
Kereszténység,
demográfia, identitás
Európa, Latin-Amerika és Afrika — múlt, jelen és jövő?

2013. március 13-án kora este, másfél napi várakozás és négy sikerte-
len szavazás után a világtörténelem során először egy latin-amerikai
férfiú, Buenos Aires érseke, Jorge Mario Bergoglio lépett ki a Szent
Péter téren várakozó százezrek elé mint Róma új püspöke, vagy más-
képp: mint több mint egymilliárd katolikus hívő szimbolikus veze-
tője. Bergoglio, szemmel láthatóan tisztában lévén történelmi szere-
pével (első jezsuitaként, első (latin-) amerikaiként, 1272 év után első
nem-európaiként lett egyházfő, s ő az első Szent Péter utódai közül,
aki nem az északi féltekéről érkezett), a pápaság történetében eddig
unikális Ferenc nevet vette föl: ha nem számítjuk a két elődje nevét
összevonó I. János Pált, a csaknem pontosan 1100 éve, 913-ban meg-
választott Lando óta egyetlen olyan pápát sem találunk, aki teljesen új
nevet választott volna magának. Ferenc megválasztása új korszakot
nyithat a Katolikus Egyház történetében, ugyanakkor látnunk kell:
alulról, a hívők perspektívájából tekintve e döntés az egyház logikus
válaszreakciója egy olyan hosszabb, dinamikus szociológiai-demog-
ráfiai folyamatra, melynek során a katolicizmus (szélesebb kereszt-
metszetben pedig az egész kereszténység) súlypontjai északról délre,
a központból a perifériába, az „elsőből” a harmadik világba helye-
ződ  nek át. Ahogy a kenyai John Mbiti megjegyzi, a keresztény világ
centrumai „már nem Genovában, Rómában, Athénban, Párizsban
vagy New Yorkban, hanem Kinshasában, Buenos Airesben, Addisz-
Abebában és Manilában vannak”.1 A következőkben ezt a folyamatot
kívánjuk ábrázolni előbb a kereszténység, majd a katolicizmus eseté-
ben, azután megvizsgáljuk, milyen formában van jelen a keresztény-
ség a pápa szülőkontinensén, Latin-Amerikának az identitásában.

A kereszténység tereinek átalakulása a 20. században

Az 1970-es évek közepén-végén Walbert Bühlmann svájci teológus
nagy port kavaró művében2 hívta fel a figyelmet a kereszténység tér-
képének átrajzolódására. Az általa megalkotott „Third Church” kon-
cepciójának középpontjában az a felismerés állt, hogy a harmadik év-
ezred kereszténységének centruma a harmadik világ lesz: a súlypont
— a megelőző keleti és nyugati időszak után, tehát egy tulajdonkép-
peni harmadkorban — délre helyeződik át, demográfiai okokból pedig
a keresztények aránya a világ népességén belül 2000-re mintegy fe-
lére csökken majd.3 Ma már tudjuk, hogy Bühlmann második tétele
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— számos okból — nem teljesült: a kereszténység továbbra is a világ
legelterjedtebb vallása, mely, bár az utóbbi évtizedekben lassabban
növekszik, mint az iszlám, de még így is stabilan a világ hívőinek
harmadát adja, vagyis több mint 2 milliárd embert. A Bühlmann által
várt feleződés (az 1955-ös 31%-ról 2000-re 16%-ra) helyett a keresz-
ténység helyzete stabil maradt: az 1970-es és 2000-es (33,5%, illetve
33%), de még az 1900-as és 2000-es (34,5%, illetve 33%) adatok közt
sincs több másfél százaléknál.4 (Lásd az 1. táblázatot)

1. táblázat: A kereszténység súlya a világ lakosságán belül (%-ban)

Forrás: World Christian Trends/World Christian Encyclopedia (2001) 
A *-gal jelölt adatok előrejelzések.

A kereszténység makroszintű statisztikai stabilitása mögött ugyanakkor,
amint Bühlmann helyesen mutatott rá, alapvető térbeli átrendeződé-
sek zajlottak, s ha hosszabb időtávban tekintünk végig rajtuk, láthat-
juk, hogy a meredek délre tolódás legalább a 20. század eleje óta tart.
A kereszténység statisztikai középpontját nyomon követő térképeken
jól látható, hogy az 1800-ban még észak-olaszországi földrajzi súlypont
1900-ra már Közép-Spanyolországban van, hogy aztán 1970-re már Spa-
nyol-Szaharában, 2000-ben pedig Timbuktuban találjuk. A korábbi, ki-
fejezetten lassú — a kereszténység térbeli stabilitására utaló — dél-
nyugatra tolódás után a 20. század radikális változásokat hozott: előbb
egy déli, majd a hetvenes évektől egy keleti fordulatot,5 melynek ered-
ményeképp a 20. század második harmadában a kereszténység föld-
rajzi súlypontja, először mintegy ezer év óta, kicsúszott Európából. Sta-
tisztikai adatokban visszaadva ugyanezt a folyamatot azt láthatjuk, hogy
míg 1910-ben a globális Észak (az „első világ”) országai adták a ke-
reszténység 82,2%-át, 2010-ben ez a szám több mint 40%-kal esett vissza,
miközben a Dél 17,8%-ról 60,8%-ra növelte részesedését.6

A dolog több, egymástól javarészt független folyamat eredménye.
Az évszázadokig a kereszténység fellegvárának számító Európa la-
kosságának növekedése a 20. század második felében jóval kevésbé di-
namikus, mint bármely más kontinensé: míg az ENSZ adatai szerint
1900-ban a Föld lakosságának közel negyede Európában lakott, 1999-
re mindez 12,2%-ra esett vissza, miközben Afrika száz év alatt csak-
nem öt százalékkal, 8,1%-ról 12,8%-ra, Latin-Amerika pedig négy szá-
zalékkal, 4,5-ről 8,5%-ra növelte részesedését a Föld populációjában.7

