
 

AETAS 25. évf. 2010. 3. szám  196 

Vallás és etnikum Közép-Európában 

 
Vallás és etnikum Közép-Európában. Ta-
nulmányok. Szerkesztette: Kupa László. 

B&D Stúdió, Pécs, 2008. 227 oldal 
 
 
2007 novemberében ült össze az a tudomá-
nyos szimpózium, amelynek előadásait ta-
nulmányokká formált változatban ismerhe-
ti meg a Vallás és etnikum Közép-Európá-
ban című kötet olvasója. Az impozáns ese-
mény szervezője a 2003 tavaszán a Magyar 
Szociológiai Társaság berkein belül, Kupa 
László elnökletével megalakult Etnikai Ki-
sebbségkutató Szakosztály volt, mely külde-
tésének tekinti a Kárpát-medence nemzeti 
és etnikai kisebbségeinek multidiszcipliná-
ris kutatását. A pécsi székhellyel működő 
tudományos műhely kutatói már ötödik al-
kalommal adtak közre közös publikációt, 
melyben örömét lelheti a szűk szakértői 
gárda és a történelem vagy a társadalomtu-
dományok iránt érdeklődő laikus közönség 
egyaránt. A korábbi konferenciákhoz ké-
pest erősödött a történeti blokk súlya, de 
még így is nagyobb hangsúlyt kaptak a val-
lási közösségek együttéléséről szóló beszá-
molók, illetve azok az írások, melyek egy-
egy etnikai közösség keretén belül közelítet-
tek a vallás kérdéséhez. 

A címben feltüntetett régiónál jóval eg-
zotikusabb tájakra kalauzolják az olvasót a 
könyv első tanulmányai: Kéri Katalin a kö-
zépkori Spanyolország kulturális kavalkád-
ját: a keresztény, az iszlám és a zsidó né-
pesség, vallás és kultúra hét évszázados 
együttélését ismerteti, majd bepillantást 
nyerhetünk Dél-Amerika történetének vé-
res évtizedeibe. Augusto Pinochet tizenhét 
évig tartó katonai diktatúrája alatt elköve-
tett tömeges mészárlásokról, bebörtönzé-
sekről és üldöztetésekről születtek már tör-
téneti feldolgozások, ezúttal azonban az ál-
dozatok és hozzátartozóik olvasatában van 

módunk megismerni a történteket. Nagy-
Zekmi Szilviának lehetősége nyílt arra, 
hogy a Chilei Emberi Jogok Levéltárában 
tanulmányozza az Igazságtételi és Megbé-
kélési Bizottságok (Truth and Reconcilia-
tions Comissions = TRC, ilyenek tevékeny-
kedtek az Apartheid után Dél-Afrikában) 
jegyzőkönyveit. Vizsgálódási korpuszát olyan 
dokumentumok alkották, melyek a vissza-
élésekre, a későbbi felelősségre vonásra, il-
letve a bűnösök és áldozatok szembesítésé-
re vonatkozóan szolgáltattak információ-
kat. Nézete szerint a nagy tragédiák után ál-
talános jelenség, hogy az áldozatok keresik 
az igazságot, vágynak a meghallgatásra, ar-
ra, hogy a bűnösök beismerjék bűneiket. Az 
angol nyelven publikálásra került valláseti-
kai értekezés központi kategóriája a meg-
bocsátás. Olyan szélesebben értelmezett 
nézőpontból, ahol a megbocsátás sikeressé-
gétől egy nemzet fennmaradása függ, ahol 
megvalósulása egy kollektív trauma záró 
aktusa lehet. A szerző összehasonlító elem-
zésében a chilei diktatúrát és a perui városi 
gerillaharcok viszontagságait túlélő áldoza-
tokban működő mechanizmusokat kívánta 
rekonstruálni: vajon az elkövetők vallomá-
sait hallgatva milyen tényezők alapján dön-
töttek a megszenvedett alanyok, hogy az 
ószövetségi „szemet szemért” vagy az újszö-
vetségi „tartsd oda a másik orcádat is” elv 
érvényesüljön-e? 

