetaszázad
soránakatolikusegyházkülönbözőformákbangyakorolt,holkeresztényantiszemitiz-
musként, amikor ragaszkodott a keleti pátriárkának a keleti egyházszakadás utáni
kizárásához,holpediganyugatiegyházszakadásután létrejöttreformátusokkalésa
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24. ezazún.„szuperszecesszionista”hozzáállásajudaizmushozazelsőévszázadbanvoltjel-
lemző,amikorazismertmagyarázatokszerintabibliaiizraelt,amelycsődötmondottésnem
ismertefelmessiását,felváltottaazújizrael,magaakeresztényközösség,akésőbbiegy-
ház.ezahívőkúj,autentikusközössége.ezazallegórianéhányévszázadmúltávalúgymeg-
honosodottakereszténységben,hogymársenkisemtekintetteallegóriának.Azokafolya-
matok, amelyek a kereszténység osztódásakor jelentek meg, hasonló fázisokon mentek
keresztül, amikor az újonnankialakuló közösségekmegtagadtákaz előző intézményi for-
mákatéserős tendenciátmutattakarra,hogymagukataz„új izrael”szellemébenfogant
vagyújésegyedüligazközösségkéntértelmezzék.mintilyenek,természetesenelutasítottak
bármilyenösszefonódástazelődintézménnyelésreprezentánsaival.Példakéntszolgálhata
keletiegyházszakadásesete,azanglikánegyházlétrejötte,anyugatiegyházszakadásésa
kereszténységgyakorlatilagmáigtartótovábbiosztódásai.
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kereszténységmindeneztkövetőszakadásarévénmegalakulófelekezettelszembehe-
lyezkedőmagatartásként.24

Azadifferenciálódás,amelyakereszténységenbelülaszerzetesrendekvagymeg-
újulásimozgalmakalapításávalformálódott,nemfeltételezteésezértelisutasítottaúj
denominációklétrejöttét,amelyekahatalomgyakorlásmódjánakmegváltoztatásáttűz-
tékvolnacélul.Areformációbiztosítottaanemklerikus,azaz laikustagokrészérea
nagyobbrészvételtazegyházirányításában,ésazautonómnemegyháziintézmények
fokozatoslétrejöttéhez,valamintaközéletszekularizációjáhozvezetett.

Azaddigműködőklerikálistársadalomfalán,amelyatársadalmirendváltozatlan-
ságátteológiailagindokolta,komolyrepedésekkeletkeztek.Azújegyetemek,aharma-
dik rendmint a leendőpolgárság csírájának fokozatosmegerősödése, az önálló, az
egyházikormányzattólfüggetlenművészialkotásokmegjelenéseafestészetben,szob-
rászatban,irodalomban–mindezújértelmezéstésindoklástigényelt.

eztaz indoklástkínáltalutherésmelanchton,arra vállalkozva,hogy teológiailag
indokoljákareformációmozgalmát,amelyfokozatosanaprotestantizmusbancsúcso-
sodottki.Bárarómaiközpontiirányításkritikájamártöbb,areformációelőttiszerző
művébenismegjelent,azérv,melyszerintazegyszerűhívőknekjogukbanállelutasí-
taniakorrumpálódottpüspököt,valamintennekazérvnekaszéleskörűelfogadtatása
történelmiújdonságnakszámított.

Azegyöntetűnyugatikereszténységígykezdpolitikailagdifferenciálódni.egyesszer-
zőképpenaprotestantizmusbanlátjákaztafordulópontot,amikoraziparosokvárosi
polgárságként születnekújjá. A társadalombanhelyet kapa személyeserkölcsésa
gazdaságiliberalizmus,sapluralizmusimmárnemminősülbűntettnek.Alétvalósá-
gánakegységesmagyarázataekkormárnemkizárólagoselőjogaazegyetlenigazhitű
teológiaiirányzatképviselőinek.luthervoltazelsőjelentőseretnek,akitnemégettek
megmáglyán.