Az alacsony születésszám, az egyre növekvő külső (nem keresztény)
bevándorlás a vén kontinens vallási pluralizálódását, a szekularizációs
folyamatok pedig a vallástalanodás folyamatát erősítették fel. Nem is
annyira a meggyőződéses ateisták számának dinamikus emelkedéséről
van szó (bár a Gallup 57 országot vizsgáló mérése szerint Nyugat-Eu-
rópában az ő számuk is eléri a 14%-ot), hanem a magukat vallástala-
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noknak tartók növekedéséről: arányuk Kelet-Európában eléri a 21, Nyu-
gat-Európában pedig a 32%-ot, miközben Latin-Amerikában ugyanez
a szám 13, Afrikában 7%-os, melyhez mindkét kontinensen alig mér-
hető ateizmus (2%) társul.8 Ha az adatfelvétel korlátozottsága és a sú-
lyozás hiánya miatt óvatosan is kell kezelni utóbbi adatokat, az álta-
lános tendenciákat (amint az más statisztikákból9 is kiviláglik) jól
mutatják: az 1910-ben még a keresztény hívők kétharmadát (66,3%-ot)
magáénak tudó Európa egy évszázad alatt 40,4%-ot veszített súlyából.

A másik, a kereszténység szempontjából pozitív végletet Afrika pél-
dázza. Ki kell emelnünk, hogy a keresztény hívők számának robba-
násszerű emelkedése a szubszaharai területeken (Észak-Afrikában
ugyan is, az egyiptomi koptokon kívül elenyésző a keresztények ará-
nya a lakosságban) nem csupán demográfiai, hanem missziós kérdés
is, és kifejezetten 20–21. századi jelenség: az 1900-ban még csupán 10
milliós afrikai keresztény közösség napjainkra félmilliárdosra nőtt, s
becslések szerint 2050-re magasan a legtöbb (több mint egymilliárd)
keresztény hívőt tudhatja majd magáénak.10 A gyarmatosítás azonban
itt messze nem jelentett egyet a — legalább fokozatos — keresztény hit-
re téréssel, mint Latin-Amerikában: az „ekével és Bibliával” való „ci-
vilizálás”, az európai kultúra — s ennek részeként a vallás — kényszeres,
patriarchális, asszimilációs jellegű terjesztése egészen a 20. századig ki-
fejezetten eredménytelen volt, főképp az őslakos népesség számára
könnyebben befogadható iszlámmal összehasonlítva. „Számos afrikai
hagyomány, köztük a mágia, a többnejűség, a közösség feltétlen elsőbb -
sége az egyénnel szemben könnyebben illeszthető az iszlámhoz, mint
a kereszténységhez, így muzulmánná válni nem jelentett akkora törést
a hagyományokban, mint a kereszténység felvétele” — írja Búr Gábor,
hozzátéve, hogy „az iszlámnak megvolt azon előnye is, hogy a ke-
reszténységtől eltérően nem azonosították a gyarmatosítókkal”.11 Búr
a kereszténység afrikai sikerét a megnövekedett számú misszioná-
riu sok, s rajtuk keresztül a keresztény egyházak „fiatalok, szegények
és nők felé” fordulásával magyarázza, nem alap nélkül.12

Míg azonban az egyaránt jelentős tömböt alkotó iszlám és a ke-
resz ténység kompetitív jellege miatt (ne feledjük a köztük húzódó
huntingtoni civilizációs törésvonalat) a 21. század — Európában nem
tudatosuló — vallásháborúi Afrikában zajlanak, Latin-Amerikára
mind  ez a legkevésbé sem jellemző. Igen hosszú ideig elmondható volt,
hogy e kontinens a leginkább homogén felekezeti megoszlású: nem-
csak keresztény, hanem egyenesen katolikus kontinensről beszélhet-
tünk; amint azonban Anderle Ádám megjegyzi, „a 19. és a 20. században
kevés jel utalt arra, hogy a Vatikánban is így gondolnák”,13 ami — töb-
bek közt — kiemeli az alulról szerveződő, szinkretikus, afrikai-in dián
elemeket is magába olvasztó népi vallásosság szerepét is. Mára változott
a kép: a kereszténység még mindig hegemón vallás Latin-Amerikában,
a katolicizmus azonban az elmúlt két évtizedben jelentős teret vesz-
tett, így kvázi-kizárólagosságából dominancia lett. E két tényt összevetve
világossá válik, hogy Latin-Amerikában — Afrikával ellentétben — nem
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a különböző világvallások között, hanem magán a kereszténységen be-
lül folyik igen dinamikus átrendeződés, amire még a kilencvenes évek
elején sem mutattak szignifikáns jelek. Az alábbiakban a keresztény-
ségen belüli eltolódásoknak nézünk utána: egyrészt földrajzi tekintetben,
a katolicizmus térbeli átrendeződését vizsgálva, majd a katolikus–pro-
testáns eloszlást, ezúttal már kifejezetten az új pápa szülőkontinensé-
re, Latin-Amerikára koncentrálva.

