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Nemzetiségek együttélése Karintiában

"Azt a tényt, hogy tartományunkban évszázadok óta két nép él, a teremtés
sokféleségének jeleként és mint történelmileg kifejlődött adottságot, hálával fo
gadjuk, és azt valljuk, hogy a keresztények feladata e két népet jobb kölcsönös
megértésre és ezáltal aktív együttélésre vezetni." Ezekkel a szavakkal kezdődik
az 1971/72. évi karintiai egyházmegyei zsinat határozata "a németek és sz1ové
nek együttélésérőlKarintia egyházában". Ezzel adott a kündulási helyzet egy
olyan konfliktusban, amely nemcsak Karintiában létezik, hanem egész Európá
ban feszültséget, sőt időnként gyűlöletet és ellenségeskedést kelt.

Tudjuk, hogy az egyház a történelem során alapvetőenhozzájárult ahhoz,
hogy a népek sokfélesége - nyelvük és kulturális tradícióik megőrzése által
- fenn tudjon maradni. Ez ma Európa egyik legnagyobb erőssége. A keresz
ténység kezdetei óta az egyház mindig annak a népnek a nyelvén teljesítette
evangéliumi küldetését, amelynek földjére az apostolok és utódaik elérkeztek.

A nyelvek sokfélesége a népek együttélésében egészen az elmúlt évszáza
dig nem jelentett problémát. (Természetesen bizonyos okok korábban is el
lenségeskedéshez vezettek, de azok többnyire más jellegűek voltakl) Az em
berek azonosították magukat azzal a térséggel, amelyben éltek, ezt pedig
általában egy állam alkotta és az a dinasztia kormányozta, amely ott hatalmon
volt. A felvilágosodás, a kulturális színvonal növekedése magával hozta az ön
rendelkezésre való törekvést, megnövelte a társadalom iránt érzett felelős

ségvállalást - s mindez a demokratikus társdalmi rend kialakulásához vezetett.
E fejlődés számos pozitívum mellett természetesen negatív hatásokat is

eredményezett. Ezek közül következményeiben a legsúlyosabb a túlzott nem
zeti öntudat. A korábbi, az országgal és uralkodójával való azonosulást
felváltotta a saját néppel való azonosulás, amelyet a közös nyelv és a közös
kulturális hagyományok jellemeztek: a patriotizmus helyébe a nacionalizmus
lépett. A nemzeti határok azonban többnyire nem azonosak a politikai határok
kal. Európa legtöbb országában nemzeti többségek és kisebbségek alakultak ki.

A kisebbségek körében a "tanult" emberek közül rendszerint csak a papok
voltak azok, akik a falvakba visszatértek, és ott saját nemzetiségüknek nem
csak lelki, hanem kulturális, gazdasági és végül politikai vezetőivé is váltak.

A többnemzetiségű területeken a II. Vatikáni zsinat - hatalmas eredmé
nyei mellett - két szempontból is megnehezítette a helyzetet: az egyik a
liturgia nyelvének megváltoztatása, a másik a világiak átértékelt felelőssége

a plébánián és az egyházmegyében. Az egy nemzeti nyelv helyett ezután
legkevesebb kettő versenyez egymással; és ahol korábban a plébános önálló
an hozhatott döntéseket nyelvi kérdésekben, ott ma mindent meg kell vitat
nia a nemzeti "egyházközségi frakciók" szővivőivel.

A példának felhozott Karintiában, ahol szlovén kisebbség él, törekedtünk
arra, hogy a nemzetiségi problémákat csökkentsük, és azt hiszem, ez sikerült
is. Minden nemzetiségi feszültségnek saját története van, így a német-szlo
vénnak is Karintiában. A szlovén népnek egy rövid időszaktóleltekintve nem
volt önálló története. Ezért jelentett különös problémát az' elmúlt száz évben
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saját identitásuk megtalálása egy olyan országban, ahol a többségben lévő

népesség nemzeti identitása nagyon erős volt.
A szlovéneknek sokkal nagyobb hányada hú az egyházhoz, mint a né

met többségnek. Ennek egyik oka, 'hogy az egyháztól mint az üldözöttek
segítőjétől sokkal többet várhatnak a kisebbségek. De nemzeti tudatuk ese
tenként szinte archaikus, mitikus jellegű, ahogy a következő mondás is tanú
sítja: "Előbb egy szlovén anya megszült, csak aztán kereszteltek meg!"