Ettől a témától korban és földrajzilag is 
jelentősen távol esik a következő tanul-
mány. Az elmúlt évszázad során számos 
elmélet és becslés született a középkori Ma-
gyar Királyság népességének nagyságát és 
összetételét illetően, ezeket rendszerezte és 
értelmezte újra Font Márta, hogy összefog-
lalja azon tényezőket, melyek meghatároz-
ták a középkori magyar államalakulat befo-
gadó jellegét. A demográfiai vonalat foly-
tatva Nagy Mariann munkájából megtud-
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hatjuk, hogy hiába alakult ki a 19. századra 
a statisztikai adatgyűjtés metodikája, a köz-
igazgatási egységek állandó változása meg-
nehezítette az adatfelvételt. Az 1850/1851-
es és az 1857-es népszámlások eredményei-
nek legfontosabb tanulsága és egyben fé-
lelmet keltő felismerése a magyarok ará-
nyának vészes csökkenése volt. A nemzeti-
ségi viszonyokat is feltáró eredmények rávi-
lágítottak arra, hogy a Habsburg Birodalom 
Oroszország után Európa legtarkább állama 
mind etnikai, mind vallási viszonyai tekin-
tetében. Rebesgetni kezdték a szláv veszély 
mítoszát, és az egyes felekezeteken belül ki-
éleződtek a nemzeti ellentétek. 

A vallási konfliktusok gyakori előfordu-
lását kétséget kizáróan bizonyítják a kötet 
tanulmányai is. A török korban kérdőjele-
ződött meg először a katolicizmus hegemó-
niája térségünkben. Molnár Antal munkás-
ságának köszönhetően már sokat tudha-
tunk arról, hogy megtartásában milyen ki-
emelkedő szerepe volt a jezsuita rendnek. A 
szlavóniai viszonyok bemutatásával és a 
plébánosok integráló szerepének taglalásá-
val eddigi ismereteink szélesítésében segít 
bennünket Varga Szabolcs és Gőzsy Zoltán 
összefoglalója. Kupa László Nyíregyházáról 
szóló cikkében egy 18. századi kálvária ele-
venedik meg, hisz az ecsedi birtok új tulaj-
donosa kedvezni merészelt a betelepített 
evangélikus szlovákságnak, magára hara-
gítva ezzel az egri püspököt, sőt az uralko-
dót is. Máramarosszigeten 1913-ban a kor-
mányzat látványos kirakatpert rendezett, 
hisz a hegyaljai rutének közül Kabalyuk 
Alekszej pravoszláv pap agitációjának hatá-
sára egyre többen hagyták el a katolikus 
egyházat, tudjuk meg Gönczi Andreától. Az 
általános szegénység, a földéhség és a kato-
likus papságból való kiábrándultság szülte 
szociális mozgalom politikai színezetet 
nyerve lehetővé tette közel száz olyan em-
ber elítélését, aki megkérdőjelezte az állam 
és az egyház legitimációját, tévedhetetlen-
ségét. Buzogány Dezső és Ősz Sándor Előd 
jóvoltából a három nemzet, négy bevett val-
lás vidékének számító Hunyad–Zaránd Re-

formátus Egyházkerület 17–18. századi tör-
ténetéből szemezgetve, a különböző feleke-
zetek összeférhetetlenségének jegyében ol-
vashatunk unitus püspökök templomtisztí-
tási akcióiról, temetődúlásról, ökumenikus 
temetésről és a házassági jog útvesztőiről 
egyaránt. Nem okozott vérre menő össze-
csapásokat Dunabogdány, Véménd és Gyönk 
sváb településeken a magyarok és a néme-
tek között a protestáns vagy a katolikus fe-
lekezethez tartozás. Bindorferr Györgyi be-
számol arról, hogy ezekben a községekben 
az egyház a hitéleten túl a normakeretet, az 
iskoláztatást és a töretlen folytonosságot je-
lentette. Mindhárom településen határkije-
lölő funkciója volt a vallásnak, saját cso-
portjuk különállását szolgálta, egészen ad-
dig, amíg a 20. század vegyesházasságai 
végleg össze nem kuszálták a szálakat. A di-
aszpórában élő magyar közösség vallási vi-
szonyainak vizsgálatakor Molnár Margit 
megállapította, hogy a kálvinizmus nem ki-
zárólag kohéziós erő, hanem egyben a kül-
detéstudat kifejezője is. 

