
1. Be ve ze tés

A hu sza dik szá zad nyolc va nas éve i nek vé gén vég be ment, a tár sa dal mi élet ös  szes
szfé rá já nak demo kra ti zá ci ó ját ered mé nye ző tár sa dal mi fo lya ma tok Kö zép− és Ke let−
Eu ró pa több nem ze ti sé gű ál la ma i ban az et ni kai kö zös sé gek ön tu dat ra éb re dé sét
von ták ma guk kal. En nek szer ves ré szét ké pez ték a tár sa dal mi−po li ti kai és a legis z −
la tív hely zet meg vál toz ta tá sát cél zó tö rek vé sek, az et ni kai iden ti tás re konst ru á lá sa,
az ad di gi etno kul tu rá lis fej lő dés új ra ér té ke lé se, a több ség és a ki sebb ség kap cso −
la tát érin tő kér dé sek meg ol dá sa, és nem utol só sor ban a több ség és a ki sebb ség
pers pek tí vá i ra és jö vő jé re va ló oda fi gye lés. 

Azon nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra, ame lyek a má so dik vi lág há bo rú után vég be −
ment ha tal mi és po li ti kai vál to zá sok kö vet kez té ben ke rül tek a más nem ze ti sé gű ál −
lam kö te lé ké be, ez egy mi nő sé gi leg tel je sen új kap cso lat ke re sé sét is je len tet te az
anya nem zet tel, amely egy má sik ál lam ban élt. Az anya nem zet hoz zá ál lá sa is meg −
vál to zott a ha tá ra in kí vül élő nem ze ti sé gek hez. 

Az em lí tett té nyek kö vet kez té ben szük sé ges sé vált az etni ci tás je len sé gé nek
elem zé se, még hoz zá kü lön bö ző tár sa da lom tu do mány ok szem szö gé ből (szo ci o ló gia,
szo ci ál pszi cho ló gia, et no ló gia, tör té ne lem, kul tu rá lis ant ro po ló gia stb.). Ta gad ha tat −
lan tény ugyan is, hogy a nem ze ti iden ti tás ál la po ta, akár az egyén, akár a cso port
szint jén, meg ha tá roz za az et ni kai kö zös ség meg ma ra dá sát és to váb bi fej lő dé sét. Ez
fő leg a ki sebb sé gek ese té ben bír kü lö nös fon tos ság gal. 

1990 óta Szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon is szám ta lan et ni ka i lag ori en tált ku −
ta tás zaj lott/zaj lik, ame lyek az et ni kai kö zös sé gek hely ze té nek fo lya ma tát fi gyel ték
(és fi gye lik to vább ra is). Egy ben a nem ze ti ség füg gő ak ti vi tá sok konk rét meg nyil vá −
nu lá sa i nak to váb bi pers pek tí vá i ra (mind a több ség, mind a ki sebb ség szem pont já −
ból), va la mint az inte ret ni kus kap cso la tok jel le gé re, az etni ci tás ka te gó ri á já nak
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meg ha tá ro zá sá ra (az etni ci tás atri bú tu ma i nak meg ha tá ro zá sa és pon to sí tá sa, az et −
ni kai iden ti tás vizs gá la ta és iga zo lá sa kü lön bö ző iden ti fi ká ci ós me cha niz mu sok se −
gít sé gé vel, az et ni kai iden ti tást de ter mi ná ló et ni kai té nye zők fel fe dé se) irá nyul tak. 

Az etni ci tás me cha niz mu sa i nak vizs gá la ta és is me re te kon tex tu sá ban fon tos ki −
hang sú lyoz ni a ma gyar or szá gi szlo vá kok és a szlo vá ki ai ma gya rok hely ze tét. A ma −
gyar or szá gi szlo vá kok et ni kai iden ti tá sá ról szó ló ed di gi fel mé ré sek alap ján hoz zá fér −
he tő anya gok elem zé sé ből ki de rült, hogy a ma gyar ku ta tók az adott te rü le ten csak
kis min tán zaj ló rész ku ta tá so kat vé gez tek, ame lyek egy−egy ki vá lasz tott ré gi ó ra, te −
le pü lés re és vá ros ra, va la mint ezek ös  sze ha son lí tá sá ra kon cent rál tak, vagy ép pen
csak egy bi zo nyos kor cso port ra (Gyivicsán 1985; Garami–Szántó 1991; Mol nár
1991; De me ter 1993; Im re 2000). To váb bá az et ni kai iden ti tás nak csu pán rész as −
pek tu sa it vizs gál ták. Ezen hi á nyos sá gok el le né re fon tos is me re tek kel szol gál tak az
adott ré gió, vá ros vagy fa lu szlo vák la kos sá ga et ni kai iden ti tá sá nak ál la po tá ról és
irány vo na lá ról. Komp le xebb em pi ri kus is me re te ket a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek ről
(és az ott élő szlo vá kok ról) csak az el múlt év ti zed ben nyer tünk, ami kor Ma gyar or szá −
gon a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia és a bé kés csa bai szék he lyű Ma gyar or szá gi
Szlo vá kok Ku ta tó in té ze te et ni ka i lag ori en tált ku ta tá sok kal kez dett el fog lal koz ni. Az
ő mű he lyük ből egész sor ki ad vány ke rült ki.1

A szlo vá ki ai ma gya ro kat il le tő en a hely zet tel je sen más. Az em lí tett ki sebb ség
(de más ki sebb sé gek is) rég óta a ku ta tó in té ze tek fi gyel mé nek kö zép pont já ban áll.
A Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia Tár sa da lom tu do má nyi In té ze te 1982−es és 1986−
os ku ta tá sá nak, va la mint más ku ta tó in té ze tek (pl. az SZTA Et no ló gi ai In té ze te,
az SZTA Szo ci o ló gi ai In té ze te) egész sor et ni ka i lag ori en tált ku ta tá sá nak kö szön he −
tő en 1989−ig is ren del kez tünk is me re tek kel a ma gyar (va la mint a ru szin, az uk rán
és a ro ma) ki sebb ség hely ze té ről. 

A rend szer vál tás után ha zai és kül föl di ku ta tá si pro jek tek ke re tén be lül sok szlo vá −
ki ai tu do má nyos in té zet (pl. az SZTA Szo ci o ló gi ai In té ze te, az SZTA Et no ló gi ai In té ze te,
az SZTA Tár sa da lom tu do má nyi In té ze te, az SZTA Jog tu do má nyi In té ze te, az SZTA Nyelv −
tu do má nyi In té ze te, a Nem zet kö zi Ta nul má nyok In té ze te) és fel ső ok ta tá si in téz mé nyek
(pl. a po zso nyi Come ni us Egye tem, az Eper je si Egye tem, a nyit rai Kons tan tin Egye tem)
kap cso ló dott be az ak tu á lis nem ze ti (nem ze ti sé gi) kér dé sek vizs gá la tá ba. 

Rész le te sebb is me re tek kel szol gál tak a köz vé le mény−ku ta tás ok (pl. a Focus Ügy −
nök ség vagy a Szlo vák Köz tár sa ság Sta tisz ti kai Hi va ta lá nak Köz vé le ményku ta tó In té −
ze te ál tal le bo nyo lí tot tak), ame lyek fo lya ma to san fel mé rik a több sé gi és a ki sebb sé gi
la kos ság vé le mé nyét az ak tu á lis tár sa dal mi és po li ti kai tör té né sek ről Szlo vá ki á ban. 

Az et ni kai iden ti tás je len le gi ál la po tá nak és fej lő dé si pers pek tí vá i nak meg is me ré se
meg kö ve te li az etni ci tás je len sé gé nek mé lyebb elem zé sét. Ilyen le het az et ni kai iden ti −
tás nem ze dé kek kö zöt ti vál to zá sá nak vizs gá la ta. Egye bek mel lett eb be az irány ba is ori −
en tá lód tak az SZTA kas sai Tár sa da lom tu do má nyi In té ze té nek azok a szé les kö rű em pi −
ri kus ku ta tá sai, ame lye ket Szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon vé gez tek az et ni kai ki sebb −
sé gek kö ré ben. Ezek mód szer ta ni ho za dé ka ab ban nyil vá nult meg, hogy a szo ci o ló gi ai,
a szo ci ál pszi cho ló gi ai és a tör té nel mi elem zé sek esz köz tá rá ból is me rí tet tek. Ez ál tal a
ku ta tá sok in ter disz cip li ná ris jel le ge le he tő vé tet te a nem ze ti ség prob le ma ti ká já nak
több tu do mány te rü let szem szö gé ből tör té nő komp lex ana lí zi sét.

E ta nul mány cél ja a ma gyar or szá gi szlo vá kok és a szlo vá ki ai ma gya rok nem ze ti
iden ti tá sa konst ruk ci ó já nak em pi ri kus elem zé se. Ez a két kö zös ség a tör té nel mi és
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a po li ti kai vál to zá sok kö vet kez té ben ki sebb sé gi stá tusz ba ke rült, mi köz ben a nem −
ze ti ál la mok (anya ál lam ok) a tő szom széd sá guk ban ma rad tak. Az ed dig le foly ta tott
ma gyar or szá gi és szlo vá ki ai ku ta tá sok ra tá masz kod va mind két ki sebb sé get az etni −
ci tás konst ruk ci ó já nak és le het sé ges fej lő dé sé nek szem pont já ból jel le mez zük. 

2. A ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség és a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb −
ség jel lem zé se az etni ci tás fej lő dé se szem pont já ból

A kö vet ke ző rész ben az et ni kai iden ti tás meg szi lár dí tá sá nak le het sé ges té nye ző i re
kon cent rá lunk, még pe dig a nép szám lá lá si sta tisz ti kák és el ső sor ban az ál ta lunk,
de ugyan ak kor más ku ta tó in té ze tek ál tal vég zett azon em pi ri kus elem zé sek alap ján,
ame lye ket a két ki sebb ség kö ré ben vé gez tünk a nyolc va nas évek vé gé től egé szen
napjainkig.2 Ezek túl nyo mó rész ben szo ci o ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai, et nog rá fi ai és
tör té nel mi jel le gű ku ta tá sok, ame lyek rá mu tat nak az em lí tett ki sebb sé gek ál la po tá −
ra, va la mint etni ci tá suk vál to zá sá ra és fej lő dé sé re a szlo vák és a ma gyar tár sa da −
lom transz for má ci ós és demo kra ti zá ci ós fo lya ma ta it kö ve tő en.

Va la men  nyi ki sebb ség fej lő dé sé nek fon tos mu ta tó ját ké pe zik a hi va ta los sta tisz −
ti kák ál tal nyo mon kö vet he tő fej lő dé si tren dek, még pe dig a két alap ve tő etno i den ti −
fi ká ci ós jegy – a dek la rált nem ze ti ség és az anya nyelv – ala ku lá sa. 

1. táb lá zat. A ma gyar or szá gi szlo vák ság etno i den ti fi ká ci ós je gye i nek ala ku lá sa
1990–2001 kö zött

Meg jegy zés: A fen ti jel lem zők re vo nat ko zó lag az adat köz lés ön kén tes volt.

