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Székely András Bertalan:
Vallás és identitás a magyarországi szlovének körében

A történelmi Magyarország délnyugati csűcskében, a Mura és Rába folyók közötti területen az
első világháborút megelőző időkben közel kétszázezer szlovénajkú élt. A békeszerzödésck kö
vetkeztében, a mai Magyarországon az osztrák-jugoszláv-magyar hármas határ térségében a
becslések szerint mintegy négyezer lélekre tehető a számuk. Társadalmi viszonyaik feltárására
nemrégiben nemzetközi kutatást szerveztek - az alábbi irás e vizsgálatnak az itt élő szlovének
hitéletére vonatkozó legfontosabb megállapításait foglalja össze.

Aszlovének betelepülése az ország e határmenti övezetébe a szentgotthárdi cisztercita kolos
tor alapításával függ össze. Az apátság megalapításakor, 1183-ban a szerzetesrend a szomszédos
Mura-vidékröl és Stájerországból toborzott munkaerőt. A mai Apátistvánfalva, Szakonyfalu és
Rábatótfalu lakóinak ősei ekkor kerültek mai településhelyükre. A másik három szlovén község:
Felsöszőlnők, Alsószölnök és Kétvölgy a Batthyányak dobrai (ma: Ncuhaus, Ausztría) bírtokához
tartoztak. A kétféle - tehát egyházi és világi - uralomhoz tartozás évszázadai ma is érzékelhető

hatással voltak az emberek életmódjára, nyelvjárásuk alakulására, gazdasági és szociális fejlő

désükre. 1

A mai három Rába-vidéki szlovén falut magába foglaló egykori Batthyány-birtok egyházigaz
gatásilag kezdetben a győri, 1777-től pedig a szombathelyi egyházmegyéhez tartozott. A szent
gotthárdi apátság és majorságai önállósulásukig, 1878-ig a heiligenkreuzi apátság fennhatósága
alá tartoztak. Jelenleg három katolikus egyházközséget találunk a Szlovénvidéken: a felsőszöl

nökit, az alsószölnökit és az apátistvánfalvi t. Közülük a legnagyobb múlttal a felsőszölnöki

rendelkezik. A Szentgotthárdra beköltözött szlovének az ottani plébános szerint a legszorgal
masabb miselátogatók. Szórványszlovénséggel a rábafüzesi és a felsőrönöki egyházközség terü
letén is találkozhatunk.

A felsőszölnöki plébánián a reformáció idején nyolc évtizedig evangélikus gyülekezet mükö
dött itt. 1968-tól már mint katolikus plébániát emlitik. A Keresztelő Szent Jánosnak szentelt
templom élén a szlovén irodalom és tanügy nem egy jeles személyisége állt; például a XIX. szá
zad derekán Kossits József. Horváth András tanító 1780-ban 258 hitbuzgalmi éneket jegyzett le
Felsöszölnökőn. A plébánia területén több énekeskönyv is íródott; például Ruzsics felsőszölnöki

pedagógus 1789-ből keltezett énekeskönyve. Az itteni egyházközség ma Ritkaháza és Alsószölnök
hívei egy részének a lelki gondozását is ellátja. A templom feliratai, a szertartások nyelve kizáró
lag szlovén. Az oltárt Amerikába szakadt helybeliek adományaiból építették. Kühár János plébá
nos csaknem öt évtizede vezeti a plébániát. 1938-ban saját költségén (l) újíttatta fel a templomot.
A jelenlegi három lelkész kőzűl napjainkban ő az egyetlen, aki a Rába-vidéken még anyanyelve n
szól a hívekhez.

A hívő szlovén lakosság kifejezett kérésének következtében néhány éve Apátistvánfalván és
Alsószölnökön magyar nyelvű szertartások folynak. Amaribori püspökhelyettes a szlovén püs
pöki kar, illetve a területi püspöki konferencia nevében kérte a szombathelyi megyéspuspőkőt.
hogy állítsa vissza az anyanyelvű istentiszteleteket. A magyar egyházi és állami szervek eddig is
lehetővé tették, hogy Mura-vidéki papok rendszeresen fölkeressék a Rába-vidéket, s részt vállal
janak az itt élők lelki gondozásában. Folyamatban van egy, a maribori egyházmegyéhez tartozó
lelkipásztor hosszabb távú Magyarországra helyezése, akinek jelenléte biztosítaná a Szlovénvi
dék lakóinak anyanyelvűhitéletét.'

A gyakorlatilag teljesen homogén szlovén faluban, Felsőszölnökön végzett reprezentatív fel
mérésünk a vallás meghatározó szerepét valószínűsítette.A megkérdezettek 96,8%-a római ka
tolikus vallású. Családi körben 85,2%-uk szlovénül, további 1,3% két nyelven imádkozik. Egy-
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házi esküvőt az emberek héttizede tartott (a fennmaradó 29,7% a hajadonokat és a nőtleneket is
tartalmazza). Szeriténekek ismeretéről a válaszadók kétharmada számolt be, sokan közülük
20-nál is több dallamra emlékeztek. Alanyaink csaknem fele kizárólag szlovén, további 14,8% na
gyobbrészt szlovén nyelvü éneket idézett fel, a többiek mindkét nyelven énekelnek a temp
lomban.