Azazigénye,hogyakeresztényektörődjenekaközügyekkel,hogyérdekükbenáll-
jon,hogyközösségüketolyanemberekigazgassák,akikazerkölcsrőlnemcsakpapol-
nak,hanemasajátéletükbenisérvényesítikazt,akésőbbifejlődéssoránolyanerőt
képviselt,amelyetvalószínűlegmagaareformátorsemlátottelőre.ellenkezőleg,hogy
teológiaivitábanlegyenjogaszembeszállniarómaiegyháziegyeduralommal,azújfele-
kezetazaugsburgihitvallás„születésibizonyítványában”,aConfessio Augustanábanis
megjelent,elindítottaazeurópaikereszténység továbbidiverzifikációját,amelyaddig
egységestömbneklátszottésakkéntisviselkedett.
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25. l. ahittudományi kongregációdokumentumát,Note on the Expression „Sister Churches”
címen,amelyet2000.június30-ánhirdettekki,smelyetavatikáninapilap,azOsservatore
Romano 2000.október28-iszámábanközölt.http://www.vatican.va/roman_curia/congre-
gations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000630_chiese-sorelle_en.htm.
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A római katolikus egyház amás keresztény közösségekkel való együttműködést
csakaii.vatikánizsinatonvállaltafel.Aközeledésiszándékérdekesvonásaazonban
amáskeresztény felekezetekazon jogánakmáig tartómegtagadása,hogymagukat
egyháznaknevezzék,amitlegutóbbjosephRatzingermégahittudományikongregáció
prefektusakéntrögzített.Anyilvánosságnakszólókörmönfontmagyarázatoknehezen
érthetők.lényegébenarrólvanszó,hogyegyháznakaszóvalódiértelmébenedoku-
mentumszerintcsakmagaarómaikatolikusegyháztekinthető.25

valláséspolitika

ezzel elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor feltűnik a vallás és a politika kölcsönös
összefonódása.Akérdés,hogymilyenmértékigkapcsolódikavallásésapolitikaigya-
korlat,néhányszázévesmúltratekintvissza.Akeresztényegyházivezetőksajáthelyü-
ketapolitikaiéletbenbibliaitörténetekkelésazokmagyarázatávaligyekeztekigazolni.
Azószövetségiratainakirodalmiváltozataazonbanamagyarázatfolyamatábancsak
marginálisszerepetjátszik.Azt,hogymilyenmértékigtekinthetőabibliaiszövegmeta-
forának,propagandisztikusintelemnekvagyéppentörténelmibeszédnek,a19.század
végéigsenkisemkutatta.

Amakkabeusiháborúk,amelyeketazószövetségmásodkanonizáltnakisnevezett
változataírle,alegősibbválasztadjákarra,miértrejtmagábanazegyistenhitkezde-
tektőlfogvapolitikaiambíciókat.Apogánykirályegyvallásostestvérpártolyancsele-
kedetrekényszerített,amiellenkezetthitükkelésmeggyőződésükkel.Akonfliktusfel-
kelésbetorkollott,ésazsidóságéppenezzelazellenállásigesztussalésamakkabeus
fivérekvértanúhalálávalösszefüggésbenünneplimáigahanukát.

Azárulókambíciói,hogyegyüttműködjenekapogányokkal, idejébenteljesültek,s
azúr–értsd:amindenható–azövéitmegvédte.AjeruzsálemitemplomKr.e.70-ben
megszűntlétezni,ésazsidókultuszettőlkezdvenemlétezik.Azsinagógaiistentiszte-
letneknincsáldozatjellege.Ajudaizmuskülönbözőágainakmás-másavéleményüka
templomi istentisztelet felújításáról. A judaizmusmeghatározó irányzata lélekszámát
tekintve azortodoxirányzat,ámakülsőszemlélőszámáranemegyszerűeligazodnia
világzsidóságánakmaierőviszonyaiközött.

jézusténykedésesoránugyancsakkapcsolatbakerültajudaizmusvallásiirányza-
tainakképviselőivel,demagukkalarómaimegszállókkalis.csakafőtanácsésarómai
helytartó együttműködésével sikerült őt megbízható módon félreállítani – keresztre
feszítésével.Afeltámadástörténetemárnemnyújtkellőérvetahhoz,hogyatörténet-
telkomolyanfoglalkozzanak.ezazókeresztényhagyományésaszemélyeshitkérdé-
se.Pálapostolazonbankimondja,hogyhaKrisztusnemtámadtvolnafel,akkormit
semérneamihitünk.ígykezdettmegváltozniatársadalmirealitásjézustörténetének
hátterében.