A Kárpát-medence vallási viszonyait 
bemutató palettát két zsidósággal foglalko-
zó munka is színesíti. A Balaton-felvidék az 
Árpád-kor óta termékeny borvidék, ahol a 
kedvező politikai feltételek miatt hazánkba 
áramló zsidó lakosság is előszeretettel tele-
pedett le. Mohos Mária Keszthely, Tapolca 
és Füred példáján mutatja be, miként ala-
kultak ki neves borkereskedő és bortermelő 
zsidó dinasztiák a vidéken, amelyek nem-
csak a gazdasági életben és a banki szférá-
ban, hanem a lakosság bizalmát és támoga-
tottságát megszerezve a politikai testüle-
tekben is pozíciókhoz juthattak, jótékonyan 
elősegítve ezzel a terület infrastrukturális 
fejlődését, egészen az ellehetetlenítő zsidó 
törvényekig. Vajda Júlia Láger-frász című 
írása egyszersmind ízelítő és „kedvcsináló” 
a szerző Mutatkozás című könyvéhez, mely-
nek alapjául szolgáló kutatás során zsidó 
személyekkel készítettek interjúkat. Az alany 
saját élettörténetének narrációja során al-
kotja meg identitását, aszerint, hogy a zsi-
dóságával kapcsolatos mely eseményeket 
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emel ki, és miként kommentálja azokat. A 
főszereplő, Bea egészen fiatalon szembesült 
az antiszemitizmussal, az élmények hatásá-
ra döntött úgy, hogy aktív résztvevője és 
képviselője lesz a zsidó kultúrának, annak 
ellenére, hogy a családjában mély nyomo-
kat hagyott a vészkorszak. 

A sírkövek a legkorábbi idők óta segéd-
keznek a történeti megismerésben. Nem 
csupán elsődleges forrásul szolgálhatnak a 
genealógiák összeállításakor, hanem áttéte-
lesen teszik lehetővé kulturális jelenségek 
feltárását. Kiszt Andrea negyven Baranya 
megyei településen gyűjtött sírverseket, 
hogy a funerációs kultúra e remekei segít-
ségével kövesse nyomon a korábban szigo-
rúan zárt tömbökben élő németség nyelvi 
asszimilációjának folyamatát. A 19. század 
magyarosítási törekvéseivel, oktatáspoliti-
kájával, majd a második világháború utáni 
időszak német nyelv ellenességével, vala-
mint a zárt közösségek felbomlásával ma-
gyarázza a német feliratok presztízsveszte-
ségét, majd fokozatos eltűnését. Milyen 
formában fogható meg a német hagyomá-
nyoktól való eltávolodás? A kőfaragók kez-
detben osztrák és német nyelvterületről 
származó szövegkönyvekből vették a köl-
teményeket, ám azok grammatikailag és or-
tográfiailag egyre inkább eltértek az erede-
tiektől, és idővel az archaikus jelentések, 
szóhasználatok is kikopni látszottak. A nyelvi 
asszimiláció mellett a vallási képzetek is 
változáson mentek keresztül, mindezt bizo-
nyítják a versekben megjelenő olyan motí-
vumok, mint a földi élet siralomvölgy meta-
fora, a halál eufémisztikus ábrázolása vagy 
az álomképzet. Ezek a német nyelvű alkotá-
sok társadalmilag elvárt identifikációs esz-
közként különösen a második világháború 
után a német kitelepítésekig prosperáltak. 
A tradíciót sajnos már csak a legidősebb 
német ajkú generáció vallja sajátjának, így 
a feliratok szisztematikus gyűjtése nemcsak 
a vizsgálati korpusz bővítése, hanem ezen 
egyedülálló magyarországi német nyelvű 
írásos kultúra konzerválása miatt is jelen-
tős küldetés. 