Búcsújáró helyeket a magyarországi Szlovénvidéken nem találunk. Az itt élők egykor évente
többször mentek Ausztria, a mai Szlovénia és Magyarország kegyhelyeire. A legkedveltebb cél
pontok Mariazell, Mariabild, Mariatrost és Mariadraus voltak Ausztriában. Szlovénia területén
pedig Sveta Trojica (Gradisce) v Slovenskih Goricah és Bántomya. Vas megyében Pusztacsatár,
Szentirnre, Vasvár és Felsőcsatár búcsújáróhelyeit keresték fel előszeretettel.' A családok több
mint egyharmadában ma is gyakorolják ezt a szokást, többnyire egy évnél ritkább időközökben

és belföldön. A kötelező egyházi ünnepeket a háztartások kétharmad részében megülik. A plébá
nos a hittanórákat az iskolában tartja, a jelek szerint igen jó hatásfokkal.

Katolikus lány- és fiúegylet (cserkész, KALÁsz, KALOT stb.) az 1940-es évek második feléig, a
Jézus Srive Társaság 1960-ig, az Élő Rózsa/üzér Társaság ma is működik Felsőszölnökön, illetve a
Rába-vidéken. Egyéni válaszadóink csekély, mindössze 5,2%-os katolikus egyleti tagságot fedtek
fel magukról - a kapott adatok hite!ét a vallás egyéb. már tárgyalt összetevői intenzitásának is
meretében joggal rncgkérdójclczhctjűk.

Az egyház erejét terepmunkánk során magunk is tapasztaltuk: Kisasszony napjának délelőtt

jén gyakorlatilag az egész falu a templomban volt. Mivel csak a magatehetetlen öregeket találtuk
otthon, kérdőives felmérésünket erre az időre föl kellett függeszten ünk. Egy szociográfia tanú
sága szerint "azt hihetnénk, hogy a horvátok és a szlovének életében, különösen nemzeti, illetve
nemzetiségi tudatában az egyház nem játszott ilyen (mint a szerbeknél a pravoszláv egyház - SZ.
A. B.) fontos szerepet, épp a katolikus egyház nemzetek feletti jellegénél fogva. Közelebbről

nézve azonban kiderül, hogy a katolikus egyház nemzeti és népi jellege itt is különösen fontos
volt és sajátos formákat öltött." Népszerűségénekegyik titka, hogy "a pap maradt az egyetlen
vezető értelmiségi személy a közösségben, akihez hivatali rnunkaidö után is oda lehet menni.
Arról nem is beszélve, hogy az egyházi intézmények hivatali munkaidö után vannak éppen
»nyitva«, míg például a kozrnüvelödési intézmények, különösen a müvelödési házak a fővárosi

tanácsi hivatalok munkarendjéhez, ellenőrzési és felügyeleti szempontjaihoz igazodva, az esetek
jelentős részében a hivatali munkaidö után bezárnak."4

Kőztudomású, hogy "a nemzetiségi nyelvek, a nemzetiségi közcsségek fenntartásában negatí
vumot jelent az egyházak visszaszorulása. Kétségtelen, hogy az egyházak kultúraörzö, nyelvi
környezetet bíztosító szerepét sok vonatkozásban nem tudták átvenni a nemzetiségi szerveze
tek.:" E kultúraszervező funkció eredményességét a számos múltbeli példa kiegészítéseként
hadd támasszuk alá azzal a ténnyel is. hogy a felsőszölnöki Pável Ágoston vegyeskar egyházi
kórusként alakult az akkori kántortanító. Csabai András vezetésével. A helyi államígazgatási és
politikai szervek a valós helyzetből kiindulva, a tolerancia álláspontjára helyezkednek a hit
kérdésében. Leszögezik, hogy "a pártállás ideológiai kérdés, s a községben, a periferikus elhe
lyezkedés miatt még ma is nagy a vallási befolyásoltság. Ez a körülmény csak generáció vagy
generációk váltásával oldódik, s nincs helye semmiféle türelmetlenségnek.:"

Jegyzetek: l. Mukícsné Kozár Mária: Szlovénvidék. Ljubljana-Szombathely, 1984. 87-88. p. - 2.
Dr. Márfi Gyula püspöki titkártól kapott telefon-információ 1986. május IS-én. - 3. Mukicsné: I.
m. 131. p. - 4. Szász János András: Nemzetiségi kultúra - sorsközösség. (Szociográfia a Magyaror
szágon élő szlovének hclyzctéröl.) Bp., 1984. Kézirat. Állami Gorkij Könyvtár Nemzetiségi Doku
mentáció. 133. és 170. p. - S. Kővágó László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Bp., 1981. 131.
p. - 6. Ropos Márton: Felsöszölnök község társadalmi szerkezete. Felsöszölnök, 1985. Kézirat.
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