A keresztények jézus halálában az ő áldozatát látják, és a szentmisék az oltári-
szentségkiszolgáltatásávalajézusiáldozatmegidézésétszolgálják.Ateológusokvitát
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26. Hanus,ladislav:Rozprava o kultúrnosti.Ružomberok,1943.
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folytatnakamise,agyülekezet,azúrvacsoraésazeukarisztiamásformáiért.Akeresz-
ténységmeghatározóéslegcentralizáltabbirányzataarómaikatolicizmus.világosés
egységes doktrínájának megkerülhetetlen képviselője és szóvivője a pápa. dél-
Amerikábanazonbankezdenektúlsúlybakerülnianemkatolikuskereszténydenomi-
nációk.Afrikaesetébenezországrólországraváltozó.visszavonhatatlanul leáldozott
annakazideje,amikorarómaikatolikusokéskirályaikapápávalkaröltvezavartalanul
uralkodhattakagyarmatokon.

globalizáció,univerzalizmuséskereszténység

Az egyistenhit azonban erőteljesen igyekszik összekapcsolni követőinek személyes
életétésközszereplését.éppenezértnagyonkívánatoslenneösszekapcsolniazegyé-
nekvallásiéstársadalminyilvánosszintűműködését.Atársadalmitörvényhozásésa
vallásielőírásokezirányúösszehangolásaalegjárhatóbbútnaktűnik.ennekakísér-
tésnekvankitéveajeruzsálemiortodoxrabbinátus,akeresztényvezetőkvagyamuzul-
mánpolitikusok.Amodernvilágitársadalomszámáraezamegoldásgondotokoz.

Aparlamentárisdemokrácialiberáliskiadásbanazonazútonindultel,hogyelvá-
lasszaatörvényhozó,végrehajtóésbíróihatalmat,valamintezekfüggetlenellenőrzé-
sét.ígyavalláslényegébenazegyénekmagánügyévévált.Társadalmikötelezettséget
csakazazonoshitűésegymástkölcsönösenismerőtagokközösségeszámárajelent.

Amai földrajzi és társadalmimobilitásmellett éppen a nagy vallási közösségek
találkoznak a leginkább a közösség tagjainak eleddig ismeretlen anonimitásával. A
közösségazondimenziója,hogymindenkimindenkitismeréstámogat,anagykeresz-
tényközösségekbőlcsaknemkiveszett.Avallástehátígyinkábbtöltbetársadalmi-kul-
turális,mintszemélyiségi-lelkifunkciót.

ekétdimenzióugyannemzárjakiegymást,ámagyakorlatiéletbenkonkrétabb
kifejezésiformáiléteznek,mintamilyenekatársadalmiéletbenvalómegnyilvánulásai.
éppen ezen a társadalmi-kulturális síkon tűnnek nagyon hasznosnak a közösmúlt,
nyelv,szokásokéskultúrairányábatettlépések.ezemlékeztetbennünketakeresztény
szlovákértelmiségiek,köztükteológusokazonszándékára,hogyanemzetirántérzett
szeretetüketminttermészeteshorizontálisdimenziótésazistenirántiszeretetgyakor-
latimegnyilvánulásátfogjákfel.ezekagondolatoktűnnekfelpéldáulladislavHanus
Rozprava o kultúrnosti (Értekezés a kulturáltságról) címűművében az első Szlovák
Köztársaságidőszakából,amely1943-banjelentmeg.26

Akereszténységszemélyiségi-lelkifunkciójafokozatosaninkábbazegyénekmagán-
jellegűviselkedésénekkérdésévéválik.Alelkiségetebbenazértelembenamisztikával
hozzákösszefüggésbe,amely tulajdonképpenmegsempróbálkozikakeresztényhit
társadalmi-kulturálisátfedésénekmegteremtésével.

Akereszténységésanemzetielv,nemzetiésetnikaihovatartozás

Akisebbkultúrközösségeketnikaiegyedülállóságárólfolytatottegyrenyíltabbvitaide-
jénaglobalizációkövetelményeivalóságoskihíváseléállítanakbennünket.ezakihí-
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27. „etiológia”–azok-okozatösszefüggéséttanulmányozótudomány.Akifejezésagörögaitia
(’ok’)éslogos (’tudomány’)szavakbólszármazik.
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vásnemcsakakulturálisegyediséghátterébenjönlétre,hanemazokkalazértékekkel
összefüggésbenszületikmeg,amelyeketakultúraésahozzákapcsolódóerkölcsinor-
máktestesítenekmeg.

AnemzetiésetnikaihovatartozáskérdésenemcsakaBibliánakközpontitémája.
A bibliai összefüggések csak megalapozzák és megnyitják az utat az ősi szövegek
elsődlegesmegértéséhez,amelyekazún.zsidó-kereszténycivilizációmegszületéséhez
vezettekakétkultúrakölcsönhatásaéskésőbbiütközéseirévén.