Karintiában a papi utánpótlás - arányait tekintve - többségében a szlo
vén lakosság köréból került ki. A hagyományos mély vallásosság mellett a
papi hivatásokat gyakran motiválta az is, hogy így jobban tudták népüket
szolgálni. A vallási és nemzeti indíttatás összefonódása következtében a pa
pok gyakran népük szószólóivá váltak - és sokan még ma is azok. Ezáltal
ténylegesen sikerült népük egy részében megőrizni a nemzeti tudatot, meg
óvni őket az asszimilációtól, és távol tartani a szekularizálódástól. Napjaink
ban azonban igen erős a szekularizálódás a szlovénség körében. Nagyon sok
szlovén elvész az egyház számára, de mégis szlovén marad - olyan jelenség
ez, amely a szlovén papokat nagy nehézség elé állítja.

1972 októberében politikailag robbanékony helyzet alakult ki. Még az
1955-ösállamszerződésben, amelynek eredményeképp a megszálló hatalmak
kivonultak az országból, Ausztria kötelezte magát, hogy Karintiában, ott,
ahol szlovének élnek, kétnyelvű helységnévtáblát és útjelzőt állít föl. Minek
utána 17 éven keresztül nem sikerült megegyezni, melyik helység számít
kétnyelvúnek, 1972-ben a tartományi elnök előzetes bejelentés nélkül
felállíttatta a táblákat. Ez az intézkedés a német ajkú lakosság körében nagy
haragot váltott ki, ami azzal végződött, hogy éjszaka az összes táblát kitép
ték, és Klagenfurtban a tartományi gyűlés épülete elé szállították.

Ugyanebben az időben ülésezett Klagenfurtban az egyházmegyei zsinat.
A mintegy kétszáz zsinati küldött fele a papságból, fele az egyházmegye
esperesi kerületeinek világi képviselőiből került ki. A tartomány katolikusa
inak ez a reprezentatív testülete ekkor hozta meg a bevezetőben említett
egyházmegyei határozatot lIa németek és szlovének együttéléséről Karintia
egyházában". A határozat a nemzeti konfrontációval szemben az ellentétek
legyőzését követelte meg, a mindenkori nemzeti sajátosság megőrzése mellett.

A dokumentum a bevezetőben leszögezi: tudomásul kell venni, hogy a
nemzetiségi viták nyomán sokan sérüléseket hordoznak magukban, és eze
ken nem képesek oly mértékben túltenni magukat, hogy a másik féllel ki
tudnának engesztelődni. Nem lehet azonban addig várni, míg mindenkiben
megérik a kiengesztelődés. Akik már mindkét oldalon eljutottak erre a lelkü
letre, kezdjenek el a kölcsönös megértésért munkálkodni, és egyben próbál
janak azokra is hatni, akik még nem jutottak el idáig.

A dokumentum konkrétan foglalkozik egyes problémákkal. Ilyen például
mindkét nemzeti nyelv használata a liturgiában. Leszögezi, hogy mindenütt,
ahol az istentiszteletet látogató közösség jelentős arányban beszéli mindkét
nyelvet, ott a liturgia is kétnyelvű legyen. Ez a jele a különböző nyelvű ke
resztények összetartozásának. Ha több szentmisét mondanak a plébánián,
egyszer az egyik, másszor a másik nyelvet használják.