Az ada tok ból nyil ván va ló, hogy 2001−ben a hi va ta los sta tisz ti kák a szlo vák nem ze ti ség
te rén az 1990−es nép szám lá lás hoz ké pest 70%−os nö ve ke dést re giszt rál tak. Az anya −
nyel vet il le tő en 1990−hez ké pest eny he csök ke nés kö vet ke zett be (7%). A 2001−es
nép szám lá lás ból szár ma zó má sik két mu ta tót ös  sze ha son lít va, na gyon fon tos tény −
ként köny vel het jük el e la kos ság egy har ma dos nö ve ke dé sét. A 2001−es ada to kon be −
lül a szlo vák nyel vű kom mu ni ká ci ó nál és a szlo vák kul tú rá hoz va ló kö tő dés nél két sze −
res nö ve ke dést fi gyel he tünk meg. A szlo vák nyelv hasz ná lat nö ve ke dé se az anya nyelv −
hez ké pest 52,8%, a szlo vák kul tú rá hoz va ló kö tő dés nö ve ke dé se a nem ze ti ség hez
ké pest 50,5%. A leg újabb ada tok sze rint fel cse ré lő dött a ki sebb sé gek lét szám sze rin −
ti rang so ra. Míg 1990−ben a szlo vák ki sebb ség volt Ma gyar or szág ne gye dik leg né pe −
sebb ki sebb sé ge (a ro ma, a né met és a hor vát ki sebb ség után), je len leg a har ma dik
a rang sor ban (a ro ma és a né met ki sebb sé get kö vet ve).

Spe ci fi kus az anya nyelv és a nem ze ti ség iden ti fi ká ci ós jegy ként va ló vá lasz tá sa.
Míg az 1991−es nép szám lá lás nál in kább az anya nyel vi iden ti fi ká ció van túl súly ban,
a 2001−es nép szám lá lás nál már a nem ze ti sé get vá lasz tot ták töb ben. A szlo vák
nem ze ti sé gű ek csu pán két har ma dá nál (66,79%) fi gyel he tő meg mind két mu ta tó
kon zisz ten ci á ja, va gyis, hogy a szlo vák nem ze ti ség hez va ló tar to zás össz hang ban
van a szlo vák anya nyelv fel vál la lá sá val.
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A Ma gyar or szá gon élő szlo vák ki sebb ség tag ja i nak ese té ben a hi va ta los sta tisz −
ti kák ada ta i ból mi ni mum két kö vet kez te tést von ha tunk le. El ső sor ban azt do ku men −
tál ják, hogy fo lya ma to san csök kent a ma gu kat szlo vák nak val lók szá ma (el te kint ve
a la kos ság ter mé sze tes fo gyá sá tól), és azok szá ma is csök kent, akik a szlo vák nyel −
vet tart ják anya nyelv ük nek. Má sod sor ban, az ada tok rész le te sebb elem zé sé nél
meg ál la pít hat juk, hogy a szá mok nem kon zisz ten sek, ami meg erő sí ti, hogy ese tük −
ben a dek la rált nem ze ti ség és a szlo vák nyelv hasz ná lat nincs össz hang ban, az az
nem fe di egy mást. A hi va ta los ada tok alap ján te hát be bi zo nyo so dott a szlo vák ki −
sebb ség fo gyá sa, va la mint a szlo vá kok ról szó ló ada tok ös  sze han go lat lan sá ga a
nem ze ti ség és az anya nyelv sze rint. Az ada tok to váb bá egy ol da lú, a ma gyar et ni kum
irá nyá ba tör té nő as  szi mi lá ci ó ra utal nak. 

A Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén kü lön bö ző et ni ku mok él nek. Je len tő sebb szám −
ban fő leg ma gya rok, ro mák, cse hek, ru szi nok, uk rá nok és né me tek. 

A Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén élő ös  szes ki sebb ség kö zül a ma gyar ki sebb ség
a legnagyobb.3 A 2. táb lá zat a két utol só hi va ta los nép szám lá lás a ma gyar nem ze −
ti sé gű la kos ság ra vo nat ko zó azon ada ta it tár ja elénk, ame lyek a nem ze ti sé gi ho va −
tar to zást és az anya nyel vi iden ti fi ká ci ót érin tik. 

2. táb lá zat. A ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság a Szlo vák Köztársaságban4

A fen ti táb lá zat egy ér tel mű en mu tat ja, hogy a ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság Szlo vá −
kia la kos sá gá nak je len tős ré szét ké pe zi. Bár a két nép szám lá lás ada ta i nak ös  sze −
ha son lí tá sá ból lát ha tó a ma gyar la kos ság rész ará nyá nak csök ke né se (majd nem
1%)5, az össz la kos ság hoz kép es ti csak nem 10%−os rész arány jel zi, hogy ez a ki −
sebb ség fon tos he lyet fog lal el a la kos ság nem ze ti sé gi struk tú rá já ban. 

A la kos ság nem ze ti sé ge szem pont já ból je len tős sze re pet tölt be az anya nyelv.
Raj ta ke resz tül ért het jük meg azo kat a vál to zá so kat, ame lyek az etni ci tás hoz va ló
vi szony ban kö vet kez tek be a hi va ta los nép szám lá lás kor. A ma gya rok ese té ben az
utol só nép szám lá lás ból tud juk, hogy 9416 ma gyar (nem ze ti sé gi ho va tar to zás sze −
rint) anya nyelv ének a szlo vá kot ha tá roz ta meg, ez zel szem ben 55 236 szlo vák nyi −
lat koz ta, hogy ma gyar az anya nyel ve (Šutaj 2006, 9). A ter mé sze tes as  szi mi lá ció –
amely a több ség és a ki sebb ség hos  szú tá vú együtt élé sé ből kö vet ke zik (fel te he tő −
leg a ve gyes há zas sá gok nak is kö szön he tő) – ezen mu ta tói el le né re vi szont egy ér −
tel mű, hogy a ma gya rok ese té ben az anya nyelv nek etno i den ti fi ká ci ós funk ci ó ja van,
mi vel az ada tok sze rint a nem ze ti ség nagy mér ték ben egye zik az anya nyelv vel. 

3. A ki sebb ség ál tal la kott te rü le tek te le pü lés szer ke ze te és jel le ge

Föld raj zi szem pont ból és tér be li el ren de ző dé se sze rint a ma gyar or szá gi szlo vá kok ra
jel lem ző, hogy nem él nek kom pakt mó don, nem al kot nak ho mo gén kö zös sé get és
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kö zös nyelv te rü le tet (lásd Divi ča no vá 1999). Épp el len ke ző leg, szét szór va él nek, ki −
sebb−na gyobb nyelv szi ge te ket al kot nak. Több szlo vák lak ta ré gi ót kü lön böz te tünk
meg, ame lyek nyelv szi get jel le gű ek: Észak ke let−Ma gyar or szá gon Bor sod−Aba új−
Zemp lén me gye és Nóg rád me gye; Bu da pest kör nyé ke; a Du nán tú lon Ko má rom−Esz −
ter gom, Pest, Fej ér és Veszp rém me gye; az Al föld dél ke le ti ré szén pe dig Bé kés és
Csong rád me gye (a né hai Csa nád me gye); to váb bá Kis kő rös és Nyír egy há za kör nyé −
ke, ame lyek ki sebb egy sé ge ket al kot nak (Divičanová 1999, 7). 

Az idő sze rű hi va ta los ada tok ra (2001) tá masz kod va kons ta tál hat juk, hogy ezek −
ben a ré gi ók ban 1000 szlo vák nem ze ti sé gű la kos nál több él. A leg több szlo vák az
Al föld ön, Bé kés megyében6 él (5022 sze mély, a szlo vák la kos ság 28,4%−a), majd
Pest me gye (3472 szlo vák, 19,6%), Ko má rom−Esz ter gom me gye (2795 szlo vák,
15,7%), Nóg rád me gye (1778 szlo vák, 10%), Bu da pest (1528 szlo vák, 8,6%) és
Bor sod−Aba új−Zemp lén me gye (1150 szlo vák, 6,5%) kö vet ke zik. A töb bi ek szét szór −
va és ala csony arány ban a má sik 14 te rü le ti egy ség ben (me gye) él nek. 

A szlo vák la kos ság leg ma ga sabb rész arány ban te hát az 1990−es nép szám lá lás −
hoz ha son ló an Bé kés me gyé ben, Pest me gyé ben és Ko má rom−Esz ter gom me gyé ben
élt, mi köz ben szá muk az 1990−es nép szám lá lás hoz ké pest csak nem meg dup lá zó −
dott (1990−ben mind há rom me gyé ben együtt 6395 szlo vák, 2001−ben ös  sze sen 11
289 szlo vák élt) (Sza bó 2004a)7. Te hát a Ma gyar or szá gon élő szlo vák la kos ság
csak nem két har ma da (63,8%) e há rom me gyé ben össz pon to sul. 

A ma gyar ki sebb ség Szlo vá ki á ban az or szág dé li ha tá ra men ti ös  sze füg gő te rü −
le ten él, ahol két já rás ban al kot több sé get (Dunaszerdahely, Ko má rom), de a töb bi −
ben is ma gas rész arányt al kot. 

Szlo vá kia 1996−os te rü le ti át ren de zé se után nőtt azon já rá sok szá ma, ahol a ma −
gya rok a la kos ság több mint 5%−át te szik ki. Míg 1991−ben 13 ilyen já rás volt, 2001−
ben már 17. Az újon nan ke let ke zett já rá sok kö zül ket tő ben je len tős a rész ará nyuk: a
Vág sel ly ei já rás ban 35,7%, a Nagyr őcei já rás ban 21,98%. A Nagy mi há lyi já rás ban, ahol
a te rü le ti át ren de zés előtt nem ér ték el az 5%−os rész arányt sem, az utol só nép szám −
lá lás ered mé nyei sze rint 11,74%−ot tesz nek ki. Ha son ló a hely zet a Szen ci já rás ban
(20,36%). Más részt vi szont né mely já rás ban, ahol ko ráb ban erő tel je sebb volt a je len −
lét ük, a te rü le ti re for mot kö ve tő en csök kent a lét szá muk. Pél da ként fel hoz hat juk a
Tőke te re be si já rást, ahol az 1991−es ada tok hoz ké pest 2001−ben 10%−os csök ke nés
mu tat ha tó ki; a Dunas zer da he lyi és a Galán tai já rás ban 4%, a Ko má ro mi és a Kas sa−
vi dé ki já rás ban pe dig 3% a csök ke nés (Gabzdilová – Sápo so vá 2004, 121).

A 3. táb lá zat a ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság szá mát és rész ará nyát szem lél te −
ti Szlo vá kia egyes ke rü le te i ben az utol só nép szám lá lás (2001) ada tai sze rint.

3. táblázat. A ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság Szlo vá kia ke rü le te i ben
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A táb lá zat ból ki tű nik, hogy a ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság mind a nyolc ke rü let ben
je len van (kü lön bö ző rész arány ban). A ma gya rok je len tős rész arányt (20% fe lett) al −
kot nak a Nyit rai és a Nagy szom ba ti ke rü let ben, és a la kos ság több mint 10%−át ké −
pe zik a Besz ter ce bá nyai és a Kas sai ke rü let ben.