Anépésnemzetfogalmánakpontosmeghatározásátahéberbibliaésannakelső
görögfordításai,majdaszakmaiközönségáltalújszövetségneknevezettbibliaiiratok
gyűjteménye adja. A nép és nemzet fogalmának meghatározása annál világosabb,
minélinkábbtudatábanvanaközösségsajátkülönbözőségénekakörnyezőkultúrák-
kalvalókölcsönhatásban.Anépfogalmaazonemberiközösségetjelenti,amelytuda-
tábanvansajátkiváltságoshelyzeténeka legfőbbinstanciával,azazazistennelvaló
viszonytekintetében.

Sőtmitöbb,amindennapiéletatársadalomésazegyénszintjénisateofánikus
élménybőlfakadótörvényhozásalapjánszerveződik.ezazélményrendkívülfontosaz
egyénszámáraésazegyéndöntéseszempontjából,hogyezenélményalapjánformál-
jaaközösségéletét.A teofániaazegyén(mózes)személyestapasztalatánkeresztül
valósulmeg.őmutatjabeélményétésannakkövetkezményeitaközösségnek,amely-
nekvezére.eztapillanatotmegerősítibeszédénekjellegeis,amelyaBibliábananem-
zetiközösségkonstitúciójához kötődik.Ateofániaezenegyénitekintélyalapjánvalósul
megaközösségbenis,amelyakinyilatkoztatásalapjánhajlandóelfogadniamegszü-
letéséről szóló ősbeszédet. ezenkívül ez az ősbeszéd válik a társadalom intézmény-
rendszerének, kereskedelmének és gazdasági életének alapjává. A kiválasztottság
magasabbértelmetadanéplétének,amelyeztamagyarázatotértelmilegésérzelmi-
legismagáéváteszi.ekiválasztottsághatározzamegaközösségidentitásátis.

ekinyilatkoztatások irodalmiváltozatamitológiaivonásokathordoz,denemcsak
mítoszrólvanszó.Amaiszakemberekrelevánsvéleményeigazolja,hogyakinyilatkoz-
tatásformájáteszövegekmegszületésénekidejehatározzameg.Azún.etiológiaimeg-
közelítést–azadottjelenségéstényokainakmagyarázatát–eszövegekértelmezé-
sénélgyakran figyelmenkívülhagyják.27 Azetnikaiésnemzeticsoportosulásoksaját
identitásukért vívott küzdelme a bibliai szövegkörnyezetben arra az időszakra kínál
paradigmát,amelyetáthatazuniverzálisszándék,hogyavilágotegyetlenglobálisegy-
séggéalakítsák.

Anemzetibőlanemzeti-felekezetihozzáállásbavalóátmenetazidőszámításfordu-
lójánáthelyeződöttaz interkulturáliskapcsolatokterületére.Azegyikfelekezetképvi-
selői–akeresztények–belsőmagatartásukésetikainormáikalapjánkezdtekdiffe-
renciálódni. A törzsi, vér szerinti, felekezeti és rituális azonosító jegyek elvesztették
jelentőségüket.

Az időszámítás fordulójának első néhány évszázadára nézve érdemes az alábbi
néhánytényttudatosítani.Ahellenisztikuskultúralényegéttekintveazemberekésgon-
dolatokmultikulturálisvilágavolt.Avilág,azember,anemzetiközösségekéskultúrák
eredetérőlszólóbibliaiésnembibliaielbeszélésekeszmeiinterferenciájaésirodalmi
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rokonságamutatja,mikéntmagyaráztákahéberésgörögbiblialegrégibbéscsodála-
tosmódonmegmaradtszövegeiazetnikaivagykulturálisegységekmegjelölését.

ezekazősiszövegekanépésnemzetfogalmánakfokozatosértelmezésévelkiin-
dulásialapotésmagyarázatotadnakahhoz,hogymegértsük,miértvoltakiválasztott
népfogalmakulcsfogalomazonközösségekönmeghatározásában,amelyekvalamikor
vagymanapságasajátlétüktermészetfelettieredetétvallották/vallják.Azígymegha-
tározottközösségekún.szuperszecesszionistanézőpontjamindigújutatnyitakivá-
lasztottnemzetújabbmeghatározásához.