A katolicizmus tereinek átalakulása

Az első világháború előestjén a katolicizmus földrajzi eloszlása kí-
sérteties hasonlóságot mutatott a kereszténység fentebb vázolt ará-
nyaihoz. Ennek alapján Európa — dacára az innen kiinduló szeku-
larizációs folyamat előrehaladottságának, a Felvilágosodás szellemi
örökségének, az olyan nagy hatású gondolkodóknak, mint Kant,
Nietz sche, vagy Marx — a századfordulón még joggal értelmezhető
keresztény kontinensként (lakosságának 94,5%-a keresztény), épp
úgy, mint a katolicizmus fellegváraként. 1910-ben a világ katoliku-
sainak 65%-a a vén kontinensen élt; Európán kívül egyedül Latin-
Amerika és a Karibi-térség jelentett komolyabb tömböt, 24%-kal,
míg Afrika szinte részesedése ekkortájt még szinte mérhetetlen.

Az elmúlt száz évben ugyanakkor jelentős átrendeződésről, egy-
szersmind a kontinensek közti kiegyenlítődésről beszélhetünk, mely-
nek — a kereszténységhez hasonlóan — kulcsszereplője Afrika, illet-
ve Latin-Amerika. A kettejük közti különbség a hívők növekedésének
dinamizmusában rejlik: Afrika katolikus lakosságának megugrása a
20. század első kétharmadának amúgy is folyamatos növekedése után
egy generáció alatt hihetetlenül felgyorsult: az 1978-as 54 millióból 2004-
re 148 millió hívő lett, ami azt jelentette, hogy a kontinens részesedé-
se a katolikus hívők összességéből 7,24%-ról 13,55%-ra nőtt, 2010-re pe-
dig a 16%-ot is elérte. Ugyanezen idő alatt Európa adatai 35,21%-ról
25,38%-ra estek vissza, 2010-ben pedig, a részletes mérések bevezeté-
se óta először, a világ katolikusainak kevesebb mint negyedét adják.14

Latin-Amerika esetében a kiindulópont egészen más, mint Afrika
esetében; itt az alapadottságok miatt szinte kizárólag demográfiai
alapú növekedésről beszélhetünk (mivel 1910-ben a kontinens lakos-
ságának 90%-a volt katolikus, nemigen voltak katolizálásra váró fehér
foltok), melynek sebessége többé-kevésbé a kontinens népességnö-
vekedésének arányában változott. Mivel ez, különösen 1950 és 2000
közt igen intenzív volt (167 millióról 520 millióra növekedett a lakos-
ság15), még úgy is jelentősen növekedett részesedése a világ katolikus
népességéből, hogy jelentős a kontinensen kívülre irányuló migráció
(az Egyesült Államokban a 2010-es népszámlálás szerint több mint 50
millió latino él, 2000-ben 70%-uk vallotta magát katolikusnak16 — ez
különösen akkor tűnhet magas értéknek, ha tudjuk, 2010-ben egész
Észak-Amerikában összesen 88 millió katolikust tartottak számon17),
és egyre jelentősebb a katolikusnak keresztelt, de más keresztény
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mozgalmakhoz csatlakozó hívek száma. Különös módon Latin-Ame-
rika akkor lett a világ legkatolikusabb kontinense (2010-ben a világ
katolikusainak 39%-a élt itt), amikor a katolicizmus helyzete a föld-
részen belül kezdte elveszíteni hegemonikus helyzetét.

A kereszténység belső átrendeződése Latin-Amerikában

Egészen a hatvanas évekig nem tűnt elképzelhetőnek az, hogy 1990-
ben egy amerikai antropológus számszerű adatokra támaszkodva ír-
hasson egy könyvet, melynek címe Is Latin America Turning Protes tant?18

Pedig ez az év a latin-amerikai „protestáns boom” statisztikai alapokra
helyezésének éve: Stoll műve mellett ekkor kezdett el David Martin
a protestantizmus harmadik nagy hullámáról beszélni a pünkösdista
mozgalom hallatlan sikerei láttán.19 Ez azonban ekkor még nemigen for-
dult át katolikus válságbeszédbe, aminek oka lehetett, hogy még 1995-
ben, a legalacsonyabb adatokat mérő Latinobaró metro szerint is a la-
kosság 80%-a katolikusnak vallotta magát, szemben a protestánsok
3%-á val, míg a World Value Survey és a World Christian Database ké-
sőbbi adatai ennél is nagyobb katolikus fölényt mutattak.20 Ezeken a
megnyugtatónak tűnő számokon ugyanakkor nem tört át a már em-
lített karizmatikus és pünkösdista mozgalmak akkor már jelentős si-
kere: a statisztikákban ugyanis rengeteg a kétszeresen elkötelezettek
(doubly-affiliated) száma, vagyis azoké, akiket — javarészt — katolikusnak
kereszteltek ugyan, de az ezernyi (név szerint alig-alig nyilvántartható)
alulról építkező, népi jellegű mozgalom valamelyikének a tagjai. (Barrett
1990-ban 65 millió ilyen, kétszeresen elkötelezett hívőt tartott számon,
számuk azóta tovább nőtt.) A kétezres évek elején ugyanakkor több ta-
nulmány kezdett el a katolicizmus korábban elképzelhetetlen vissza-
szorulásáról, sőt válságáról beszélni,21 melyet azóta egyre több szám
erősít meg: az 1995-ös 80–3-as katolikus–protestáns eloszlás 2004-ben
már 71–13 volt.22 E jelenség nehezen érvelhető meg az Európára jól al-
kalmazható, globális vallástalanodási tendenciákkal: vannak ugyan La-
tin-Amerikában is jelei a vallásosság intézményes formáitól való elfor -
dulásnak, a passzivizálódó, közösségiségéből vesztett, individualizálódó
hitnek, de, ahogy említettük, még mindig igen magas a magukat hí-
vőknek vallók, alacsony a nem-hívők, s alig mérhető az ateisták száma.