4. Et ni kai té nye zők: et ni kai tu dat és anya nyelv

Ál ta lá ban az et ni kai tu da tot és az anya nyel vet tart ják az et ni kai iden ti tás fő jel lem −
ző jé nek. Ezért a kö vet ke ző rész ben fő leg ezen al ko tó ré szek em pi ri kus elem zé sé re
fek tet jük a hang súlyt, mi köz ben ter mé sze tes, hogy egy et ni kai ki sebb ség tag ja i nak
et ni kai iden ti tá sát más ob jek tív té nye zők is be fo lyá sol ják, mint pél dá ul az et ni kai
en do gá mia/he te ro gá mia, a nem ze ti sé gi is ko la ügy ál la po ta és fej lett sé ge, a nem ze −
ti kul tú ra in téz mé nye sü lé se, a nem ze ti sé gi jo gok meg ha tá ro zá sa és ér vé nye sí té se,
az ön igaz ga tá si el vek ér vé nye sí té se stb. 

4.1. A ma gyar or szá gi szlo vá kok

A Ma gyar or szá gon élő nem ze ti sé ge ket a tár sa da lom tu do má nyi és a nem zet tör té ne −
ti iro da lom gyen ge nem zet tu dat tal ren del ke ző ki sebb sé gek ként jel lem zi, va la mint
meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar or szá gon élő töb bi ki sebb ség gel szem ben a szlo vá kok
hely ze te a leg előny te le nebb (Ara tó 1969, 95–100; a nem zet tu dat ról töb bet Divi ča −
no vá 1985, 9–57).

A ma gyar or szá gi szlo vá kok gyen ge nem zet tu da tá ról szó ló ál lí tá sok – a tör té nel mi −
leg is mert té nyek alap ján, az abszt rakt fel té te le zé sek, va la mint a ma gyar or szá gi szlo −
vá kok vi sel ke dé sé nek fel szí nes is me re te mi att – azon ban két ség be von ha tók (Di vi −
čanová 1999). A szer ző az zal ér vel, hogy a ,,magyarországi szlo vá kok et ni kai és nem −
zet tu da ta, en nek tar tal ma és al ko tó ele mei még so sem ké pez ték ku ta tás tár gyát, és
nem ve tet ték alá szo ci o ló gi ai és pszi cho ló gi ai elem zés nek” (Divičanová 1999, 38). 

A ma gyar or szá gi szlo vá kok et ni kai iden ti tá sá nak értékelésekor8 ál ta lá ban bi po lá −
ris, ke vert, ket tős (szlo vák–ma gyar) et ni kai iden ti tás ról be szé lünk. En nek fő oko zó −
ja a Ma gyar or szág hoz va ló erős ér zel mi és kul tu rá lis kö tő dés, amely az egy ál lam −
ala ku la ton be lü li több év szá za dos együtt élés kö vet kez mé nye. A ma gyar or szá gi szlo −
vák ki sebb ség et ni kai iden ti tá sá nak né mely as pek tu sát elem ző em pi ri kus ada tok is
bi zo nyít ják a szlo vá kok ket tős iden ti tá sát (Gyivicsán 1985; Garami–Szántó 1991;
Mol nár 1991; De me ter 1993; Im re 2000; Homi ši no vá 2003; 2006; Uhri no vá 2004),
amint azt a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány hi va ta la is kons ta tál ja. A ket tős iden ti tás
konst ruk ci ó ját több nyi re két iden ti tás, ese tünk ben a ma gyar és a szlo vák iden ti tás
al ko tó ele me i nek át fe dé se ként ér tel mez zük, mi köz ben az egyes al ko tó ele mek pre fe −
ren ci á ja, il let ve ki egyen sú lyo zott sá ga alap ján a ket tős iden ti tás ki egyen sú lyo zott
vagy ki egyen sú lyo zat lan tí pu sá ról be szé lünk. 

A ma gyar or szá gi szlo vá kok, pon to sab ban a szlo vák ér tel mi ség et ni kai iden ti tá sá −
nak hely ze tét komp le xebb em pi ri kus elem zés nek 1998/1999−ben ve tet tük alá
(Homišinová 2003). Ez a szlo vák la kos ság azon cso port ja et ni kai iden ti tá sá nak
iden ti fi ká ci ó já ra irá nyult, amely a leg in kább ké pes biz to sí ta ni a szlo vák ki sebb ség
bel ső ko hé zi ó ját. A ku ta tá si ered mé nyek meg erő sí tet ték a ma gyar or szá gi szlo vák ér −
tel mi ség et ni kai dif fe ren ci á ci ó ját a vizs gált em pi ri kus in di ká to rok szempontjából.9 A
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ku ta tás ban a meg kér de zet tek há rom cso port ját, az az há rom iden ti tás tí pu sát azo no −
sí tot tuk. A leg na gyobb, bár nem do mi náns cso por tot a szlo vák iden ti tá sú ak al kot −
ták (40%), a meg kér de zet tek egy har ma da ma gyar iden ti tá sú volt, több mint egy ne −
gye dük pe dig ket tős iden ti tás sal ren del ke zett. Ered mé nyünk össz hang ban van más,
ma gyar or szá gi szlo vá kok ról szó ló ku ta tá sok ered mé nye i vel (pl. Garami–Szántó
1991, 26)10, te hát be bi zo nyo so dott mind a szlo vák, mind a ma gyar irá nyú et ni kai dif−
ferenciáció, de a nyel vi és a nem ze ti sé gi bi po la ri tás, il let ve a ket tős iden ti tás is.

Az et ni kai iden ti tás mér té ké nek köz ve tett ku ta tá sá ból (az et ni kai iden ti tás ún. la −
tens jel lem zői alap ján) ki de rült, hogy a vizs gá la ti cso por tot al ko tó szlo vák ér tel mi −
ség az et ni kai iden ti tás mér té ké nek há rom fo ko za tát kép vi se li – a kis mér té kű, a kö −
ze pes és a nagy mér té kű et ni kai iden ti tást. A kö ze pes mér té kű iden ti tás sal ren del −
ke zők al kot ták a leg na gyobb cso por tot (45%), amely re jel lem ző a bi po la ri tás né mely
mu ta tó ja (két nyel vű ség, a szlo vák nyelv kö zép szin tű is me re te, a nem ze ti sé gi ese −
mé nye ken va ló rend szer te len rész vé tel). A kis mér té kű iden ti tás (a „ma gyar ság hoz”
va ló kö ze le dés) és a nagy mér té kű iden ti tás (a „szlo vák ság hoz” va ló kö ze le dés)
csak nem egy for ma mér ték ben kép vi sel tet te ma gát (27%, ill. 28%). 

A szlo vák ér tel mi ség et ni kai iden ti tá sá nak tí pu sa és mér té ke kö zöt ti ös  sze füg −
gés elem zé sé nél meg ál la pí tot tuk, hogy az iden ti tás tí pus fon tos sze re pet tölt be az
iden ti tás mér té ké nek differenciációjánál, és for dít va, az iden ti tás mér té ké nek fo ko −
za ta i ban vis  sza tük rö ződ nek az iden ti tás tí pu sok. Emel lett egy ér tel mű en be iga zo ló −
dott, hogy a két mu ta tó kon zisz tens, még pe dig mind két szem pont ból. 

A Ma gyar or szá gon élő ki sebb sé gek ket tős iden ti tá sa a 2001−es nép szám lá lás kor
is be iga zo ló dott, ami kor elő ször volt le he tő ség a több szö rös (ket tős és hár mas) iden −
ti tás/nem ze ti ség vál la lá sá ra. Kü lö nö sen a re gi o ná lis szin tű ered mé nyek iga zol ják a
biet ni ci tást (Nép szám lá lás 2001 2001; Uhri no vá 2004), me lyek ből ki de rül, hogy a
Ma gyar or szá gon élő ki sebb sé gek több sé ge ket tős iden ti tá sú (Szar ka 2004, 199).

A te rep ku ta tá sok ból szár ma zó ered mé nyek (a szlo vák ér tel mi ség fel mé ré se, a
szlo vák csa lá dok fel mé ré se) azt mu tat ják, hogy a ma gyar or szá gi szlo vá ko kat in kább
a ket tős iden ti tás ki egyen sú lyo zat lan mo dell je jel lem zi, amely a ma gyar nyelv do mi −
nan ci á já val és a szlo vák nyelv hát tér be szo ru lá sá val jár együtt. Eb ből a szem pont −
ból te hát meg ál la pít ha tó a ma gyar or szá gi szlo vá kok bi zo nyos mér té kű as  szi mi lá ci ó −
ja a ma gyar nem zet be, vi szont egyi de jű leg más etno kul tu rá lis ele mek alap ján a szlo −
vák ki sebb ség hez va ló tar to zás is ki mu tat ha tó (ter mé sze te sen az egyes ge ne rá ci ók −
nál kü lön bö ző mér ték ben) (Homišinová 2003; 2006; Uhri no vá 2004).

Em lí tet tük, hogy a ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség nem al kot kom pakt egy sé −
get, ho mo gén kö zös sé get. Mi vel nincs kö zös nyelv te rü let, ez ki hat a nyelv re is: a ki −
sebb ség szét szór tan él, ki sebb és na gyobb nyelv szi ge te ket al kot. A tör té nel mi Ma −
gyar or szág észa ki te rü le té nek kü lön bö ző ré sze i ből szár ma zó szlo vák la kos ság (a
mig rá ci ó ról rész le te seb ben Divičanová–Krupa 1999), akár csak ere de ti kör nye ze té −
ben, el té rő nyelv já rás ban be szélt (mind há rom fő szlo vák nyelv já rás kü lön bö ző vál to −
za ta i ban), és a vi tat ha tat la nul kö zös kul tu rá lis ele me ken kí vül ma guk kal hoz ták a ti −
pi kus re gi o ná lis je gye ket hor do zó kul tú rát is. Ezek a nyel vi és kul tu rá lis egye di sé gek
má ig meg ma rad tak. A ma gyar or szá gi szlo vák nyelv szi ge te ken mind há rom szlo vák
táj szó lás sal ta lál koz ha tunk (Divičanová 1999, 30).

Divi ča no vá sze rint a szlo vák nyelv szi ge te ken tör té nő etno kul tu rá lis vál to zá so kat
és a ma gyar or szá gi szlo vák te rü le tek sa já tos jel le gét több té nye ző be fo lyá sol ta:
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föld raj zi−kör nye ze ti té nye zők, gaz da sá gi té nye zők, kol lek tív jel lem zők, nem ze ti sé gi
in téz mé nyek lé te zé se vagy hi á nya, az anya nem zet tel va ló kap cso lat mér té ke, a te −
rü le tek föld raj zi hely ze te, a val lá sos ság (Divičanová 1999, 11–30). Ezek ha tá sá ra a
ma gyar or szá gi szlo vák te rü le te ket fő leg a nyel vi (nyelv já rás ok) és a kul tu rá lis dif fe −
ren ci á ció jel lem zi.

Az egyes szlo vák nyelv szi ge tek re kü lön bö ző mér ték ben, vi szont hos  szú idő óta
jel lem ző sa ját anya nyelv ük (a szlo vák) ne ga tív ér té ke lé se és meg íté lé se, amely a
szlo vák nyelv szük ség te len sé gé ről, előny te len sé gé ről és táv lat nél kü li sé gé ről szó ló
ál lí tá sok ban nyil vá nul meg, és a nyelv irán ti ér dek te len ség be tor kol lik. Divi ča no vá
ez zel kap cso lat ban az anya nyelv ér té ke i nek ér tel me zé sé ben fel me rü lő za va rok ról
be szél (Divičanová 1999, 49). Be bi zo nyo so dott, hogy az ilyen tí pu sú ér ve lés el ső −
sor ban azok ra a szlo vá kok ra jel lem ző, akik gyen ge szlo vák nyelv−tu dás sal ren del kez −
nek (De me ter 1993, 22).