enézőpontszerintazokazújközösségek,amelyeksajátmagukattermészetfeletti
forrásbóleredeztetikvagyetermészetfelettierő jobbésautentikusabbmegértésével
támogatjákidentitásukat,akizárólagosságigényévellépnekfeléppenazonközösség
mintájára,amelysajátmagátmintújkiválasztottnépethatároztameg.Ahogyakeresz-
ténységalátszólagmeghaladottzsidósághelyébelépett,úgymindenegyesfelekezet
annakmeghaladásávaljönlétre,amelynekeddigakereteiközöttlétezett.Azújfeleke-
zetésdenominációeközösségekkeretébenúgyjönlétre,mintazautoritatív–rend-
szerintbiblikusvagymásmódonmegszentelt–szövegújésvégrehelyesmagyaráza-
tánakgyümölcse.

vallásiésnemzetiidentitás–paradigmaváltás

Aközösségekvallásiésnemzetiidentitásaazidőszámításfordulójánkülönösdifferen-
ciálódásonesettát.Azsidóvallás,valamintnemzetivagyetnikaihovatartozásegyetlen
nehezenkülönválaszthatóegységbemosódottössze.maakoraikereszténységteoló-
giaiésetikaiimplikációivaltalálkozunk,amelynekelsőszerzőiműveibenhatározottan
visszautasítottakbármineműkapcsolatotéskontinuitástazsidóközösséggel.Azsidó
gyökerek radikális elmetszése és elutasítása bizonyos értelemben felgyorsította az
akkorirómaibirodalomkrisztianizációját.

Azújgondolatiéskulturálisvilágkövetőibőléskésőbbneveltjeibőlalakultcsopor-
tokfeladtákazsidóközösségkulturálisexkluzivitását,amelybizonyoskulcspillanatok-
bangondotokozottmásetnikumokképviselőivelvalószociáliséskulturáliskapcsola-
tokfelvételében.ezelsősorbanazindividuáliséstársadalmierkölcskérdéseitérintet-
teazétkezésiszokások,családihagyományokésavérszerintikapcsolatokterületén.

Avilágkülönbözőpontjainszétszórtanélő,ámnagyésjólszervezettzsidóközösség
elutasításaugyanakkoraztisjelentette,hogyaszületőbenlevőkereszténységelvesz-
tettepotenciálisszövetségesét.Amegbékélésiszándékésazerreutalójelek,amelyek
azutóbbiéveketjellemzik,egyfajtaújönreflexiótjeleznek,illetveannakújraértelmezé-
sét,mivezetettakereszténységzsidósággalszembenifelsőbbrendűségiérzésénekés
kizárólagoshelyzeténekkialakulásához.

Annakmaiértelmezéséhez,hogymiavallási,anemzetiésakeresztény,arrakell
választ adni,milyen fejlődésenment keresztül a nemzet, nép és hitközösség bibliai
fogalma.Azonújonnanmeghatározotthitközösségbelsőéskülsőkapcsolatai,amely
azelsőévszádban igyekezett a saját etnikai, kulturális és vallási határait azegyete-
messég igényévelátlépni, továbbra isérdekes lehetőségetkínálnakegy intellektuáli-
santisztességesmegoldásraakultúrák,nemzetekéskülönbözővilágnézetűközössé-
gekegyüttélésére.
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76 miroslav kocúr

Összegzőmegfigyelésekésmegoldásijavaslatok–Akereszténységmint
lehetőség

Azonközösségek,amelyekbenerősenélavallásitradíciók„emléke”,egységkéntvagy
sajátnyilvánosképviselőikrévénsokkaltöbbetfoglalkoznakavallásésavallásiközös-
ségekszerepévelaközéletben.Összefüggezaközéletszervezettségével,aszociális
rendszerrel,azoktatásügyitörvényekkel,azegészségüggyelésavelekapcsolatostör-
vényekkel,acsaládpolitikával,akorrupcióésakliensrendszermértékével,atársadal-
mitoleranciávalvagyatársadalmitabukkalszembeniintoleranciával.

Aközéletnekezaszervezettségeközvetlenülbefolyásoljaaparlamentek,kormá-
nyok,bíróságok,ellenőrzőszervekvagymásközintézményekfelállítását.ezekaterü-
letekgyakorlatiéstörvényhozásiszintenatársadalombevándorláshoz,külföldiekhez,
családiésszexuáliserkölcshöz(válás,poligámia,monogámia,prostitúció,hűtlenség),
valamintolyanbioetikai kérdésekhezvalóviszonyábannyilvánulmeg,mintaműviter-
hességmegszakítás,azeutanázia,vagyazőssejtkutatás.