A kereszténység tehát nemigen vesztett népszerűségéből a konti-
nensen, csak, akár a vallásosság megélésének formája, átalakulóban
van, s annyiban egyértelműen követi a globális tendenciákat, hogy
pluralizálódik, illetve intézménytelenedik — ennek pedig minden jel
szerint a Katolikus Egyház a legnagyobb vesztese. Ezzel együtt azon-
ban még mindig elmondható, hogy az egyházban mint intézmény-
ben kiemelt a bizalom: a Latinobarómetro lakossági bizalmat mérő
1996–2010-es, illetve 2011-es felmérései szerint sincs olyan közintéz-
mény a szubkontinensen, melynek hitelessége felülmúlná az egy-
házét. Az 1996–2010-es összesített adatok alapján a megkérdezettek
71%-a, a legfrissebb, 2011-es kimutatás alapján 64%-a érzett „vala-

in Latin America.
Blackwell, Oxford, 1990.

20A Latinobarómetro ada- 
tait idézi José Amando

Robles: Crisis de la religi-
ón en América Latina

http://www.christus.org.
mx/descargas/crisis-

Amando.pdf, a többi ada-
tot közli Cristián Parker

Gumucio: ¿América Latina
ya no es católica?

Pluralismo cultural y
religioso creciente.

América Latina Hoy 41,
2005. december, 35–56,

itt: 36–37.

21Lásd például Robles
vagy Parker fentebb

említett tanulmányait.

22A Latinobarómetro adata-
it idézi Robles. A Pew ada-
tai szerint 2010-ben Latin-

Amerika lakosságának
72%-a volt katolikus. A leg-

frissebb, brazil adatokhoz
vö. Szilágyi Ágnes Judit:

Egyház, vallások és
oktatás Brazíliában a

függetlenné válás korában.
Vigilia, 2012. január, 2–11.,

különösen: 2–3.

23Az elemzések letölthetők
innen: http://www.latinoba

rometro.org/latino/
LATContenidos.jsp.

24Idézi Michael Bergunder:
A modo de introducción.

Movimiento pentecostal en
América Latina: teorías
sociológicas y debates

teológicos. In uő. (szerk.):
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mennyi” vagy „nagy” bizalmat az egyház iránt, miközben a második
helyen álló rádiók 55, illetve 49%-kal állnak.23

Ferenc pápának tehát egy — arányaiban — zsugorodóban lévő, de
belé nagy bizodalmat helyező katolikus nyáj további csökkenését kel-
lene megakadályoznia. Az általa elsődleges célcsoportként megjele-
nített szegények (már névválasztásával is rájuk utal) preferálása sem
véletlen: az újkeresztény mozgalmak épp a társadalom legalsóbb
decilliseiben örvendenek kiemelt, s egyre növekvő népszerűségnek.
A Ferenc pápa elé táruló kihívást így talán Cecília Loreta Mariz fo-
galmazza meg a legvelősebben: „A Katolikus Egyház azért pártolja a
szegényeket, mert nem a szegények egyháza. A pünkösdista egyhá-
zak nem a szegényeket pártolják, mert ők már a szegények egyházai. Ez
az oka annak, hogy a szegények az utóbbiak mellett döntenek.”24

Kereszténység és identitás Latin-Amerikában

Az eddigiekben kvantitatív módszerekkel igyekeztük ábrázolni a ke-
reszténység és a katolicizmus térbeli hangsúlyainak eltolódását — azt
viszont már sokkal nehezebb akár csak narratívába rendezni is, mi-
lyen formában van jelen a vallásosság, illetve a kereszténység az adott
kontinens, jelen esetben Latin-Amerika identitásában. Az alábbiak-
ban, mikrotörténeti módszerrel élve három szimbolikus értékű jelen-
séget igyekszünk a kereszténység, identitás és önreprezentáció néző-
pontjaiból értelmezni a kérdés megválaszolásának érdekében.

Rövid esettanulmányainkban három archetipikus latin-amerikai kul-
tuszt vizsgálunk: a védőszentét, a zseniét és a vezérét. Mindhárom eset-
ben más kultúrkörökben is létező jelenségekből indulunk ki, s a latin-
amerikai kultúra európai gyökerei miatt mindhárom esetben kifejezetten
törekszünk az Európával (mint hozzá legközelebb állóval) való ösz-
szehasonlításra, épp a tőle való elkülönítés jegyében: egy csoport ön-
definiálásához ugyanis elengedhetetlen szükség van a „másiktól” való
elhatárolásra, vagyis „annak meghatározására, hogy a ‘mi’ csoportunk
miben tér el az ‘ők’ csoportjától”.25 Erre a legalkalmasabbnak tűnő
módszer, ha — a behaviorista pszichológia szókészletéből kölcsönözve
— azt vizsgáljuk, melyek azok a helyzetek, melyekben két különböző
csoport ugyanazokra az ingerekre szignifikánsan más választ ad.

Módszerünk ábrázolásához elsőként az (állítólag) a századfordu-
lós Mexikóban élt, 1909-ben kivégzett betyárt, Jesús Malverdét hívjuk
segítségül, akit ma annak ellenére is védőszentjükként tisztelnek a narcók
(drogkereskedők), hogy a Katolikus Egyház — érthető okokból — bol-
doggá sem avatta. Ebben az esetben a Jesús Malverdéével szoros ro-
konságot mutató Robin Hood- vagy Rózsa Sándor-történet26 joggal ér-
telmezhető azonos ingerként; a két kultúrkör (a latin-amerikai illetve
európai) válaszreakciója azonban olyan eltéréseket mutat, amik men-
tén felfejthető a kettejük identitása közti egyik lényeges különbség.