A szlo vák (anya)nyelvvel kap cso la tos fen ti né ző pont ok ki ala ku lá sá nak sem oka −
it, sem az ide jét nem is mer jük. Bi zo nyos mér ték ben sze re pet játsz hat tak a lé te ző
táj szó lás ok és a ve lük já ró kom mu ni ká ci ós gá tak. Min den eset re a ma gyar nép rajz
és tör té ne lem tu do mány (Markuš 1977, 109–171; 1980, 182–219) iga zol ja, hogy a
szlo vák nyelv ér té két két ség be vo nó vé le mé nyek a szlo vák ki sebb ség kö ré ben ál ta −
lá no san el ter jedt té vál tak.

A szlo vák ki sebb ség to váb bi jel lem ző je a két nyel vű ség. En nek ke let ke zé sét leg −
gyak rab ban tör té nel mi (a ma gyar nyelv vel már le te le pe dé sük előtt kap cso lat ba ke −
rül tek) és gaz da sá gi (a nyel vi kon tak tus a bel gaz da sá gi kap cso la tok nak és a min −
den na pi együtt élés nek kö szön he tő en vált ter mé sze tes sé) té nye zők kel ma gya ráz zák
(Divičanová 1999, 52). A ma gyar or szá gi szlo vá kok ra jel lem ző, hogy „akár csak az
ös  szes Ma gyar or szá gon élő ki sebb ség […] do mi náns nyelv ként a min den na pi nyelv −
hasz ná lat ban, s a csa lá di kör nye zet ben is egy re in kább a több sé gi nyel vet hasz nál −
ják” (Szar ka 1999, 171). Az anya nyelv a ma gyar or szá gi szlo vá kok nyelv hasz ná la tá −
ban má sod ran gú, reces szív nyelv ként sze re pel. Vi tat ha tat lan, hogy az egyes nyel vi
hely ze tek ki me ne tel ét be fo lyá sol ja a szlo vák nyelv is me re te. A szlo vák ér tel mi ség −
nek sa ját be val lá sa sze rint csak 20%−a tud na gyon jól szlo vá kul, s majd nem fe le tud
„in kább jól” (Homišinová 2003; 2006). Ese tük ben te hát a két nyel vű ség ki egyen sú −
lyo zat lan for má já ról be szé lünk, az ún. szub sztrak tív két nyel vű ség ről (Pus kás 2000,
78), ame lyet a több sé gi nyelv túl nyo mó hasz ná la ta jel le mez. A rend szer te len, hely −
zet füg gő szlo vák nyelv hasz ná lat lo gi ku san ki hat a kom mu ni ká ci ós kész ség re és a
szlo vák nyelv ún. nyel vi ha nyat lá sá ról szó ló el mél ke dé sek nek ad he lyet.

Nem cé lunk a töb bi ma gyar or szá gi ki sebb ség ér té ke lé se, de szük sé ges le szö −
gez ni, hogy az ő hely ze tük is ha son ló. Szar ka Lász ló tör té nész (MTA) ezt na gyon ki −
fe je ző en szé le sebb kon tex tus ba he lye zi, majd kons ta tál ja, hogy „a ma gyar or szá gi ki −
sebb sé gek et ni kai iden ti tá sát 150−300 éves akkul tu rá ci ós és as  szi mi lá ci ós fo lya −
ma tok jel lem zik. Az elő re ha la dó as  szi mi lá ci ós fo lya ma tok kö vet kez té ben a ma gyar −
or szá gi ki sebb sé gek gyen ge et ni kai tu dat tal ren del kez nek. Kü lö nö sen a szlo vá kok,
a né me tek, az ör mé nyek, a szlo vé nek, a hor vá tok ese té ben az et ni kai iden ti tás dek −
la rá ci ó já nak spe ci fi kus tör té nel mi, lo ká lis és re gi o ná lis mu ta tó i nak el le né re, kü lö −
nö sen erős a ma gyar ság tu dat, a ma gyar nyelv min den na pi hasz ná la ta és a bikul tu −
ra li tás – a több sé gi és a ki sebb sé gi, te hát mind két kul tú rá ban va ló ak ti vi tás” (Szar −
ka 2004, 196). A nyelv vel kap cso lat ban ki eme li, hogy a Ma gyar or szá gon élő na −
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gyobb „ki sebb sé gek” (ro mák, né me tek, szlo vá kok, ro má nok, hor vá tok, szer bek,
szlo  vé nek), de a ke vés bé né pe sek is (len gye lek, bol gá rok, gö rö gök, uk rá nok, ru szi −
nok, ör mé nyek) szü le ik és nagy szü le ik szár ma zá sa és be szélt nyel ve alap ján ma gyar
do mi nan ci á jú nyel vi cso por to kat al kot nak (Szar ka 2004). Ez azt je len ti, hogy az
ezek be a kö zös sé gek be tar to zó em ber a ma gyar nyel vet hasz nál ja el ső ren dű kom −
mu ni ká ci ós esz köz ként (Bor bély 2000; Gyi vic sán 1993). En nek kö vet kez té ben a
ma gyar nyelv a min den na pi kom mu ni ká ció do mi náns nyel vé vé vált. A ki sebb sé gek
anya nyel ve má sod ran gú vá vált, ter mé sze te sebb a két nyel vű ség, s csa lá di kör ben a
nem ze dé kek kö zöt ti rep ro duk ció le he tő sé ge egy re be ha tá rol tabb. 

Szar ka Lász ló sze rint a ki sebb sé gi kö zös sé gek „ma gyar sá gát” há rom té nye ző
be fo lyá sol ja: a ma gyar nyelv foly to nos ter je dé se (ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra), a nyel −
vi és a kul tu rá lis au to ma tiz mu sok mi ni má lis vagy tel je sen hi ány zó át adá sa a ki sebb −
sé gi csa lá do kon be lül, az is ko la ügy és az anya nyel vi ok ta tás ked ve zőt len fel tét elei
(Szar ka 2004, 198). A hely ze tet to vább ne he zí ti a ki sebb sé gek bikul tu rá lis kör nye −
ze te.

Ter mé sze te sen a Ma gyar or szá gon élő szlo vák ki sebb ség (de a töb bi ki sebb ség)
„ma gyar ság hoz” ve ze tő et ni kai té nye ző i nek ha tás fo ka más ös  sze te vők től is függ.
Ide tar to zik a la kó te rü let tí pu sa, a kör nye zet ho mo ge ni tá sa/he te ro ge ni tá sa, a nyel −
vi hely ze tek re va ló le he tő ség, a csa lá di kör nye zet ha tá sa, a pol gá ri (ci vil) szfé ra ha −
tá sa, a ki sebb sé gi ön kor mány zat ok működése11 és más ha son ló té nye ző. Ezek alap −
ján el mond hat juk, hogy a ma gyar or szá gi szlo vák nyelv szi ge tek is kü lön bö ző ek. Nem −
csak te le pü lés tí pu sok sze rint dif fe ren ci á lód nak (vá ro si, vi dé ki és más te le pü lé sek),
ha nem et ni kai tu dat sze rint is (Divičanová 1999; Homi ši no vá 2003; Kre ko vi čo vá
2004), va la mint a több sé gi (ma gyar) la kos ság hoz va ló vi szo nyuk ban is kü lön böz −
nek. A loka li tá sok több tí pu sá ról be szél he tünk, ame lyek a nyelv−kul tu rá lis iden ti tás−
et ni kai iden ti tás köz ti kap cso lat ban tér nek el egy más tól. 

Az ed di gi ku ta tá sok azt bi zo nyít ják, hogy a kul tu rá lis iden ti tást sta bi labb ka te gó −
ri á nak te kint het jük, mint az et ni kai iden ti tást (Divičanová 1999; Homi ši no vá 2003).
Ezt Sza bó Or so lya ös  sze ha son lí tó elem zé se is bi zo nyít ja (2004), amely az 1980−
ban, az egyes csa lá dok nem ze ti sé gi jel lem ző i nek fel tá rá sá ra ké szült „ki egé szí tő”
nép szám lá lás eredményeit12 ve ti egy be a 2001−es nép szám lá lás szlo vá kok ról szó ló
mu ta tó i nak ada ta i val. Bár az 1980−as nép szám lá lás ban fel lé pő ada tok kor lá to zot −
tak (az in for má ció szer zés mód já ra gon do lunk), a vizs gált et ni kai mu ta tók kö zül leg −
in kább a szlo vák nem ze ti kul tú ra ér té ke i hez és ha gyo má nya i hoz va ló kö tő dés tű nik
ki. A csa lá dok nem ze ti sé gi jel le gé ről szó ló ada tok (1980), va la mint a kul tu rá lis ér −
té kek hez és ha gyo má nyok hoz va ló kö tő dés ről szó ló ada tok (2001) ma ga sabb rész −
arányt mu tat nak, mint az ál ta lá nos „nem ze ti ség” és „anya nyelv” ka te gó ri ák.

A töb bi, Ma gyar or szá gon meg va ló sí tott em pi ri kus ku ta tás is me ret anya ga is azt
mu tat ja (pl. De me ter 1993; Garami–Szántó 1991; Gyi vic sán 1985; Homi ši no vá
2003; Im re 2000; Mol nár 1993; Uhri no vá 2004), hogy a szlo vá kok ese té ben a ket −
tős iden ti tás ki egyen sú lyo zat lan mo dell jé ről, az az a ma gyar nyelv do mi nan ci á já ról
és a szlo vák nyelv re ces  szi ó já ról van szó, de egyi de jű leg a szlo vák iden ti tás hoz is
kö tőd nek, ter mé sze te sen min den nem ze dék más és más mér ték ben. Ez a kap cso −
lat fő leg a ma gyar or szá gi szlo vák ér tel mi ség te kin te té ben a leg nyil ván va lóbb
(Homišinová 2003). 

Magyarországi szlovákok és szlovákiai magyarok 85
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, X. évfolyam

  2
0

0
8
/1

, S
om

orja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:11  Page 85



4.2. A szlo vá ki ai ma gya rok 

A szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti sé gű la kos ság ál tal la kott kü lön bö ző ré gi ók köz ti bel ső
ko hé zió csak nem száz év vel az Osztrák–Magyar Mo nar chia szét esé se után sem vál −
to zott meg, még ha fo lya ma to san csök ken is e la kos ság rész ará nya. 