Haegyhívőemberlelkilegmeghatározzaönmagátéseszerintisél,ezhatássallesz
közéletimegnyilvánulásairais.Sőt,mégazún.formálisanhívőemberekisatársadal-
miésvallásitöbbségáltaldefiniálttársadalmiviselkedésmintákatmutatják.ezahoz-
záállásmásterületekenisbiztosítjaszámukraazérvényesülés,atársadalmilétbevaló
belépéslehetőségétatársadalmipresztízsésbefolyásbizonyos szintjén.ebbenaköz-
hangulatbannemazalényeges,hogyjóembereklegyünk–hiszenmindenkikövetel
hibákat,mindenkinek vannak hiányosságai. A fontos az –machiavelli szellemében,
miszerint„acélszentesítiazeszközt”–,hogyjóemberbenyomásátkeltsük.

Ritualizmushelyettahívőkszemélyesfelelőssége

ezatendenciamegfigyelhetőmindakeresztény,mindamuzulmán,mindpedigazsidó
közegben.Azönállóegyéneknek,akikaszabályokattúlságosanasajátszájízükszerint
értelmezikésakiválnakazátlagból,megkellállniukahelyüketésfelkellvenniüka
harcotakörnyezetükkel.ezekaszemélyekkésőbbnézőponttólfüggőenvagyszentek-
nek,vagyeretnekekneklátszanak.

Akivalóbanazzalakomolyszándékkalállistenelé,hogytükrözzeazéletet,azélet
értelmétvagyirányát,szükségszerűenbefolyásolnikezdiaközszférátis.eztvagysaját
meggyőződéseéspéldájaerejévelteszi,vagykaritatív,civilszervezeteket,politikaivagy
félkatonaiegyesületekethozlétreennekképviseletére.

Ahagyományosstruktúrákmaakereszténységkereteinkívülisválságbanvannak.
ezazemberek transzcendensirántivágyából,valamintazegyházakésvallásiközös-
ségekelutasításábólered,amelyek„ezeketazügyeket”asajátkizárólagoshatáskö-
rükbesorolják.Aválságazonbanmindiglehetőségis.egyrészta„lelkiségpiacán”meg-
jelenőújszereplőkszámára,deamárműködő,monopolhelyzetbenlevőszervezetek
számárais.ezazonbanmárazeddigiformábannemműködik–kivéveazegykorihar-
madikvilágországait.

Apolgáritársadalom,amelybenazegyházelveszítettemeghatározótörvényhozási
befolyását,azilyen„felhígított”kereszténységszámáraegyfajtakényelmesszámkive-
tettséget jelent. A keresztény eszmék „szupermarketében”mindenki csak azt veszi,Fó
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28. Týždeň,2007/39.
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amire a hétvégi partihoz éppen szüksége van, a keresztény és nemzeti populizmus
keverékepedigmanapságveszélyesenkeresettáruvávált.

A szociológusok és a vallási fundamentalisták egyetértenek abban, hogy olyan
keresztényekből,amilyenekreavallásihivatalnokoknakvolnaszükségük–akikaval-
lásiszabályokatA-tólz-igbetartják–,jóvalkevesebbvan,mintolyanokból,akikcsaka
népszámláláskorvagyadófelajánláskorvalljákmagukatkereszténynek.

Azerkölcsésértékrendtekintetébentúlságosannagyelvárásokattámasztóközös-
ségekkelvalóazonosulás,úgytűnik,meghaladjaazátlagkeresztényerejét.Akeresz-
ténységmintéletformaértelmesalternatívátnyújthat.mágikusritualizmusaésatekin-
téllyelrendelkezőszemélyekkritikátlanelfogadásaapolgáritársadalombanjelentősen
fékezianyitotttársadalomfejlődésétszolgálónyílttársadalmivitát.

egypéldaavitáraésannakmegoldására

Arómaikatolicizmusközegébőlazelöljárókirányábanidőnkéntbírálóhangokismeg-
jelennek.TalánalegismertebbezekközülvladimírPalkocikke,amelyaTýždeň című
hetilaphasábjainjelentmeg2007őszén.28

Az évek óta keresztény politikuskéntműködőPalkohosszú lojális hallgatás után
Korecbíboroscíméreésazőmegnyilvánulásairólfogalmazottmegvéleményt,amelye-
ket szerinte a társadalom úgy értelmezett, mint a HzdS (Hnutie za demokratické
Slovensko–demokratkiusSzlovákiáértmozgalom;elnöke:vladimírmečiar)elnökeés
akkoriminiszterelnöknemzeti populista politikájának erkölcsi támogatását. vladimír
Palkoerreakijelentésreannakalapjánszántaelmagát,hogyKorecbíboroshozzáál-
lásábanRobertFicominiszterelnökhözannakajelenségnekavisszatérésétlátja,ame-
lyetmárakilencvenesévekbenj.ch.Korecésv.mečiartalálkozásainálisproblemati-
kusnaktartott.