A Rózsa Sándorhoz hasonló betyárok, illetve a Robin Hood-szerű
„népi igazságosztók” köré kiépülő európai narratíva beszédmódja

Movimiento pentecostal y
comunidades de base en

América Latina. Heidel-
berg, Universidad de Hei-

delberg, 2009, 5–50, itt: 20
(kiemelés tőlem – Z. D.).

25Samuel P. Huntington:
Kik vagyunk mi? Az ame-

 rikai nemzeti identitás
dilemmái. (Ford. Szabó

László Zsolt.) Európa,
Budapest, 2005, 60.

26Fontos megjegyezni,
hogy mindhárom esetben
a történetek népi megjele-
nítéséről, reprezentációjá-
ról, nem pedig a történész
által (re)konstruálható va-
lóságról beszélünk. A ket-

tejük közti különbséghez
vö. Csepeli György – Má -
tay Mónika: A Magyar be-

tyár életei a médiában. Mé-
diakutató, 2001/4. 88–101.

27Vö. például: „Ennek a
rokonszenvnek rendkívül
erős antifeudális töltete is

volt, [a betyárok] gyakran a
szegény nép védelmezői-

ként, a gazdagok kifosztói-
ként jelennek meg a balla-
dákban vagy énekekben.”

Csapó Csaba: Ráday
Gedeon és a szegedi kirá-

lyi biztosság: a „betyár -
világ” felszámolása. Pro

Pannonia, Pécs, 2007, 8.
28Oración a Jesús

Malverde. Las cosas que
nunca existieron.

http://lascosasquenuncaex
istieron.com/Articulos/314/
oracion-a-jesus-malverde

(letöltés: 2013.04.01.)
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elsősorban folklorikus: a népdalokban, történetekben, anekdotákban
néhány alapvető, parabolikus motívum bomlik szét és sokszorozó-
dik meg: legfontosabb közülük a társadalmi szolidaritásé, a hata-
lomeloszlás igazságtalansága elleni küzdelemé.27

Jesús Malverde kultuszának — mert itt valóban kultuszról beszél-
hetünk — beszédmódja ezzel szemben egyértelműen vallásos, annak
ellenére is, hogy tartalmilag ugyanazok az elemek lelhetők fel benne,
mint Robin Hood esetében. A novénájának első napján elmondandó
imádság egy részlete egyértelműsíti mindezt: „Szegényen haltál meg,
sosem őrizted meg magadnak, amit a gazdagoktól elvettél, és min-
dig előbb gondoltál másokra, mint magadra.”28 Nem a kultusz tár-
gyának (Robin Hoodnak, illetve Malverdének) értelmezése tér tehát el,
hanem a szimpátia artikulálásának formája, reprezentációja. Malver -
dének ugyanis két kontinensen három kápolnát emeltek (kivégzésé-
nek helyén, a sinaloai Culiacánban, a kolumbiai Caliban, és Los An-
gelesben), melyek közül különösen a sinaloai valóságos zarándokhely
(nem ritka a Venezuelából vagy Kolumbiából való látogatás sem),
külön kegytárgyipar épül rá (Szűz Mária helyett Malverde képével
ellátott skapulárék, olajfestmények, szobrok stb.), a hozzá intézett be-
széd jellege pedig egyértelműen szakrális. A citált cikkhez való 139
hozzászólás szinte mindegyike írásos formában megjelenített ima:
„Malverde, hiszek benned, bocsánatodat kérem, hogy bűnös voltam,
s bízom benned, mert csodatévő vagy”; „Köszönöm, imádott Malver -
de, hogy meghallgattál, és megadtad nekem, amit kértem tőled”;
„Egy vak, aki néha megtagadja hitét, kér segítséget tőled”; „Vigyázz
rám, bár nem vagyok sinaloai, de te vagy az én szentem” stb.

A reprezentáción kívül a kultusz tárgyának funkciója is eltér: Jesús
Mal verde aktív, cselekvőként elképzelt védőszentként jelenik meg a népi
képzeletben, Robin Hood legendája ugyanakkor maximálisan szeku-
larizált, leginkább a szórakoztatóiparhoz és a kultúrafogyasztáshoz köt-
hető. Nem gondolható el olyan európai, aki problémája megoldását bár-
milyen szinten is Robin Hoodtól (Rózsa Sándortól, Sobri Jóskától, vagy
akár, Csepeli és Mátay fölvetését követve, Ambrus Attilától) várja
el, s még kevésbé, hogy ezért több ezer kilométert utazzon, és kilenc
napig imádkozzon hozzá; az ugyanakkor sokkal inkább, hogy a bul-
vársajtóban nyomon kövesse a vele kapcsolatos történéseket, vagy
megnézze a róla szóló filmet. Malverde kultusza rávilágít, hogy La-
tin-Amerikában még a par excellence deviánssal, vagyis a laikus állam
és az intézményes vallások számára egyaránt vállalhatatlan kultusz-
tárggyal is nem szimplán a vallásos, de eszközkészletében dominán-
san katolikus is (a vizsgált esetben példa erre a skapuláré, vagy a novéna)
az azonosulás artikulációja; ugyanennek az érzelemnek a kifejezésé-
re Európában egészen más, laicizált formákat választanak.

Malverdéhez hasonló részletességgel kidolgozott és felépített szer-
tartásrendje van a — nálunk főleg irodalomtudományos körökben vizs-
gált — zsenikultusz legfőbb reprezentánsának, Diego Maradonának, aki-
nek egyháza (Iglesia maradoniana) 2008-ban 120 ezer hívőt számlált.29

29Rupert Howland-Jack-
son: La Iglesia Maradonia

na — Argentina’s real
religion? The Argentina

Independent, 2008.12.01.
http://www.argentinaindep

endent.com/life-style/
undergroundba/la-iglesia-
maradoniana-argentinas-

real-religion/ (letöltés:
2013.04.21.)