A szlo vá ki ai ma gya rok an nak el le né re, hogy a hu sza dik szá zad nagy ré szé ben az
anya or szág tól el kü lö nít ve él tek, kom pakt sá vot al kot nak Szlo vá kia dé li te rü le tén. A
kü lön bö ző prob lé mák el le né re is szo ros kap cso lat ban ma rad tak az anya nem zet tel,
és si ke rült fej lesz te ni ük kul tú rá ju kat, iro dal mu kat, szín há za i kat, kul tu rá lis szer ve ze −
te i ket és nyel vü ket (lásd Dohányos–Lelkes–Tóth 2004; Lan sty ák 2002). 1989 után
a ma gyar ki sebb ség egy sé ges egész ként lé pett fel, ahol az ide o ló gi ai és a po li ti kai
irány za tok kal szem ben az et ni kai ho va tar to zás do mi nált. Szlo vá kia az ön kor mány za −
ti ság te rén is je len tős utat tett meg az ál tal, hogy fo ko za to san el fo gad ta a vá ro sok
és a fal vak ön igaz ga tá si el vét, és te rü le ti fel osz tá sá nak meg vál toz ta tá sá val, va la −
mint az ál lam igaz ga tás és az ön kor mány za ti ság el kü lö ní té sé vel utat nyi tott a ki sebb −
sé gek ál tal la kott ré gi ók ban az ön igaz ga tá si el vek ér vé nye sí té sé hez. A la kos ság kü −
lön bö ző el vek sze rint, pél dá ul nem ze ti sé gi ala pon, ki ala kult cso port jai szá má ra a
de mok rá cia fon tos vál to zá so kat ho zott, pél dá ul le he tő ség nyílt né ze te ik sza bad han −
goz ta tá sá ra. A ma gyar ki sebb sé gi pártok13 Szlo vá kia po li ti kai rend sze ré nek sta bil ré −
szé vé vál tak (Šutaj – Szar ka 2007, 175). 

1989 után a nem ze ti ki sebb sé gek prob le ma ti ká já nak új já é le dé sé vel Szlo vá ki á −
ban az et ni kai iden ti tás hely ze te és fej lő dé se több tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás
tár gyá vá vált, egy részt az ál la mi in téz mé nyek nek (aka dé mi ai in té ze tek, is ko la ügyi és
köz vé le mény−ku ta tó in téz mé nyek), más részt ma guk nak a ki sebb sé gek nek kö szön −
he tő en. Kü lö nö sen a ma gyar ki sebb ség ese té ben va gyunk ta núi az egyé ni, de a kol −
lek tív kez de mé nye zé sek nek is, ame lyek ku ta tó in té ze tek (pél dá ul a Fó rum Ki sebb −
ség ku ta tó In té zet) és kü lön bö ző ta nács adói és ki adói te vé keny sé get foly ta tó in téz −
mé nyek (ki adók) lét re jöt té hez ve zet tek. A nyel vi ku ta tá sok te rén fon tos a Szlo vá ki á −
ban élő ma gyar nyel vé szek „szociolingvisztikai” cso port ja, amely nek tag jai „sa ját”
so ra ik ban ku tat ják a nyel vi prob le ma ti kát és a Gram ma Nyel vi Iro dán ke resz tül
(2001) se gí te nek át hi dal ni a ma gyar ki sebb ség ezi rá nyú prob lé má it (pl. De me ter
1993; 1999; Lampl 1999a; 1999b; Lan sty ák 1993; 1994; 2002; 2004; Sza bó mi −
há ly 1993). 

Az SZTA Tár sa da lom tu do má nyi In té ze té nek (Šutaj et al. 2006; Zelo vá 1992) az et −
ni kai iden ti tás ob jek tív mu ta tó it (a szü lők et ni kai ho va tar to zá sa, az anya nyelv, a nyelv −
is me ret és a nyelv hasz ná lat, az et ni kai en do gá mia, a gyer me kek et ni kai ho va tar to zá −
sa, nyel vi ori en tá ci ó ja) vizs gá ló újabb ku ta tá sa i nak ered mé nye i ből ki de rült, hogy a ma −
gya rok több sé ge olyan csa lád ból szár ma zik, ahol mind két szü lő ma gyar, anya nyelv ük −
nek a ma gyart te kin tik, sa ját meg íté lé sük sze rint jól bír ják ezt a nyel vet és a leg gyak −
rab ban ezt hasz nál ják csa lá don be lül, de mun ka hely ükön és a köz élet ben is. A ma −
gyar ki sebb ség re ugyan ak kor jel lem ző a ma gas fo kú et ni kai ön azo nos ság, va la mint a
ki sebb sé gi kö zös ség gel – a Szlo vá ki á ban élő ma gyar ki sebb ség gel – va ló iden ti fi ká −
ció. Te hát mind egyé ni, mind kö zös sé gi szin ten a fel so rolt jel lem ző ket a Szlo vá ki á ban
élő ma gya rok et ni kai iden ti tá sa sta bil al ko tó elem ének tart hat juk.

Az et ni kai iden ti tás sal kap cso la to san ér de ke sek Lampl Zsu zsa ered mé nyei, aki
há rom cso port ra osz tot ta a ma gya ro kat. Az el ső cso por tot a ma gya rok két har ma da
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al kot ja, akik ún. érett iden ti tás sal ren del kez nek, és szá muk ra a ma gyar iden ti tás
meg tar tá sa az alap ve tő ér té kek kö zé tar to zik. Ezt az ér té ket gye re ke ik be is be le ne −
ve lik, aki ket ma gyar tan nyel vű is ko lá ba já rat nak. A ma gya rok má so dik, nagy já ból
20%−os cso port já nak et ni kai iden ti tá sát köz tes iden ti tás nak ne ve zi. Azok a ma gya rok
tar toz nak ide, akik szó ban dek la rál ják az et ni kai iden ti tás meg tar tá sá nak fon tos sá −
gát, de cse le ke de te ik és sza va ik kö zött gyak ran el lent mon dás van. El mond ha tó ró −
luk, hogy fo ko za to san el ve szí tik ma gyar iden ti tá su kat, nem tesz nek sem mit an nak
meg tar tá sá ért, és gyer me ke ik nél már vég be megy a nem erő sza kos as  szi mi lá ció, mi −
vel szlo vák is ko lá ba já rat ják őket. A har ma dik cso por tot a szlo vák iden ti tá sú ma gya −
rok al kot ják. Ma gu kat szlo vák nak tart ják, de a há zas tár sak egy más kö zött ma gya rul
be szél nek. A gye re kek kel vi szont már szlo vá kul kom mu ni kál nak, ők ugyan is már nem
tud nak ma gya rul, nem a ma gyar az anya nyelv ük (Mészárosová Lampl 2001). 

Az anya nyelv−nem ze ti ség ös  sze füg gés sel kap cso lat ban be bi zo nyo so dott, hogy a
ma gyar ki sebb ség nem ze ti sé gi ér zü le te és az anya nyelv szin te tel jes szink ron ban
van (Homišinová 2006). Az elem zé sek ből ki de rült, hogy azok a meg kér de zet tek (a
ma gyar ki sebb ség tag jai), akik a ma gyart anya nyelv ük ként tün tet ték fel, part ne re ik
ese té ben is a ma gyart dek la rál ták anya nyelv ként. Ők nagy mér ték ben azo no sul nak
a ki sebb sé gi nyelv vel. Ez a sa ját et ni kum hoz va ló nagy mér té kű ér zel mi kap cso lat −
ról, s egy ben ma gas fo kú en do gá mi á ról ta nús ko dik. Ugyan ak kor sem a part ner ne −
me, sem az élet ko ra nem ha tá roz za meg az anya nyelv iden ti fi ká ci ó ját. A jel lem zett
ki sebb ség tag ja i nál nem ze dé ki szem szög ből néz ve is sta bil nyel vi hely zet ről van
szó, hi szen há rom ge ne rá ci ót vizs gál va sem kö vet ke zik be je len tő sebb vál to zás az
anya nyel vi iden ti fi ká ci ó ban. Az etni ci tást meg tar tó té nye zők hi e rar chi á já ban azon
fel ada tok kö zül, ame lye ket a csa lád en nek ér de ké ben vég re hajt hat, az anya nyelv
meg tar tá sa az el ső. Ami a nyel vi, kom mu ni ká ci ós kész sé ge ket il le ti, sa ját ál lí tá suk
sze rint jól be szé lik mind a több ség, mind a ki sebb ség nyel vét. A szlo vák nak mint
több sé gi nyelv nek az is me re tét ala cso nyabb szin tű nek íté lik meg, mint a ma gyar
nyelv is me re tét, de egé szé ben vé ve még így is át la gon fe lü li nek tart ják. A több sé gi,
il let ve a ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat prob lé ma men tes nek te kint he tő, még pe dig mind −
két ol da lon – a több ség vi szony la tá ban (szlo vák nyelv hasz ná lat) és a ki sebb sé gen
be lü li nyelv hasz ná lat ban is (az adott ki sebb sé gi nyelv hasz ná la ta). 

A to váb bi elem zé sek ből ki de rült, hogy a nem for má lis érint ke zés ben, csa lá di kör −
ben fő leg a ma gyart ré sze sí tik előny ben. A szü lők kel, a férj jel, a fe le ség gel és a gye −
re kek kel foly ta tott két nyel vű kom mu ni ká ció rit ka ki vé telt ké pez. A há rom ge ne rá ci ós
vo na lon a ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat ban csu pán mér sé kelt csök ke nés fi gyel he tő
meg. A for má lis érint ke zés ben, az az a mun ka he lyen, a ma gya rok leg gyak rab ban a
ma gyart hasz nál ják (majd nem két har ma duk), vi szont több mint egy har ma duk két −
nyel vű kom mu ni ká ci ót is foly tat. A hi va ta lok ban a ma gya rok nak csu pán egy ti ze de
hasz nál ja a ma gyar nyel vet. Az ut cán fő leg ma gya rul vagy mind két nyel ven be szél −
nek (csak nem egy har ma duk). Az üz le tek ben is ha son ló a hely zet, ott is a ma gyart
vagy mind két nyel vet ré sze sí tik előny ben.

A fel so rolt té nyek ből egy ér tel mű en ki tű nik, hogy az anya nyelv a Szlo vá ki á ban élő
ma gyar ki sebb ség szá má ra a do mi náns nyelv, amit na gyon jól be szél nek, s túl nyo −
mó rész ben ezt a nyel vet hasz nál ják a csa lá di kör nye zet ben és a köz te rü le te ken is.
A ma gyar nyelv te hát az alap ve tő et ni kai in teg rá ló elem, er re épül a ma gyar ki sebb −
ség iden ti tá sa. Szük sé ges azon ban hoz zá fűz ni, hogy a ma gyar nyelv do mi nan ci á ját
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a la kos ság kon cent rá ci ó ja, az arány lag je len tős et ni kai en do gá mia, az anya nem zet
ál la má nak kö zel sé ge és a ve le fenn tar tott anya gi, kul tu rá lis−szel le mi kap cso lat is
erő sí ti. A má sik ol da lon ép pen a nyelv az, amely alap ve tő en dif fe ren ci ál ja a ma gyar
és a szlo vák kö zös sé get. 

5. Be fe je zés 

Ha együt te sen kel le ne meg ne vez nünk azo kat a jel lem ző ket, ame lyek ből a Ma gyar −
or szá gon élő szlo vá kok et ni kai iden ti tá sa épít ke zik, a hoz zá fér he tő em pi ri kus ada −
tok alap ján kons ta tál hat juk, hogy ezek el ső sor ban a nem ze ti sé gi és az anya nyel vi
mu ta tók ada ta i nak csök ke né se és ös  sze han go lat lan sá ga, a szét szórt te le pü lés −
szer ke zet és a szlo vá kok ál tal la kott te rü le tek sa já tos jel le ge, a gyen ge nem zet tu −
dat, a ket tős et ni kai iden ti tás, a ma gyar do mi nan ci á jú ki egyen sú lyo zat lan két nyel vű −
ség, az anya nyelv hez (szlo vák) va ló vi szony el lent mon dá sos meg nyil vá nu lá sai, az in −
sta bil és a tar tal mi szem pont ból du á lis (két nyel vű) kul tu rá lis rend szer.

