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A ma gya rok és a szlo vének – a pan non sík ság ha tár vi dék ének kes keny sáv ján össze ta
lál ko zó két ré gi szom széd – tör té nel mé ben val lá si té ren igen gyak ran azo nos vagy ha  
son ló folya matok ját szód tak le. En nek kap csán az aláb bi „nagy pró ba téte lek re” hi vatkoz
ha tunk: a ke resz tény ség föl vé te lé re, a ka to li kus kö zép kor ra, a pro tes táns re for má ci ó ra, 
a ka to likus el len refor máci óra, az egy ház ba rát, „kato licis ta” Habs burg Bi roda lom hoz, il let
ve az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á hoz va ló tar to zá sunk ra, or szá gaink két vi lág há bo rú kö  
zöt ti egy ház barát, au tok ra ta re zsim je i re és a sze ku lari zált államszocialista egy párt rend
szer meg ta pasz ta lá sá ra. Ez utób bi rend szer ben a sze ku la ri zá ci ós fo lya ma tok meg le pô en 
ha son ló mó don zaj lot tak le, és igen ha son ló ered mé nye ket ér tek el mind két or szág ban. 

Föl so rol ha tunk azon ban né hány fon tos kü lönb sé get is. Az el len re for má ció a szlo vén 
te rü let re vi szony lag ko rán meg ér ke zett, s ott gyö ke res át ala ku lást vitt vég be; a ma gya
rok ra vi szont a re for má ció után – még a „sö tét ség kor sza ká nak” „meg ké sett” el len re for
má ci ó ja után is – mind ig jel lem zô volt a val lá si sok szí nû ség. Sôt azt is ki je lent het jük, 
hogy a ma gyar pro tes tán sok ál tal ki har colt bé csi bé ke tet te le he tô vé a szlo vén pro tes táns 
re for má ció „ma ra dé ká nak” túl élé sét, s ez zel együtt a val lá si sok szí nû sé get (a pro tes táns 
egy ház nak ma húsz ezer tag ja van Szlo vé ni á ban). Amíg Ma gya ror szá gon a vi lá gi ál lam
szo ci a liz must a szov jet csa pa tok je len lé te és 1956 tra u má ja jel le mez te, ad dig a „li be rá
li sabb” szlo vén egy párt rend szer olyan tár sa dal mi erôk ke zé ben volt, ame lyek a nép fel
sza ba dí tó há bo rú val, a szlo vén ál la mi ság alap ja i nak le ra ká sá val és a Szov jet uni ó nak 
1948ban ka te go ri kus „nem!”et mon dó ju gosz láv ál lam mal büsz kél ked tek. Amíg 
Ma gyar or szág a szo ci a liz mus tól tár gya lá sos, „bár so nyos” bú csút vett, és a rend szer vál
tás a tár sa da lom val lá si szer ke ze té re néz ve nem járt ra di ká lis vál to zást ho zó kö vet kez
ménnyel, ad dig a szlo vén át me net Ju gosz lá via so kak ra szen ve dést ho zó szét hul lá sá ból 
kö vet ke zett, amely – az önál ló vá vált Szlo vé ni á tól el té rô en – több val lást ma gá ba fog la ló 
kép zôd mény volt. 

Ma nap ság a ma gya rok és a szlo vé nek új ra olyan „át me ne ti” hely zet ben van nak, ami
kor a sor suk sok min den ben ha son lít is egy más ra, és kü lön bö zik is egy más tól. A val lá si 
je len sé ge kkel foglalko zó ku ta tók szá má ra ezért szá mos iz gal mas össze ha son lí tan dó 
te rü le tet adó dik: a val lá sos ság/ate iz mus em pi ri kus ku ta tá si ered mé nyei szo ci o ló gi ai 
szem pont ból Ma gyar or szág és Szlo vé nia „kö zel sé gé re” mu tat nak. A val lá sos sá got vizs
gá ló sta tisz ti kák alap ján a szlo vé nek és a ma gya rok sok min den ben ha son ló ak egy más
hoz, s a kör nye zô or szá gok kö zül e te kin tet ben a ma gya rok mu tat ják a leg na gyobb 
ha son ló sá got a szlo vé nek kel. A val lá sos ság/ate iz mus szer ke ze té nek mé lyebb ta nul má
nyo zá sa so rán – amit Ma gya ror szá gon pél dá ul (a ná lunk ta lán leg is mer tebb ma gyar val lás
szo ci o ló gus) Tomka Mik lós ku ta tá sai, Szlo vé ni á ban pe dig a Niko Toš ve zet te Köz vé le