30La iglesia maradoniana
le da espalda a su dios. El

Comercio. http://elcomer
cio.pe/deportes/340593/no
ticia-iglesia-maradoniana-

le-da-espalda-su-dios
(letöltés: 2013.05.23.)

31Rafael de la Piedra:
Iglesia Maradoniana:

locura o pasión? Razónes
para creer. http://razones
paracreer.com/iglesia-ma

radoniana-%C2%BFlocura
-o-pasion/ (letöltés:

2013.04.21.)

32Marido y mujer por el rito
maradoniano. 20 minutos.
http://www.20minutos.es/

noticia/298576/0/rito/mara
doniano/bodas/

(letöltés: 2013.04.21.)

33Daniel Lagares: Qué
quiere decirle la gente.

Clarín. http://edant.clarin.
com/diario/2004/04/25/
d-07901.htm (letöltés:

2013.04.21.)

34Vö. Dávidházi Péter:
„Isten másodszülöttje”.

A magyar Shakespeare-
 kultusz természetrajza.
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Az intézményes vallások számára elfogadhatatlan ideált kínáló
Maradona köré szerveződő vallás látszólag szoros kapcsolatba hozható
Malverdével, mint deviáns kultusztárggyal, hívei ugyanakkor kiemelik:
nem Diegót mint embert, s még kevésbé mint edzőt, csakis a futbal-
listát tisztelik istenükként.30 Ez tulajdonképpen világosan következik
a maradoniánus egyház partikuláris szemléletéből, mely a vallás meg-
élésének szimbolikus keretéül a stadiont adja meg, a futballt tételez-
ve vallásaként, s Maradonát ennek origójaként, isteneként. Fontos ki-
emelni, hogy akár a Malverdében és a Guadalupei Szűzben egyaránt
hívő mexikói, úgy a maradoniánus egyház sem törekszik a Katolikus
Egyházzal való konfrontációra: a vallás egyik alapítója, Alejandro Verón
kiemeli, „mindannyian római katolikusok vagyunk”, akik eszükkel
Krisztusban, szívükkel Diegóban hisznek.31 A vallás így nem megle-
pő módon, reprezentációjában ugyanazokra az alapokra építkezik, mint
a katolicizmus: a maradoniánusoknak van tízparancsolata, szakrális
szövegeik a Miatyánk, a Hiszekegy és az Üdvözlégy parafrázisai („Di-
ego nuestro”, „Creo en Diego”, „D10S te Salve”), istenükre a D10S
tetragrammatont alkalmazzák (a „Dios” (=Isten) szóból és Maradona
mezszámából), szakrális ünnepeik a Húsvét, illetve a Karácsony le-
képezései, a maradoniánus esküvő rítusai pedig bevallottan a katoli-
kus szertartásrendet követik.32

A sportolók, kiváltképp a labdarúgók „istenítése” Európában
sem ismeretlen jelenség: a személyükhöz köthető tárgyi emlékek
(főképp aláírásuk vagy mezük) rituális tiszteletben tartása, a hoz-
zájuk írt dicsőítő énekek, a stadionokba való zarándoklat mind val-
lásos jelenségek laicizált változatai — ezekkel a vallásos gyökerű, de
laicizálódott szertartásrendekkel szemben ugyanakkor Maradona
kultusza nyíltan vallásos, s itt nem csupán a maradoniánus vallásra,
hanem Mara do nának (vagy a vezetéknévtől, ezáltal a konkrét sze-
mélytől elválasz tott, szimbolikus Diegónak) mint az argentin nem-
zetvallás Evita utáni második istenalakjának kultuszára is gondol-
nunk kell.33

A kifejezetten vallásos kifejezés-, illetve beszédmód Latin-Amerikában
a politikai szférába is erősen beszüremlik, különös tekintettel a vezér-
kultuszra. Ennek legfrissebb és talán legjellemzőbb példája a Chávez-
kultusz kulminálása Venezuelában a Comandante halála utáni meg-
emlékezésekben. A helyzet pontos megértéséhez tudnunk kell, hogy
halála bekövetkeztekor Chávez hivatalban lévő elnök volt (bár negyed -
szerre egészségi állapota miatt nem iktatták be), így a személyéről és
haláláról való megemlékezések egyben kampányszövegekként is ol-
vasandók; a vallásos párhuzamok beemelését nagyban könnyítette a
haláleset Húsvéthoz való közelsége. Két aspektusból közelítjük meg
a problémát: egyrészt a propaganda szempontjából, Nicolás Maduro
kommunikációs stratégiái felől, felülről, másrészt a Chávezre való népi
megemlékezések jellegére koncentrálva, alulról. Ezzel, Dávidházi
Pé  ter nyomán igyekszünk a kultuszt egyrészt mint beszédmódot, más-
részt pedig mint szokásrendet vizsgálni.34

Gon dolat, Budapest,
1979, 5.

35Az adatok napról napra
követhetők a www.maduro

dice.com oldalon.

36„Az 1946-ban róla mintá-
zott Az eskü című film

készítése során így oktatta
ki Berija a film rendezőjét

(…): »Az eskünek
magasztos filmnek kell

lennie, amelyben Lenin az
Evangélium Keresztelő

Szent Jánosa, Sztálin
pedig maga a Messiás.«”

Idézi Gyáni Gábor:
Politikai kultusz — vezér-

kultusz. Identitás és
közvéleményteremtés.