Az etni ci tás meg tar tá sa és meg szi lár dí tá sa szem pont já ból ezek des ta bi li zá ló té −
nye zők, mert ne ga tí van hat nak a ma gyar or szá gi szlo vá kok et ni kai iden ti tá sá nak
meg nyil vá nu lá sa i ra és konst ruk ci ó já ra, va la mint a szlo vák ki sebb ség egy re erő tel je −
sebb „ma gya ro so dá sá hoz” ve zet nek. 

A szlo vá ki ai ma gya rok et ni kai jel lem zé sé nél meg ál la pít hat juk, hogy 1918−tól az
1989−es for ra da lo mig ös  sze tett fej lő dé sen men tek ke resz tül. Vi szont min dig erős,
ös  sze tar tó cso port ma radt, ame lyet szűk bel ső kö te lé kek és a ma gyar or szá gi anya −
nem zet hez va ló kö tő dés jel le mez. 

A Szlo vá ki á ban élő ma gya rok et ni kai iden ti tá sát a kö vet ke ző té nye zők jel lem zik:
a nem ze ti sé gi és az anya nyel vi mu ta tók ada ta i nak ös  sze han golt sá ga, a kom pakt te −
le pü lés szer ke zet és a ma gyar lak ta te rü le tek ki egyen sú lyo zott jel le ge, az erős nem −
zet tu dat, a ma gyar iden ti tás meg tar tá sa, a ma gyar nyelv hasz ná lat előny ben ré sze −
sí té se, az anya nyelv hez va ló po zi tív vi szo nyu lás, az ál lan dó sult és ma gyar kul tu rá lis
ori en tá ci ó jú kul tu rá lis rend szer. 

Az etni ci tás meg tar tá sa és meg erő sí té se szem pont já ból a fel so rolt jel lem zők nek
sta bi li zá ló ha tá sa van, po zi tí van be fo lyá sol ják a szlo vá ki ai ma gya rok et ni kai iden ti −
tá sá nak konst ruk ci ó ját, és a ma gyar et ni kai iden ti tás meg erő sö dé sé hez ve zet nek.

Az itt be mu ta tott is me re tek ös  sze fog la lá sa ként kons ta tál hat juk, hogy a vizs gált
ki sebb sé gek et ni kai konst ruk ci ó ja kü lön bö zik egy más tól. Nyil ván va ló, hogy a szub −
jek tív és az ob jek tív té nye zők nek kö szön he tő en kü lön bö ző mér té kű et ni kai ön azo −
nos ság gal ren del kez nek, ami vég ső so ron ki hat et ni kai iden ti tá suk meg tar tá sá ra és
to váb bi ala ku lá sá ra.

A be mu ta tott kü lönb sé gek el le né re a két ki sebb ség et ni kai konst ruk ci ó já nak van
egy kö zös jel lem ző je, ame lyet a ku ta tá sok ered mé nyei is bi zo nyí ta nak. Sa ját ki sebb −
sé gük táv la ta i nak mér le ge lé sé nél mind két ki sebb ség fon tos nak tart ja az et ni kai
iden ti tás meg tar tá sát és fej lesz té sét, még hoz zá az egyes ele mek, leg fő kép pen az
anya nyelv meg szi lár dí tá sán ke resz tül. Kel lő kép pen tu da to sít ják, hogy épp az anya −
nyelv az etni ci tás konst ruk ci ó já nak leg fon to sabb ele me, el te kint ve at tól, hogy az
adott kö zös ség a tár sa da lom ban mi lyen he lyet fog lal el.
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Jegy ze tek

1. Az MTA Et ni kai−nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té ze te Bu da pes ten jött lét re 2001−ben (ko ráb −
ban az MTA Tör té net tu do má nyi In té ze té nek rész le ge ként mű kö dött). Az in té zet gaz dag
pub li ká ci ós te vé keny sé gé ből a Tér és te rep ne vű so ro za tot em lít jük meg, amely ben már
há rom ter je del mes ki ad vány je lent meg (2002, 2004, 2006) a Ma gyar or szá gon élő ki −
sebb sé gek etni ci tá sá ról és iden ti tá sá ról.
A bé kés csa bai szék he lyű Ma gyar or szá gi Szlo vá kok Ku ta tó in té zete lét re jöt tét az ott élő
szlo vák ér tel mi ség kez de mé nyez te 1990−ben, az zal a cél ki tű zés sel, hogy a Ma gyar or szá −
gon élő szlo vá kok múlt ját és je le nét ku tas sa. Ele in te a Ma gyar or szá gi Szlo vá kok Szö vet −
sé ge kul tu rá lis−tár sa dal mi szer ve zet (1948–1990 kö zött Ma gyar or szá gi Szlo vá kok De −
mok ra ti kus Szö vet sé ge) ke re te in be lül mű kö dött, az in té zet je len le gi fenn tar tó ja a bu da −
pes ti Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat. 2001−től e né ven mű kö dik és 17 éves fenn ál lá sa
óta több mint 30 ma gyar or szá gi szlo vá kok ról szó ló pub li ká ci ó val di cse ked het.

2. Az SZTA Tár sa da lom ku ta tó In té ze te nem ze ti sé gi leg ori en tált 1989 után meg va ló sí tott em −
pi ri kus ku ta tá sai kö zül a kö vet ke ző ket em lít jük:
– Em pi ri kus te rep ku ta tás (1990) a szlo vá ki ai ma gyar és uk rán ki sebb ség hely ze té ről, a
ve gyes la kos sá gú te rü le te ken élő szlo vá kok ról és az ott élő et ni ku mok köl csö nös vi szo −
nyá ról.
– Egy 1992−es fel mé rés az et ni kai ki sebb sé gek tár sa dal mi−pszi cho ló gi ai jel lem ző it és az
inte ret ni kus kap cso la to kat vizs gál ta a „Ki sebb sé gi et ni kai kö zös sé gek Szlo vá ki á ban a tár −
sa dal mi vál to zá sok fo lya ma tá ban” aka dé mi ai ösz tön díj ke re tén be lül (grant SAV
2/999340/92).
– 1992−ben pe da gó gu sok há rom cso port já nak kö ré ben zaj lott egy fel mé rés. Ezek a cso −
por tok a kö vet ke zők vol tak: et ni ka i lag vi szony lag ho mo gén te rü le ten élő szlo vá kok, et ni −
ka i lag ve gyes te rü le ten élő szlo vá kok és a ma gyar ki sebb ség tag jai.
– 1995−ben és 1998−ban két fel mé rés is zaj lott „A nem ze dé kek kö zöt ti em lé ke zet mint
az új iden ti tá sok ala ku lá sá nak köz ve tí tő je a transz for má ló dó szlo vák tár sa da lom ban”
(Vega 95/5305/530) pro jek ten be lül. 
– Az Ál la mi ku ta tá si és fej lesz té si prog ram ke re tén be lül 2003–2005 kö zött va ló sult meg
a „Nem zet, nem ze ti sé gek, et ni kai cso por tok a transz for má ló dó szlo vák tár sa da lom ban”
el ne ve zé sű pro jek tum, mely nek kö szön he tő en 2004−ben szé les kö rű fel mé rést vé gez tünk
a szlo vá kok és a hét leg né pe sebb ki sebb ség kö ré ben.
– Az in té zet je len leg (2006–2008) a „Ma gyar ki sebb ség a transz for má ló dó szlo vák tár sa −
da lom ban 1989 után” cí mű pro jek ten dol go zik, ame lyet az APVV tá mo gat. A 2007−es fel −
mé rés je len leg az adat gyűj tés és az adat fel dol go zás stá di u má ban van.
A SZTA Tár sa da lom ku ta tó In té ze te part ner in téz mé nye i vel (a bé kés csa bai Ma gyar or szá gi
Szlo vá kok Ku ta tó in té ze te és az MTA Nem ze ti−et ni kai Ki sebb ség ku ta tó In té ze te) és más
szer ve ze tek kel (Or szá gos Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány zat, Csa bai Szlo vá kok Szer ve ze −
te, a Szlo vák Kul tú ra Há za, Ma gyar or szá gi Szlo vá kok Szö vet sé ge) kö zö sen há rom szé les −
kö rű em pi ri kus fel mé rést vég zett, ame lyek ben szo ci o ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai és szo ci −
o lin gvis zti kai mód sze re ket al kal ma zott:
– A ma gyar or szá gi szlo vák ér tel mi ség vizs gá la ta 1998/1999−ben zaj lott, a leg ma ga sabb
szlo vák rész arán  nyal ren del ke ző me gyék ben. Ilyen fel mé rés a ma gyar or szá gi szlo vá kok ról
ko ráb ban nem ké szült.
– A ma gyar or szá gi szlo vák csa lá dok et ni kai iden ti tá sá nak nem ze dé kek kö zöt ti vál to zá sait
2000/2001−ben vizs gál tuk. Ez a fel mé rés mód szer ta ni lag és te ma ti ka i lag az elő ző höz kö −
tő dött.
– A har ma dik egy szo ci o lin gvis zti ka i lag ori en tált fel mé rés a szlo vák ki sebb sé gi ön kor −
mány zat ok dol go zó i nak/kép vi se lő i nek nyel vi−kom mu ni ká ci ós vi sel ke dé sé ről (Homišinová
2007). 
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3. A szlo vák több sé gen (85,8%, 4 614 854 la kos) és a leg na gyobb, ma gyar ki sebb sé gen
(9,7%) kí vül a ro ma (1,7%), a cseh (0,8%), a ru szin (0,4%), az uk rán (0,2%) és a né met
(0,1%) ki sebb ség szá mot te vő. A hi va ta lo san ki sebb sé gi stá tus  szal ren del ke zők höz tar −
to zik még a len gyel, a mor va, a hor vát, a bol gár és a zsi dó ki sebb ség is.

4. A 2001−es nép szám lá lás ada tai a Szlo vák Köz tár sa ság Sta tisz ti kai Hi va ta la alap ján
(http://www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie/namj.htm).

5. Gab zdi lo vá és Sá pos emögött a ter mé sze tes as  szi mi lá ció ha tá sát fel té te le zi, va la mit
azt, hogy az 1991−es nép szám lá lás nál na gyobb szá mú ro ma is ma gyar nak val lot ta ma −
gát (ezek nagy ré sze Dél−Szlo vá ki á ban él). 

6. A Ma gyar Köz tár sa ság 20 me gyé ből áll: Bács−Kis kun, Ba ra nya, Bé kés, Bor sod−Aba új−
Zemp lén, Bu da pest, Csong rád, Fej ér, Győr−Moson−Sopron, Haj dú−Bi har, He ves, Jász−
Nagy kun−Szolnok, Ko má rom−Esz ter gom, Nóg rád, Pest, So mogy, Szabolcs−Szatmár−
Bereg, Tol na, Vas, Veszp rém és Za la me gye. 