PalkoegybenszélesebbösszefüggésbenszemléliaKdH(Kresťanskodemokratické
hnutie – Kereszténydemokratamozgalom) tevékenységét, amely a keresztény elvek
következetespolitikaiérvényesítésévelkockáztattasajátnépszerűségét,ésnemakar-
tamegadnimagátakettőskeresztestrikolórbacsomagoltpopulizmusnak.Példaként
a lelkiismereti törvénythozza fel,amelyközvetlenülvezetettazelőrehozottválasztá-
sokhoz2006-ban.KorecésFicotalálkozásaitszerencsétlennektartja,ésmegállapítja,
hogyaKdHtagjaiban,akikakatolikusegyházáltalolyfontosnaktartotttörvénymel-
lettkiálltak,csalódottságalakulkiafeleslegeserőfeszítésmiatt,amelyőketa2006-os
választásokelőttméghátrányoshelyzetbeishozta.

véleményemszerintvladimírPalkoviszonylagpontosanleírjaKorechozzáállásáta
nemzetitémákhoz.Korec1992-benottültapozsonyivárbanazún.szlovákszuvereni-
táskinyilvánításánál,részvételét2008-banacirill-metód-napiünnepségekendévény-
benmármegemlítettem.PalkoKorecszeméreveti,hogynemvesziészre:eztazálla-
mot15évmúltánmegintakommunistáktartjákakezükben.Azeszmefuttatásvégén
aszerzőodáigjutel,hogyatényekmellettazokközvéleménybenlecsapódómagyará-
zatátisértelmezi.Korecnyilvánosállásfoglalásai,nyilatkozataivagyéppenhallgatása,
az,hogyfogadott-evagynemfogadott,esetleg támogatott-evagybíráltvalakit,mindig
nagyonárulkodóvolt,ésaközvéleményezeketpontosanfigyelemmelkövette.
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Palko szerint a bíboros tekintélye, amelyet ján chryzostomKorec a kommunista
elnyomásidejénalapozottmegtisztességeskiállásával,megtévesztetteanyilvánossá-
got. Szerencsétlennek tartja az új önálló Szlovákia alapítójával, vladimír mečiarral
szembentáplált rokonszenvétcsakúgy,minta legfőbbközjogiméltóságokegyetérté-
séneküdvözléséta2006-osparlamentiválasztásokatkövetően.vladimírPalkoírását
azzalamegállapítássalfejezibe,hogy„aszlovákkereszténységegymélyebbvitaelőtt
áll,amelyneksoránnéhánykellemetlendolgot isnyugodtankikellmondani.enélkül
nemtudunktovábblépni.”29

Korecbíborosterjedelmesreakciójábanvédekezőálláspontrahelyezkedett,ésvála-
szolt Palko egyes állításaira.meglepően sok kevéssé kedvező, ad hominem jellegű,
személyeskedőmegnyilvánulásjellemezteaszöveget.mečiarésFiconemzeti-szociális
populizmusáravalórájátszásáraésaz1939–1945közöttiSzlovákKöztársaságnem-
zeti szocializmusával szemben táplált szimpátiájára a bíboros reakciója nem adott
választ.Akellemetlendolgokrólindítottvitaeválasztkövetőenúgytűnik,nemfolyta-
tódik.legalábbisnemanyilvánosságelőtt.

megtévesztettnyilvánosság–aKdH-nakköszönhetőenis

epolémiáhozazonbanhozzákelltennünk,anyíltvitáravalótörekvéstjelentősengyön-
gíti, hogy a Palko által bírált jelenségek lejátszódása és a bírálat elhangzása között
jelentősidőeltolódásvan.éppenaKdHvezetőinekezirányúhallgatásaabbanazidő-
ben,amikoranyitraiésnagyszombatipüspökségvezetőiaSzlovákKöztársaságmeg-
alapítójánakéspolitikájánakerkölcsitámogatástbiztosítottak,azteredményezte,hogy
azakkorihelyzetmaielítéléséneksenkisemtulajdonítjelentőséget.