In uő: Relatív történelem.
Typotex, Budapest,
2007, 37–49, itt: 49.

37Simonetta Falasca-Zam -
ponit idézi Turbucz Dávid:

Mussolini vezérkultusza.
Grotius, 2012. http://www.

grotius.hu/doc/pub/RLGBV
T/2012_175_turbucz_

david_mussolini_
vezerkultusza.pdf

(letöltés: 2013.04.16.)

38Uo.

39El culto a Chávez se
cuela en las festividades

de Semana Santa en
Venezuela. La Vanguardia.
http://www.lavanguardia.co
m/internacional/20130328/

54370763708/hugo-cha
vez-semana-santa-vene

zuela.html (letöltés:
2013.04.16.)
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A 2013. áprilisi választásokon a Chávez által saját utódjául kijelölt
Nicolás Maduro politikai kommunikációjának legfontosabb stratégi-
ai eleme elődje folyamatos megidézése volt a vele való összemosás, azo-
nosítás érdekében. Egy erre specializálódott honlap tanúsága szerint
az elődje halálát követő 28 napban Maduro 5551-szer említette meg men-
torát valamilyen formában különböző rádió- és televízió-műsorokban.35

A Chávezről való beszéd ugyanakkor Maduro esetében nem pusztán
a 20. századi európai diktatúrákra is jellemző kultikus beszédmódot,
hanem kifejezetten vallásos tartalmú retorikát rejt. Ez azt jelenti, hogy
szövegeiben nem a vezérkultuszok esetében megszokott módon, a szö-
veg mögött, a szubtextusban bújnak meg keresztény motívumok (mint
a biblikus imázst elérni kívánó Sztálin esetében36), hanem expilicit mó-
don képezik a kultikus szöveg részét. Ez nem teljesen példa nélküli az
európai vezérkultuszok esetében sem (a lateráni egyezmény szigná-
lása után például maga XI. Piusz pápa jellemezte Mussolinit a „Gond-
viselés küldöttjeként”37), ahol főképp a vezérnek mint szakrális veze-
tőnek az értelmezése kapcsán fordul elő: e tünetcsoportot általában a
politikai (szekuláris) vallás jelenségeiként szokás kezelni.38 Jelen pél-
dánk esetében ugyanakkor nem beszélhetünk sem totális államról, sem
szekularizált közegről, sem együttműködő egyházról (Caracas érse-
ke fel is szólalt a Comandante Jézushoz való hasonlítása ellen,39 Mérida
érseke pedig egyenesen a náci vezérkultusszal hozta párhuzamba a
chavista gyakorlatot40), s azt is fontos kiemelni: Maduro nem Jézus vagy
egyenest Isten helyébe pozícionálja Chávezt, hanem melléjük. A Harmadik
Birodalom esetében Hitler Isten pótléka, helyettesítője, Horthy és Mus-
solini ugyanakkor legfeljebb a küldöttje, kiválasztottja:41 e fölé-, illetve alá-
rendelt viszonyokhoz képest Chávez Jézussal (tehát nem is elsősorban
Istennel) egy szinten, mellérendelve, mintegy kollegiális viszonyban
jelenik meg, nem helyettesítve, inkább „részét képezve” („a szegények
Krisztusa”) annak. Ennek ábrázolásaként ki kell emelnünk Maduro azon
felszólalását, melyben a Jézusnál közbenjáró Cháveznek tulajdonítja
Ferenc pápa megválasztását.42

Retorikáját részletesen elemezve az is kitűnik továbbá, hogy
Maduro a kettős áthallás módszerét alkalmazza: Chávezt Jézussal („a
szegények megváltó Krisztusaként” hivatkozva rá), saját magát pedig
Chávezzel igyekszik összemosni: ebben az összefüggésben tulajdon-
képpen logikus, hogy ő maga mint apostol jelenik meg.43 Mindez, bár
óvatosan kezelendő, több feltételezést is megenged. Ezek közül a leg-
fontosabb a kommunikációelmélet segítségével megfogható: eszerint
egy adott üzenet kibocsátója/ kommunikátora (jelen esetben Maduro),
ha hatékonyan kívánja átadni mondanivalója üzenetét („Én vagyok a
megfelelő alany Venezuela elnöki tisztségére”), csak olyan jeleket küld-
het a befogadó fél felé, amit az képes dekódolni: ehhez az szükséges,
hogy a jel kettejük közös tapasztalatán alapuljon, vagyis mindketten
képesek legyenek ne csupán értelmezni, de ugyanúgy értelmezni azt.
Ez a közös tapasztalat jelen esetben a kereszténység, mely a legbizto-
sabb közös tudás, egyszersmind a legjobb lehetséges közös nyelv is:

40José Pernalete: Buscan
frenar culto a Chávez.

Diario Las Américas. http://
www.diariolasamericas.

com/noticia/154489/buscan
-frenar-culto-a-chavez
(letöltés: 2013. 04.16.)

41Vö. Turbucz Dávid: i. m.
6–7., illetve uő: A Horthy-
kultusz. In Romsics Ignác

(szerk.): A magyar jobb -
oldali hagyomány. Osiris,

Budapest, 2009, 138–166.

42Chávez influyó en
elección del Papa: Madu -
ro. El Economista. http://

eleconomista.com.mx/inter
nacional/2013/03/14/chavez
-influyo-eleccion-papa-ma

duro (letöltés: 2013. 04.03.)

43Maduro insiste en
comparar a Chávez con
Jesús y se considera su
apóstol. Caracol Radio.

http://www.caracol.com.co/
noticias/internacional/mad
uro-insiste-en-comparar-a-
chavez-con-jesus-y-se-con

sidera-su-apostol/
20130320/nota/1862611.

aspx (letöltés: 2013.04.12.)