7. Sza bó em lí tett írá sá ból rész le te sebb in for má ci ó kat is ka punk az egyes vá ro sok ban és
fal vak ban élő szlo vá kok ará nyá ról. 

8. Ez zel kap cso lat ban szük sé ges nek tart juk meg je gyez ni, hogy az 1993−ban Ma gyar or szá −
gon el fo ga dott nem ze ti sé gi tör vény nek az volt a cél ja (a tör vény ezt így de fi ni ál ja), hogy
olyan kö rül mé nye ket te remt sen a ki sebb sé gek szá má ra, ame lyek meg ál lít ják az as  szi −
mi lá ci ós fo lya ma to kat és elő se gí tik az et ni kai iden ti tás erő sö dé sét. A tör vény egyik alap −
el ve az ön azo nos ság sza bad vá lasz tá sa, be le ért ve a ket tős vagy több szö rös kö tő dést
(II. fe je zet, 7. § 2. be kez dés). 

9. A ku ta tás mód sze ré ről lásd Homišinová 2000; 2003.
10. A fel mé rést Ga ra mi és Szán tó szak mai csa pa ta vé gez te 1990−ben, nyolc te le pü lés 50−

60 éves szlo vák la ko sai kö ré ben. A fel mé rés ben al kal maz ták a nyel vi−kul tu rá lis hát tér
mo dell jét, va la mint a meg kér de zet tek et ni kai iden ti fi ká ci ó ja alap ján ki dol go zott ún. szo −
ci a li zá ci ós mo dellt. A szer zők meg kü lön böz tet ték az iden ti tás diszk rét és la tens ele me −
it (diszk rét elem nek nyil vá ní tot ták a nem ze ti iden ti tást és konk rét hely ze tek től füg gő
iden ti fi ká ci ó ját vizs gál ták; la tens jel lem ző nek bi zo nyos kul tu rá lis jel le gű ele me ket tar tot −
tak, ame lyek sze rint ha va la ki nem is tar tot ta ma gát szlo vák nak, má sok még is an nak
tar tot ták). A ku ta tás mód szer ta na az et ni kai iden ti tás köz ve tett és köz vet len mód ját app −
li kál ta. Ezt a mód szert bi zo nyos vál toz ta tá sok kal mi is al kal maz tuk a ma gyar or szá gi szlo −
vák ér tel mi ség vizs gá la tá nál. 

11. A nem ze ti sé gi tör vény ér vény be lé pé se óta (1993) Ma gyar or szá gon 1994−ben, 1998−
ban, 2002−ben és 2006−ban vol tak hely ha tó sá gi vá lasz tá sok. A szlo vák ki sebb sé gi ön −
kor mány zat ok szá ma a négy vá lasz tá si idő szak ban nö vek vő ten den ci át mu ta tott. Az el −
ső vá lasz tá si idő szak ban 52, a má so dik ban 75, a har ma dik ban 114, a ne gye dik ben
116 szlo vák ki sebb sé gi ön kor mány zat jött lét re Ma gyar or szá gon. Je len leg a ma gyar or −
szá gi szlo vá kok nak a 20 me gyé ből ti zen egy ben van ön kor mány za ti kép vi se le te. Ugyan −
ak kor Bu da pest 18 ke rü le té ből ti zen négy ben is van kép vi se le tük.

12. Az em lí tett ki egé szí tő nép szám lá lás nál há rom mu ta tót vizs gál tak: a nem ze ti kul tú rá hoz
kö tő dő csa lá dok; a nem ze ti sé gi leg ve gyes, anya nyelv ük sze rint nem as  szi mi lá ló dott csa −
lá dok; a nem ze ti sé gi leg ve gyes, anya nyelv ük sze rint as  szi mi lá ló dott csa lá dok. 

13. 1989 után a ma gyar ki sebb ség po li ti ka i lag azon nal ak ti vi zá ló dott és fo ko za to san há rom
párt szü le tett (a Füg get len Ma gyar Kez de mé nye zés, ké sőbb Ma gyar Pol gá ri Párt; a Ma −
gyar Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom és az Együtt élés Po li ti kai Moz ga lom), me lyek az
1998−as par la men ti vá lasz tá sok előtt egy po li ti kai párt tá, a Ma gyar Ko a lí ció Párt já vá tö −
mö rül tek, amely a ma gyar ki sebb ség po li ti kai kép vi se le te (lásd még Homi ši no vá – Šutaj
1994, 71–99). 

90 Mária Homišinová
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

X.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
0

8
/1

, 
S

om
or

ja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:11  Page 90



Fel hasz nált iro da lom

A ma gyar or szá gi szlo vák nem ze ti ki sebb ség hely ze te. Bu da pest, Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,
1997.

A nem ze ti sé gek élet kö rül mé nyei. Bu da pest, Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, 1995.
Az 1990. évi nép szám lá lás. Bu da pest, Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, 1992.
Ara tó End re: A magyar–cseh–szlovák vi szony öt ven éve. Bu da pest, Kos suth Ki adó, 1969.
Bačová, Viera: Etnic ká iden ti ta osob nos ti – sociál nop sy cho lo gic ký prístup. Slo ven ský

národopis, 38. roč. (1990), 4. č. 508–515. p.
Bačová, Viera – Homišinová, Má ria: Súčas né vzťa hy Slo vá kov a maďar skej men ši ny žijú cej na

Slo ven sku (1990–1995). In Bačová, Viera (ed.): Etnic ká iden ti ta a his to ric ké
zmeny. Bratislava, Veda, 1997, 63–73. p.

Bačová, Viera – Šutaj, Štefan: Reslovakization. The chan ges of nati o na li ty and ethnic iden ti −
ty in his to ri cal deve lop ment in Slovak−Hungarian environment. In Devetak, S. –
Flere, S. – Seewann, G. (eds.): Small nati ons and ethnic mino ri ti es in an emer ging
Europe. Mün chen, Sla vi ca Verlag, 1993, 239–242. p.

De me ter Zay zon Má ria: Ön tu da to so dás és ön fel adás kö zött. Ta ta bá nya, Ko má rom−Esz ter gom
Me gyei Ön kor mány zat, 1993.

De me ter Zay zon Má ria: Ki sebb sé gek Ma gyar or szá gon. Bu da pest, Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb −
sé gi Hi va tal, 1999.

Divičanová, An na: Kon tak to vé zóny slo ven ské ho oby va teľ stva v Maďar sku s mest ským pros −
tre dím na pre lo me 19.–20. storočia. Slo ven ský národopis, 35. roč. (1987), 2–3.
č. 443–454. p.

Divičanová, An na: Jazyk, kul tú ra, spoloèenstvo. Etno kul túr ne zmeny na jazy ko vých ostro voch
v Maïarsku. Békeš ská Čaba – Budapešť, Slo ven ský výs kum ný ústav Zväzu Slo vá −
kov v Maďarsku, 1999.

Divičanová, An na: Dimen zie národ nost né ho bytia a kultúry. Békeš ská Čaba, Slo ven ský výs −
kum ný ústav Zväzu Slo vá kov v Maďarsku, 2002.

Divičanová, An na – Krupa, Ondrej: Slo vá ci v Maïarsku. Budapešť, Press Publica, 1999.
Ga ra mi E.–Szántó J.: Ma gyar or szá gi Szlo vá kok. Bu da pest, Tárki, 1991.
Gabzdilová, Soňa – Sáposová, Zlatica: Maďar ská men ši na na Slo ven sku – pohľad do minu −

los ti a súčas ný stav. In Šutaj, Šte fan (ed.): Národ a národnosti. Stav výs ku mu po
roku 1989 a jeho perspektívy. Prešov, Universum, 2004, 117–125. p.

Gyur gy ík Lász ló: Az as  szi mi lá ció szo ci o ló gi ai el mé le te i nek és ope ra ci o na li zá lá suk nak egy le −
het sé ges vál to za ta a tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok ban. In Bár di Nán dor–Lag zi
Gá bor (szerk.): Po li ti ka és nem ze ti iden ti tás Kö zép-Eu ró pá ban. Bu da pest, Te le ki
Lász ló, 2001, 149–162. p.

Gyi vic sá ny An na: A ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek kul tú rá lis és tu da ti jel lem zõi. Bu da pest, Ál −
la mi Gor kij Könyvtár–Művelődéskutató In té zet, 1985.

Gyi vic sá ny An na: A ma gyar or szá gi szlo vák ság szám adat ok tük ré ben. In Ma gyar or szág nem ze -
ti sé ge i nek és a szom szé dos ál la mok ma gyar sá gá nak sta tisz ti ká ja (1910–1990).
Bu da pest, Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, 1994, 301–314. p.

Homišinová, Má ria: Etab lo va nie maďar ských poli tic kých sub jek tov a ich mies to v zastu pi teľ −
ských orgá noch Slo ven skej republiky. In Gajdoš, Ma ri an – Konečný, Sta ni slav
(ed.): Etnic ké mino ri ty na Slovensku: his tó ria, súèasnos�, súvislosti. Košice, Spo −
lo čen sko ved ný ústav SAV, 1997, 34–48. p.

Homišinová, Má ria: Maďar ské poli tic ké stra ny a hnu tia vo verej nom a poli tic kom živo te
Slovenska. In Gajdoš, Ma ri an – Matula, Pavel (ed.): Niek to ré otáz ky vývo ja národ -
nost ných men šín na Slovensku. Košice, Spo lo čen sko ved ný ústav SAV, 1997,
101–114. p. 
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Homišinová, Má ria: Vývoj a zmeny v národ nos tnej kul tú re maďar skej men ši ny po trans for má −
cii slo ven skej spoločnosti. In Gajdoš, Ma ri an – Matula, Pavel (ed.): Niek to ré otáz -
ky vývo ja národ nost ných men šín na Slovensku. Košice, Spo lo čen sko ved ný ústav
SAV, 1997, 135–151. p. 

Homišinová, Má ria: Slo ven ská inte li gen cia v Maïar sku v zrkad le socio lo gic ké ho výskumu.
(Vybrané výsled ky skú ma nia stavu etnic kej identity). Békeš ská Čaba, Výs kum ný
ústav Slo vá kov v Maďarsku, 2003.

Homišinová, Má ria: Etnic ká rodi na Slovákov, Chor vá tov a Bul ha rov žijú cich v Maïar sku
v zrkad le socio lo gic ké ho výskumu. (Teoretická a empi ric ká kom pa ra tív na ana lý za
skú ma nia etnic kých pro ce sov slo van ských minorít). Bé kés csa ba, Výs kum ný ústav
Slo vá kov v Maďarsku, 2006. 

Homišinová, Má ria: Empi ric ká ref le xia sociologicko−sociálnopsychologického a his to ric ké ho
výskumu. In Šutaj, Šte fan – Homišinová, Má ria – Saposová, Zla ti ca – Šutajová,
Jana: Maïar ská men ši na na Slo ven sku v pro ce soch trans for má cie po r. 1989
(Identita a po li ti ka). Teo re tic ká a empi ric ká ana lý za dát zo sociologicko-sociálno -
psychologického a his to ric ké ho výskumu. Prešov, Universum, 2006, 28–33. p.

Homišinová, Má ria: A ma gyar or szá gi szlo vák ér tel mi ség et ni kai iden ti tá sa. Ku ta tá si ered mé −
nyek és ös  sze füg gé sek. Regio, 15. évf. (2004), 1. sz. 139–157. p.

