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Nemzeti és vallási
identitás a szlovákiai
magyarság életében
Amilyen mértékben indokolt, hogy a "szlovákiai magyar társa
dalomról" mint létező valóságról beszéljünk - a szlovákiai ma
gyarság rendelkezik a társadalmi és kulturális élet olyan intézmé
nyeivel, melyek e közösség kulturális értékrendjét meghatározzák
-legalább ekkora mértékben nem, vagy csak igen korlátozott mér
tékben beszélhetünk szlovákiai magyar egyházakról. Az 1991-es
csehszlovákiai népszámlálás adatai szerint a - Szlovákia lakossá
gának lO,8%-át kitevő 567 ezer fős - szlovákiai magyarság 64,4%-a
római katolikus, l1,4%-a református, 2,2%-a evangélikus, l,2%-a
görög katolikus, 6,6%-a felekezeten kívüli, egyéb felekezethez tar
tozó 1,3%, 12,9%-a ismeretlen felekezetű. Alaptendenciáiban nincs
lényegesebb eltérés a szlovákiai magyarság és Szlovákia lakossága
vallási összetételét illetően, amennyiben csak a katolikus és a pro
testáns egyházakhoz tartozók arányát vesszük tekintetbe. Alapvető
eltérés mutatkozik viszont a szlovákiai és a szlovákiai magyar pro
testantizmus felekezeti jellegét illetően, az előbbinél az evangélikus,
az utóbbinál a református jelleg a meghatározó.

Ezek az adatok jobban értékelhetőbbeklesznek, ha az egyházak
hoz tartozók felekezeti összetételét is szemügyre vesszük: A római
katolikusok l1,6%-a magyar nemzetiségű, míg a reformátusok
78,2%-a magyar. A szlovákiai magyarság egyházi viszonyait taglal
va a két legjelentősebb befolyású, legnagyobb lélekszámú, a katoli
kus és református egyházakra térünk ki részletesen.

A rendszerváltozásra az egyházak kevésbé voltak felkészülve,
mint Szlovákia társadalmának más csoportjai, illetve rétegei. Ez
nagyrészt az 1989-ig uralmon lévő pártállam egyházpolitikájának
tudható be. A szlovákiai magyarság vonatkozásában a helyzet
még összetettebb volt, a hatalom (letűnt rendszer) nagyfokú bi
zalmatlanságot, illetve ellentétet szított a magyar társadalom két
meghatározó tényezője, az egyházak, illetve az oktatási és kultu
rális intézmények között. Ez utóbbiak ateista elkötelezettségük
hangsúlyozásával próbálták a kisebbségi helyzetükből adódó hát
rányokat legalább részben kompenzálni, míg a papság na~y része
még a helyi kisebbségi közélettől is távol tartotta magát. Igy egy
fajta szembenállás, jobb esetben csak a párbeszéd hiánya jellemez-
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te a magyar társadalom meghatározó két értékhordozó rétegének,
a papságnak és a pedagógusoknak a kapcsolatát.

A rendszerváltozás előtti időszakban a szlovákiai magyar tár
sadalom rendelkezett egy olyan intézményi hálóval, amely cson
ka, monolitikus, ideologizált volt, de mégis meghatározó szerepre
tett szert a rendszerváltozást követő időszakban.

A rendszerváltozás utáni "starthelyzetben" az egyházak bizo
nyos fáziskéséssel reagáltak az új helyzetre. A belső korlátok, gör
csök tartósabbnak bizonyultak az egyházi, mint a civil társa
dalomban. A rendszerváltozás előtt a hívők nagy többsége számá
ra a közéletben való részvétel - nem ok nélkül - egyet jelentett
az egyházellenes hatalmi körökkel való kisebb vagy nagyobb
mértékű együttműködéssel, s ebből a meggyőződésből fakadt a
közélettől való távolságtartó magatartás, me ly a reformátusoknál
kisebb, a katolikusoknál némileg nagyobb mértékben volt érzékel
hető. Talán csak a magyarság kultúrszervezetében, a Csemadok
helyi csoportjaiban volt jelentős a keresztények aktív jelenléte. Ezt
a helyi társadalmakat jellemző gyakorlat tette lehetövé, amely
sokkal inkább épült a személyes kapcsolatok realitásaira, mint a
különböző szintű hatalmai gócok ideológiai elvárásaira. Mindez
hátráltatta a vallásos rétegek bekapcsolódását a társadalmi folya
matokba.