A Balkán-félsziget „puskaporos hordó 
létét” megelőző és az azt követő időszak 
egyaránt kutatók sokaságát foglalkoztatja. 
A kötet négy tanulmánya is górcső alá veszi 
e térség sokszínű vallási és etnikai viszo-
nyait. S. Szabó Péter arról számol be, hogy 
a Balkán-félsziget északi régiója történel-
mének számos aspektusa hozzájárult ah-
hoz, hogy a terület a vallási szinkretizmus 
„melegágyává” váljon. A több hitvilág ele-
meiből kiformálódó kereszténység és a tö-
rök iszlám hatott egymásra. A sorozatos 
népmozgások, a szociális nehézségek mind 
a szektás mozgalmaknak kedveztek, legyen 
az bogumilizmus vagy az iszlám miszticiz-
mus. A társadalmi integrációs tényezőként 
ható Oszmán Birodalom példaértékű vallási 
toleranciája ugyanakkor elősegítette a val-
láscsere és a „hittestvériség” jelenségének 
elterjedését. Dr. Gábrity Molnár Irén már a 
Jugoszlávia utáni Vajdaságról ír, ahol a po-
litikai és nacionalista események hatására a 
vallás újra felértékelődött. Mindez nem je-
lenti feltétlenül a rendszeres templomba já-
rást, de identitásképző elemként, életvitel-
ben megnyilvánuló rítusok sorozataként ré-
szét képezi az emberek életének. Az 1990-es 
évek Bosznia-Hercegovinájában a vallás 
egyaránt összetartó és szétfeszítő erő. Kol-
ler Inez írásából megtudjuk, hogy a jugo-
szláv eszme kiváltotta morális válságot kö-
vetően a vallás ismét hangsúlyt kapott a 
nemzeti identitások elhatárolásában. Az 
iszlám a bosnyákok, az ortodoxia a szerbek, 
a katolicizmus a horvátok nagy részét szer-
vezi egységbe, de a három ellentétes etno-
klerikalizmus aláássa a gondosan kimun-
kált államberendezkedést, ezáltal az ország 
demokratikus működését és külpolitikai ér-
vényesülési képességét egyaránt. Szintén a 
Balkán-félsziget állt Pap Norbert és Tóth 
József vizsgálódásainak középpontjában. 
Szerintük a földrajzi adottságok, a bonyo-
lult kulturális mintázat, az etnikai és vallási 
viszonyok különbözősége és a stratégiai út-
vonalak ellenőrzésének nagyobb külső ér-
dekeltsége magyarázza, hogy az integrációs 
törekvések is mindenkor külhonból érkez-
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tek. Mivel ezek ütköztek a helyi próbálkozá-
sokkal, az elaprózott államstruktúra maradt 
fenn. Az egy térségre koncentráló vizsgáló-
dások másik helyszíne a százötvenezer ma-
gyarnak otthont adó Kárpátalja volt: míg 
Hajdú Zoltán a régió „államváltó” jellegéből 
fakadó sajátosságait foglalta össze (magyar, 
osztrák–magyar, cseh, orosz hatalom fo-
lyamatosan váltakozva határozta meg az 
egyes nemzetiségek privilegizált helyzetét), 
addig Pete József kutatása a határon tú-
liakkal fenntartott magyar–magyar vallási 

kapcsolatokra és azok nehézségeire kon-
centrált. 

Több kutatás esetében csak a legfris-
sebb eredmények részösszefoglalására ke-
rült sor.  Mind az újdonságok közzététel-
ének szükségessége, mind a szerteágazó 
tematika és az eltérő régiók közötti kapcso-
lódási pontok megtalálásának igénye meg-
engedi, hogy a szakosztály publikációi kö-
zött hamarosan egy szintézis jellegű mun-
kát is kereshessünk. 

ÁRVAI TÜNDE 

 