A szlo vén val lás ku ta tás hul lám ve ré sei 
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* A szlo vén val lás ku ta tás fôbb irá nyai kö zött meg em lít het jük az em pi ri kus val lás szo ci o ló gi ai ku ta tá so kat, 
a sze ku la ri zá ció fo lya ma tá nak val lás tör té ne ti vizs gá la ta it, a val lás fi lo zó fi ai írá so kat és a te o ló gu sok val lás tör té
ne ti klasszi ku so kat újrakiadó és új ra ér tel me zô mun ká it.

ményku ta tá si In té zet ada tai alap ján el vég zett vizs gá la tok tet tek le he tô vé – ér de kes 
egy be esé sek fi gyel he tôk meg. Be szél he tünk pél dá ul a sze ku la ri zá ció ha son ló mér té ké
rôl, az is ten ben, lé lek ben, bûn beesés ben, föl di élet utá ni lét ben, menny or szág ban, 
po kol ban, ör dög ben stb. va ló hit szin te meg egye zô mér té kû el ter jedt sé gé rôl vagy a val
lá sos em be rek cso port ján be lü li „egy há zi val lá sos ság” és „au to nóm val lá sos ság” kö zöt ti 
arány ha son ló sá gá ról és ha son ló fej lô dé si ten den ci ái ról. 

Az ál lam és az egy há zak kö zöt ti vi szony te kin te té ben a rend szer vál tás ra mind két 
ál lam ban az „ide á lis kép let” meg le he tô sen sok ve szôd ség gel já ró ke re sé se a jel lem zô. 
Szlo vé ni á ban az egyet len ural ko dó val lás ha gyo má nyá ból kö vet ke zik, hogy ez a kér dés 
el sô sor ban az ál lam és a ró mai ka to li kus egy ház vi szo nyá nak prob le ma ti ká ja ként ve tô
dik föl. Be kell val la nunk, hogy ez a kö rül mény, ami – leg aláb bis a szo ci a liz mus bu ká sa 
utá ni el sô, kri ti kus évek ben – egy új „egyengondolkodás” ki ala ku lá sá val fe nye ge tett, 
szá mos szlo vén tár sa da lom tu dóst sok kal job ban fog lal koz tat, mint azt sze ret né. Az 
min den eset re tény, hogy a rend szer vál tás ezen a té ren okoz ta a leg na gyobb „hul lám ve
rést”, ami bôl a szlo vén val lás ku ta tók is de re ka san ki vet ték a ré szü ket. 

A be mu ta tott ma gyar–szlo vén val lá si jellemzôk alap ján biz tos va gyok ben ne, hogy az 
aláb bi, négy szö veg bôl ál ló vá lo ga tás szá mot tart hat a ma gyar ol va sók ér dek lô dé sé re, sôt 
el jö ven dô össze ha son lí tó ku ta tá sok ki in du ló pont já ul is szol gál hat. E szö ve gek ter mé sze
te sen nem mu tat hat ják be az e területen folyó szlo vé ni ai ku ta tá so kat a ma guk tel jes sé
gé ben.* A vá lo ga tás ból há rom esszé a ljubljanai Tár sa da lom tu do má nyi Egye te men 
mû kö dô Val lás ku ta tó In té zet ku ta tó i tól szár ma zik, a ne gye dik pe dig az egyik ve ze tô 
bal ol da li ér tel mi sé gi, Lev Kreft írá sa. E szö ve gek csak a szer zôk ér dek lô dé si te rü le tét 
il le tô en rep re zen ta tí vak. Aleš Debeljak el sô sor ban a kü lön bö zô fun da men ta liz mu sok 
szé le sebb vi lág val lá si és kul tu rá lis fo lya ma ta it kí sé ri fi gye lem mel. Mitja Velikonja 
fô ként a nem ze ti mi to ló gi ák lét re jöt té nek és át ala ku lá sá nak, va la mint a val lá sok, il let ve 
az egy há zak eb ben ját szott sze re pé nek ta nul má nyo zá sá val fog lal ko zik – kü lö nös te kin
tet tel az ide vá gó bal ká ni prob le ma ti ká ra. Marjan Smrke – a Szlo vén Köz vé le ményku ta
tó In té zet ku ta tá sa i ból ki in dul va – az ál lam és az egy há zak vi szo nyát ta nul má nyoz za, 
va la mint az em be rek val lá sos/ate is ta ér zü le té nek vál to zá sa it. Lev Kreft, aki fô leg esz té
ti ka fi lo zó fi á val fog lal ko zik, a val lás ku ta tás szem pont já ból el sô sor ban a fel vi lá go so dás, 
il let ve a be lô le ki fej lô dött fi lo zó fi ai is ko lák mai ha tal má ról és te he tet len sé gé rôl gon dol
ko dó ér tel mi sé gi ként tarthat számot érdeklôdésünkre.

Marjan Smrke