Az egyházak ingatlanjainak visszaszolgáltatása, illetve kárpót
lása csak felemás módon ment végbe. A református egyház hely
zetét súlyosbította, hogy ingatlanjainak nagy részét - mint ma
gyar intézménytől - még az 1948-as kommunista hatalomátvétel
előtt kobozták el, s ebből adódóan kárpótlásuk folyamata is több
bonyodalommal járt. A katolikus egyházon belül az intézmény
rendszer kiépülését a nem 'magyar egyházi vezetés is késleltette.
A katolikus egyházon belül éppúgy, mint a szlovák társadalom
egészében a vezetés igyekszik megakadályozni saját kisebbségi,
(gyakorlatilag magyar) intézmények megteremtését, kialakítását.
A cél a másság integrálása, mely gyakorlatilag asszimilációhoz
vezet, továbbá az etnikai alapon jelentkező "autonómiacsírák" lét
rejöttének megakadályozása. Így a (szlovák) katolikus egyházon
belül egy magyar püspök esetleges kinevezése már tulajdonkép
pen az "autonómiacsíra" egyik, talán legveszélyesebb potenciális
formáját jelentené.

Az egyházi intézmények döntő többsége szinte kivétel nélkül
hitbuzgalmi jellegű, az egyházak belső intézményi kereteinek
fenntartását célozzák. Ezért az egyházak nem váltak a kisebbségi
élet középpontjává, Ez -alól kivétel a református egyház, ahol az
etnikai és vallási identitás összefonódik. Ezt azért szükséges
hangsúlyozni, mert megkülönbözteti a szlovákiai magyarság val
lásos életét az erdélyi vagy a délvidéki magyarságétól. A katoli
kus egyház a szlovákiai magyarság nézőpontjából "lefejezett"
egyház, hiszen a Csehszlovák Köztársaság fennállása alatt ma-
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gyar főpap kinevezésére nem került sor, a katolikus egyháznak a
nemzetiségek érdekében tett lépéseiről országos szinten nem lehet
beszélni. Az egyházi vezetés felemelte ugyan a szavát a készülő

nyelvtörvény egyházi vonatkozásai ellen, ám ez az egyházak bel
ső autonómiájának csonkítását, missziós küldetésének korlátozá
sát is jelentette.

Az egyházak ezért jobbára csak helyi szinten tudnak fellépni a
kisebbségek jogaiért, ám ez a mozgástér jóval szűkebb, aminek
számos oka van. '

1. Ezek egyike az egyház mint intézmény személyi korlátaiból
fakad. A magyar papok száma alacsony, egyre fogyatkozik, egy
egy papra igen gyakran két-három plébánia gondozása is hárul.
A magyar papság fokozatos elöregedése belátható időn belül
visszafordíthatatlannak tűnik.

2. Az egyház elmaradt a civil társadalom fejlődésétől. s csak
keresi a mai kor igényeinek megfelelő tevékenység lehetőségeit.

3. Hiányzik a képzett keresztény értelmiség. Ez nagyrészt az
elmúlt évtizedek során az iskolai képzésben megnyilvánuló ideo
lógiai "egyirányúsítás" következménye.

A szlovák nemzetállam hatalmi gépezete céltudatosan törek
szik a magyarság intézményrendszerének felszámolására politi
kai, jogi, kulturális és gazdasági eszközökkel. Ezek között a kö
rülmények között az egyházak etnikai identitásőrző szerepe csak
növekedhet, hiszen az egyházak rendelkeznek olyan tapasz
talattal, mely segítette a túlélést a közelmúltban is. Ugyanakkor
létezik az egyházi szükségletek önfinanszírozásának egy olyan
gyakorlata, amellyel a szlovákiai magyar civil társadalmi képzöd
mények távolról sem rendelkeznek, s nem kis szerep hárul rájuk
a lakóhelyen kívüli forrásból támogatott és mesterségesen előidé

zett többségi nacionalizmus közömbösítésében.
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