Kisebb körben megtartott liturgiák esetében pedig - mint például a ke
resztelő, a házasságkötés vagy a temetés - az érintettek kívánságának a
legmesszebbmenökig eleget kell tenni.
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Egy további bekezdés azt rögzíti, mit jelent az aktív világiak felelős tevé
kenysége az egyház életében, például az egyházközségi tanácsban. Tudni
kell, hogya szlovén plébánosok egyáltalán nem örülnek ennek. Problémát
okoz ugyanis, hogy az egyházközségi tanácsban nagyon erősen érvényesül
nek a nemzetiségi érdekek. Az első választásoknál sok plébánián kísérletez
tek nemzeti jelöltlista felállításával. Sokszor olyan embereket igyekeztek rá
bírni a választáson való jelöltetésre, akiket az egyház tevékenysége egyáltalán
nem érdekelt. Erthető, ha a plébánosoknak nem sok örömük volt ezekben a
"felelősségteljes" munkatársakban. A probléma ugyan az idők során háttér
be szorult, amint a megválasztottakban tudatosodott, hogyamandátum
munkát és nem csak demonstrációt jelent. Ezeket a folyamatokat túl kell élni.

A dokumentum következő fejezete a szlovének hivatalos képviseletét tár
gyalja a püspök mellett. Hasonlóan a lelkipásztori tanácshoz, működik egy
szlovén lelkipásztori bizottság is. Az általuk választott szóvivő képviseli a
bizottságot az egyházmegyei hivatalokban és a püspöknél. Az egyházmegye
hivatalos rendezvényein bármikor lehet a szlovén nyelvet használni, de meg
felelő fordításról gondoskodni kell. A püspöknek és a püspöki helynöknek
legalább annyira kell ismerniük a szlovén nyelvet, hogy üdvözlő szavakat
vagy rövid beszédeket tudjanak szlovénül megfogalmazni.

Felállítottak még egy paritásos alapon működő német-szlevén koordináló
bizottságot, amelynek három német és három szlovén tagja van, közülük
egy-egy pap. Váltakozó elnöklettel működnek. Feladatuk a vitás kérdések
megtárgyalása vagy megelőzése.

Ezekben az években sok olyan ismerettel gazdagodtunk, amelyek hasz
nosak lehetnek a további munka szempontjából. Ezek a következők:

- Az indulatok nagyon értékesek, mert kreatív tényezők lehetnek, ám ha
túl erősek, már csak arányaiknál fogva sem ellenőrizhetők, Tehát ha egy
konfliktus "felfoITÓsodik", előbb meg kell teremteni a "lehűlés" állapotát,
mielőtt a megfelelő megoldásokat sikerrel fel tudnánk kínálni.

- Ha egy konfliktus ismétlődően jelentkezik, akkor a megoldás keresésébe
be kell vonni a közvetlenül érintetteket is. Különben csak addig hajolnak meg
egy nemkívánatos tekintély előtt, amíg új alkalom nem adódik a konfliktusra.

- Ma már sok világi hívő felelősséget érez a népek együttéléséért. és tenni
is hajlandó érte. Segítségükkel el kell érni, hogya papok ne kerüljenek
konfliktushelyzetbe nemzetiségi kérdésekben.

- Tudni kell azt, hogya nemzetiségi konfliktusok összefüggnek a kisebb
rendűségi érzéssel, ez utóbbi pedig félelmet okoz. A félelem ellenőrizhetetlen

érzés, és a nézeteltéréseknél ezt tudomásul kell venni. Szinte alig várható
kezdeményezés a probléma megoldására azok részéről, akik ebben érintettek.

Az eddigiek azt kívánták bemutatni, hogyan kezelik a nemzetiségi kérdést
Karintiában. Hasonló problémáknak más országokban saját történelmi előz

ményeik vannak, és bizonyára a megoldás lehetőségeit tekintve is sajátos
szempontokat kell figyelembe venni. De gyökerükben ezek míndig ugyan
azok az alapvető, egészen emberi alapproblémák, és valamennyien tanulha
tunk egymástól. "A világot tartósan csak akkor lehet jobbá tenni, ha a konk
rét embereket szeretjük"- mondta egyszer Carl von Sonnenschein, a múlt
században élt berlini ifjúsági lelkipásztor.

B. Réthelyi Sarolta fordítása
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