A kereszténydemokraták hamis lojalitása vladimír mečiarral szemben abban is
megnyilvánult, ahogy rólamint államalapítóról az 1998-as választások után a KdH
akkorielnöke,jánČarnogurskýnyilatkozott.elutasítottaegyespolitikusokarrairányu-
lótörekvését,hogyvizsgálatnakvessékalávladimírmečiarmagatartásátésügyeitkor-
mányzásaidejéből.ennekazvoltazoka,hogyČarnogurskýszerintazállamalapítókat
tisztelnikell.

Ráadásul2008őszénaKdHegyrészeaLex Hlinka kezdeményezésénélanemze-
tipopulistákoldaláraálltéstámogattaeztatörvényjavaslatot.nevetségesvolt,hogyan
versengettaKdHazSnS-szelazért,hogykinekatörvényjavaslatátfogadjákel.Ačer-
novai események egész problémakörének komplexitása miatt ez az álláspont nem
elhanyagolható.Hasonlóképpenazatény,hogyaKdHfigyelmenkívülhagyjakeresz-
ténységésnemzetipopulizmusösszekapcsolásátaHlinka-félenéppártpolitikájávalés
annakfolytatásakéntaz1939–1945közöttiSzlovákKöztársaság időszakávalössze-
függésben,többmintárulkodó.

vladimírPalko lényegébenhelyeseneltaláltaazokataproblémáspontokat, ame-
lyeknélazegyházivezetőkarendszerváltásutánifejlődésbenmegtévesztettékakato-
likusokat. ezekben az esetekben az általános erkölcsi értékek szellemében fogant
lépésekhelyettapartikulárisnemzetielőnyöketvagyakorlátozottetnocentrikusértel-
mezéseketrészesítettékelőnyben.
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PolitikuskéntazonbanPalkoegyikevoltazoknak,akikanacionalizmusraésanem-
zetiszocializmusirántiszimpátiájukranézve,amelyetmindjánSokolérsek,mindján
chryzostomKorecbíborosnyilvánosanképviseltek,asszisztáltakezeneljárásukhoz.

Azt,hogymilyenmértékbenőszinteazőbírálataKorecbíborostizenötévvelezelőt-
timagatartásával szemben,majd az időmegmutatja. Politikai értelemben azonban
elszalasztottákazalkalmat.Azegyháziköntösbebújtatottnemzetipopulizmussalmeg-
tévesztettSzlovákia továbbra is inkább foghinniazérseknekésabíborosnak,mint
vladimírPalkónak.

Befejezés

A nemzeti populizmus elsősorban a bonyolult társadalmi folyamatok időszakában
viszonylagegyszerűésmozgósítóválasztkínál.emellettnemtámasztsemmiféleigé-
nyeketsajátkövetőivelszemben.vanazonbaneszköztáraésolyanára,amelyetakép-
viselői,amanipulációinakáldozatulesettekésazegésztársadalomszükségszerűen
megfizet.

Beleértveazokatakeresztényeketis,akikeztakeresztényértékirányultsággalhom-
lokegyenest ellenkező gyakorlatotmár csírájában el nem utasítják. Később ugyanis
csaknehezenfékentartható,destruktívtársadalmierővéválik,amelynekmégarrais
vanereje,hogytámogassaademokratikusrendszert.HogyedmundBurke-ötidézzem:
aziséppenelég,haatisztességesemberekakörülöttüklevőrosszésigazságtalanság
ellensemmitsemtesznek.
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miRoSlAv KocúR
Forgodandnation–christiannationalPopulism

national populism offers relatively simple and mobilizing solutions without
making any demands of its supporters, particularly in the time of complicated
societalprocesses;however,nationalpopulismhasitsvalueprofileaswellasthe
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actual price that must eventually be paid by its upholders, victims of their
manipulation and the entire society, includingchristianswho fail to reject this
pragmaticattitudethat flies in the faceofchristianvalueswhile it isstill in its
embryonicstage.Atlaterstages,itevolvesintoadestructivesocialforcethatis
difficulttomanageandisevenlikelytoreceivesupportfromademocraticsystem.
itisenoughifdecentpeopledon´tdoanythingwhentheyseetheseedsofevil
andinjusticearoundthem.

80 miroslav kocúr
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