Homišinová, Má ria: A ma gyar or szá gi ki sebb sé gek egyé ni és cso port iden ti tá sá ról. In Ko vács
Nóra–Szarka Lász ló (szerk.): Tér és te rep. Ta nul má nyok az etni ci tás és az iden ti -
tás kér dés kö ré bõl I. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó, 2002, 33–41. p.

Homišinová, Má ria: Prob le ma ti ka mate rin ské ho jazy ka a národ nost né ho školstva. In Šutaj,
Štefan – Homišinová, Má ria – Sáposová, Zla ti ca – Šutajová, Jana: Maïar ská men -
ši na na Slo ven sku v pro ce soch trans for má cie po r. 1989 (Identita a po li ti ka). Teo -
re tic ká a empi ric ká ana lý za dát zo sociologicko-sociálnopsychologického a his to -
ric ké ho výskumu. Prešov, Universum, 2006, 58–74. p.

Homišinová, Má ria: Jazykovo−komunikačné sprá va nie pracovníkov/poslancov slo ven ských
men ši no vých samo správ v Maďarsku. Sociál ne a poli tic ké analýzy, 2007/1,
102–135. p.

Homišinová, Má ria – Bačová, Viera – Frankovský, Miroslav: Zo socio lo gic ky a sociál nop sy cho −
lo gic ky orien to va ných výs ku mov náro dov a národ nos tí po roku 1989. In Šutaj, Šte −
fan (ed.): Národ a národnosti. Stav výs ku mu po roku 1989 a jeho perspektívy.
Prešov, Universum, 2004, 308–326. p.

Homišinová, Má ria – Sáposová, Zlatica: Etnic ká iden ti ta maďar skej men ši ny na Slovensku. In
Šutaj, Šte fan – Homišinová, Má ria – Saposová, Zla ti ca – Šutajová, Jana: Maïar -
ská men ši na na Slo ven sku v pro ce soch trans for má cie po r. 1989 (Identita a po li -
ti ka). Teo re tic ká a empi ric ká ana lý za dát zo sociologicko-sociálnopsychologického
a his to ric ké ho výskumu. Prešov, Universum, 2006, 34–57. p.

Homišinová, Má ria – Šutaj, Štefan: Maďar ská men ši na v pro ce soch spo lo čen skej transfor−
mácie. In Zeľová, Alena a kol.: Mino rit né etnic ké spo lo èen stvá na Slo ven sku v pro -
ce soch spo lo èen ských premien. Bratislava, Veda, 1994, 71–99. p.

Homišinová, Má ria – Výrost, J. (ed.): Národ, národ nos ti a etnic ké sku pi ny v pro ce se trans for -
má cie slo ven skej spo loè nos ti (Empirická ana lý za dát zo sociologicko-sociálnopsy-
chologického výskumu). CD−ROM. Košice, Spo lo čen sko ved ný ústav SAV, 2005.

Hor no kné Uhrin Er zsé bet: A bé kés csa bai szlo vák ér tel mi ség anya nyelv hasz ná la ta. Ki sebb ség -
ku ta tás, 11. évf. (2002), 3. sz. 680–692. p.

Im re A.: Anya nyelv, má sod nyelv, kör nye ze ti nyelv. A 20. szá zad vé gi ma gyar or szá gi ki sebb sé -
gi ok ta tás nyel vi vi szo nyai. Bu da pest, MTA Ki sebb ség ku ta tó In té zet, 2000.

Ki sebb sé gi Ér te sí tõ, 1993/1, 56. p.
Ko vács Nóra–Szarka Lász ló (szerk.): Tér és te rep. Ta nul má nyok az etni ci tás és az iden ti tás

kér dés kö ré bõl. 1–3. köt. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó, 2002–2006.
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Krekovičová, Eva: Slo vá ci v Maďar sku medzi ústnou a písa nou komu ni ká ci ou (Funkcia
duchov ných spev ní kov v kul túr nej pam äti a etnic kej identifikácii). In Divičanová, An −
na – Krekovičová, Eva – Uhrinová, Alžbe ta (eds.): V služ bách etnografie/A nép rajz -
tu do mány szol gá la tá ban. Zbor ník na poèes� sedem de si a tin Ondre ja Krupu. Bé kés −
csa ba, 2004, 396–403. p.

Lampl Zsu zsan na: As  szi mi lá ci ós fo lya ma tok – is ko la vá lasz tás és anya nyelv hasz ná lat. In
Lampl Zsu zsan na: A sa ját út ját já ró gyer mek. Po zsony, Madách−Posonium, 1999a,
59–108. p.

Lampl Zsu zsan na: Szo ci o ló gi ai ke reszt me szet a szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi ség ről. In Lampl
Zsu zsan na: A sa ját út ját já ró gyer mek. Po zsony, Madách−Posonium, 1999b,
36–58. p.

Lan sty ák Ist ván: Dig los szia és ket tős nyel vű ség. Két nyel vû ség, 1993/1, 5–21. p.
Lan sty ák Ist ván: Az anya nyelv és a több sé gi nyelv ok ta tá sa a ki sebb sé gi két nyel vű ség kö rül −

mé nyei kö zött. Regio, 1994/4, 90–115. p.
Lan sty ák Ist ván: A ma gyar nyelv Szlo vá ki á ban. Bu da pest–Po zsony, Osiris–Kalligram–MTA,

2000. 
Lan sty ák Ist ván: Maďar či na na Slo ven sku – štú dia z vari ač nej lingvistiky. Socio lo gic ký

èasopis, 38. roč. (2002), 4. č. 409–427. p.
Lan sty ák Ist ván: K niek to rým otáz kam bilin gvál nej komunikácie. In Uhrinová, A. – Žiláková, M.

(eds.): Slo ven èi na v men ši no vom prostredí. Békeš ská Čaba, VÚSM, 2004,
411–429. p.

Més zá ro so vá Lampl Zuzana: Občan a jeho národ ná iden ti ta v zrkad le socio lo gic kých výsku−
mov. In Čorejová, J. (ed.): Iden ti ta národ nost ných menšín. Bratislava, 2001.

Mol nár Éva: Te tót (né met) vagy – modta anyám ma gya rul. Regio, 1993/1, 134–149. p.
Nép szám lá lás 1990. Nem ze ti ség, anya nyelv. Bu da pest, KSH, 1992.
Nép szám lá lás 1990. Anya nyelv, nem ze ti ség te le pü lé sen ként 1980, 1990, 1994. Bu da pest,

KSH, 1994.
Nép szám lá lás 1990. A nem ze ti sé gek élet kö rül mé nyei. Bu da pest, KSH, 1995.
Nép szám lá lás 2001. 4. Nem ze ti kö tõ dés. A nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gek ada tai. Bu da pest,

KSH, 2002.
Paukovič, Vla di mír – Bačová, Viera – Gajdoš, Marián – Homišinová, Má ria – Konečný, Sta nis −

lav – Šutaj, Šte fan – Zeľová, Alena: Vz�a hy Slo vá kov a národ nost ných men šín
v národ nos tne zmi e ša ných oblas ti ach Slovenska. Pri e bež ná infor má cia zo socio lo -
gic ké ho výskumu. Košice, Spo lo čen sko ved ný ústav SAV, 1990.

Pus kás Tün de: Nyelv, iden ti tás és nyelv po li ti ka Eu ró pá ban. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi
Szem le, 2. évf. (2000), 1. sz. 69–84. p.

Sza bó Or so lya: A ma gyar or szá gi szlo vá kok a nép szám lá lás ok tük ré ben. In Ko vács
Nóra–Szarka Lász ló (szer.): Tér és te rep. Ta nul má nyok az etni ci tás és az iden ti tás
kér dés kö ré bõl II. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó, 2004, 267–284. p.

Sza bó mi há ly Gi zel la: Nyelv hasz ná lat és szo ci á lis hát tér. In He ge dűs Ri ta – Kőrösi Zol tán né –
Tar nói Lász ló (szerk.): Hun ga ro ló gia 3. Bu da pest, Nem zet kö zi Hun ga ro ló gi ai Köz −
pont, 1993, 59–72. p. /Tudományos, okta tás mód szer ta ni és tá jé koz ta tó füzetek./

Szar ka Lász ló: A kö zép−eu ró pai ki sebb sé gek ti po ló gi ai besorolhatósága. Ki sebb ség ku ta tás,
1992/2, 168–175. p.

Szar ka, Lász ló: Jazy ko vé prob lé my men ši no vé ho škol stva na Slo ven sku a v Maďar sku
(Odporúčania Vyso ké ho ko mi sá ra OBSE Max van der Sto e la v rokoch 1993–
1999). Èlo vek a spoloènos�, http://www.saske.sk/cas/1−2000/szarka.html.

Szar ka Lász ló: Ki sebb sé gi lét hely ze tek – kö zös sé gi al ter na tí vák. Bu da pest, Lucidus, 2004.
Šutaj, Šte fan (ed.): Národ a národ nos ti na Slovensku. Stav výs ku mu po roku 1989 a jeho

pers pektívy. Prešov, Universum, 2004.
Šutaj, Štefan: (ed.): Národ nost ná po li ti ka na Slo ven sku po roku 1989. Prešov, Universum,

2005.
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MÁ RIA HOMI ŠI NO VÁ

SLO VAKS LIVING IN HUN GA RY AND HUN GA RI ANS LIVING IN SLOVAKIA. EMPI RI CAL ANA LY SIS ON

CON STRUC TI ON OF NATI O NAL IDEN TI TY

The goal of the study is the empi ri cal ana ly sis of the con struc ti ons of nati o nal
iden ti ty of Slo vaks living in Hun ga ry and Hun ga ri ans living in Slovakia. These
two com mu ni ti es in con se qu en ce of his to ri cal and poli ti cal chan ges got into a
mino ri ty sta tus, while the nati o nal coun tri es (mother countries) rema i ned in
their close neighbourhood. The author on the basis of rese arch made in Hun −
ga ry and Slo va kia ana ly ses both mino ri ti es from the point of view of ethni cal
con struc ti on and its possib le development. 

On the basis of ethni cal cha rac te ris tics of Slo vaks living in Hun ga ry and Hun −
ga ri ans living in Slo va kia (in the extent of the ana ly sis cho sen by us) intro du −
ced he re we can state that the ethni cal con struc ti on of the exa mi ned mino ri ti −
es dif fer from each other. It is evi dent that they have dif fe rent ethi cal self−iden−
tity of dif fe rent extent thanks to the sub jec ti ve and objec ti ve fac tors that after
all influ en ces their kee ping of ethni cal iden ti ty and their fur ther formation. 

In spite of the men ti o ned dif fe ren ces the ethni cal con struc ti on of the two mino −
ri ti es has one com mon cha rac te ris tic that are evi den ced by the results of the
research. At balan cing the per spec ti ves of their own minority, both mino ri ti es
con si der the rema i ning and deve lop ment of the ethni cal iden ti ty as the most
important, more o ver through the cer ta in elements, main ly through the stren gthe −
ning of the mot her language. The are pro per ly aware that it is the mot her lan gu −
a ge that is the most impor tant ele ment of ethni cal construction, regar dless of
the fact that what is the posi ti on of the given com mu ni ty in society.
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