44Giampietro Mazzoleni:
Politikai kommunikáció.
(Ford. Szokács Kinga.)

Osiris, Budapest,
2006, 107–112.

45Venezuela: Maduro dice
Chávez se apareció en
forma de „pajarito chi -

quitico” y lo bendijo. Info la -
tam. http://www.infolatam.
com/2013/04/02/venezue
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a specifikus szakterminológiával nem rendelkező, nyitott, úgynevezett
szektoriális politikusi nyelv itt úgy olvasztja magába a vallás szókincsét,
mint Berlusconi a ’94-es olaszországi választásokon a futballzsargont.44

Ennek ábrázolására megemlíthetjük Maduro találkozását az imája köz-
ben madár képében megjelenő Chávezzel, aki állítása szerint meg is
áldotta,45 illetve húsvéti beszédét, melyben Krisztus feltámadása és
Chávez — az áprilisi választásokon való chavista győzelem általi —
feltámadása közötti párhuzamokról beszélt.46

Mindezt összefoglalva arra juthatunk, hogy a kereszténység Vene-
zuelában okkal értelmezhető a leghatékonyabb, vagyis a legtöbbek
által ugyanúgy dekódolható közös jelrendszernek: ez az a „nyelv”,
amin leghatékonyabban közvetíthető egy üzenet a társadalom döntő
többségének számára.

A retorikai fogások ugyanis a társadalom bizonyos rétegeiben
életre keltek, egyfajta, Chávezhez köthető, kultikus szokásrendet létre-
hozva.47 Ezek legfontosabb részeként említhető meg a Caracas egyik
legszegényebb negyedében felállított Szent Hugo Chávez-kápolna,
melynek falán a Comandante a keresztet hordozó Krisztusnak szalu-
tál (fölötte felirat: „Isten velük, ki ellenünk?”), s melyet tízezrek ke-
restek már fel, hogy gyertyát gyújtsanak, virágot vagy szentfigurákat
helyezzenek el a Comandantéről készült mellszobor köré.48

A Chávez halálához igen közeli Nagyhét alkalmával továbbá ki-
emelt helyet kapott a sajtóban azoknak a Szent Teréz-bazilika köré
csoportosuló eladóhelyeknek a portékája, akik nagy sikerrel árusítot-
tak Chávezt és Krisztust ábrázoló képeslapokat ezzel a felirattal: „Elv-
társ, ne félj, ne csüggedj, Én veled leszek életed minden pillanatában”.
A szöveg pozicionálása nem teszi lehetővé annak eldöntését, melyi-
kük (Chávez vagy Krisztus) a beszélő, de minden valószínűség sze-
rint ez pontosan megegyezik a gyártó szándékával.49 A képeslap szö-
vege ugyanakkor egy látszólagos ellentmondást is felold: az „elvtárs”
szó szemantikai mezőjének a kereszténység felé való — feltételezett —
zártságát. Mindez ugyanis rámutat arra, hogy a hivatalos ideológiá -
vá emelt marxizmus Venezuelában — de a tanulmány első felében
idézett adatokra támaszkodva azt is megkockáztatjuk, Latin-Amerika
jelentős részében — nem jár együtt vallástalansággal vagy ateizmus-
sal, így közös nyelvként való alkalmazhatósága, Európával ellentét-
ben átlép a hagyományos baloldali-jobboldali törésvonalon — ami
egyúttal megkérdőjelezi a hagyományos jobb- és baloldal-értelmezé-
sek latin-amerikai érvényességét is.

E hangsúlyozottan kvalitatív esettanulmányok a kvantitatív adatokkal
összevetve arra utalnak, hogy a kereszténység Latin-Amerikában hi-
telessége, hagyományba, kultúrába és mindennapi életbe való be-
ágyazottsága okán eszközként és nyelvként is felhasználható olyan szé-
les rétegek közös metszetbe terelésére, melyeket egyébként számos,
egyébként átléphetetlen szakadék választ el egymástól. Ebben a kon-
textusban Ferenc pápa felelőssége hatalmas — de lehetőségei sem alá-
becsülendők.

la-maduro-dice-chavez-se-
aparecio-en-forma-de-paja
rito-chiquitico-y-lo-bendijo/

(letöltés: 2013.04.03.)

46Hugo Chávez llega al
paraíso y Nicolás Maduro

lo compara con Jesucristo.
El Comercio. http://www.

elcomercio.com/mundo/Hu
go_Chavez-Nicolas_Ma

duro-Venezuela-paraiso-
Jesucristo_0_892710825.

html (letöltés: 2013.04.16.)

47„A kultusz… mint szokás-
rend szentnek tekintett he-
lyek fölkereséséből, erek-
lyék gyűjtéséből… szent
idők megünnepléséből,

szertartásokon való rész-
vételből, és életszabályozó

előírások betartásának
igyekezetéből áll.” Dávid -

házi Péter: i. m. 5. Vö.
ugyanezt a fentebb elem-
zett Malverde-kultusszal.

48Nace el culto a „San
Hugo Chávez” en Venezu-

ela. Acontecer Cristiano.
http://www.acontecercristia

no.net/2013/04/nace-el-
culto-san-hugo-chavez-

en.html. (letöltés:
2013.04.16.)

49A legszélesebb képi for-
rással lásd Culto a Chávez

se cuela en las festivida -
des de la Semana Mayor.
La Patilla. http://www.lap

atilla.com/site/2013/03/28/
culto-a-chavez-se-cuela-
en-las-festividades-de-la-
semana-mayor/ (letöltés:

2013.05.23.)
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