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A vizsgálat célja

A magyarországi szlovákság körében 1998–99 fordulóján lefolyta-
tott vizsgálatunk1 annak feltárására irányult, mi jellemzi a magyar-

országi szlovák értelmiség etnikai identitását most, a társadalmi átalakulás
feltételei között. A kutatás során az adott témának néhány aspektusát tanul-
mányoztuk és elemeztük. A szlovák értelmiségnek kutatási objektumként
való kiválasztása nem volt öncélú: olyan társadalmi csoportról van ugyanis
szó, mely az etnikai identitás fontos összetevõinek (például a nyelv, a kultú-
ra, a történelem) hordozója és közvetítõje, és amely a magyarországi szlovák-

1 A vizsgálat a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Kutatóintéze-
tének és a békéscsabai székhelyû Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének közös kuta-
tásaként valósult meg; az elõbbi intézet a kutatást módszertanilag irányította, valamint
a statisztikai elemzéseket készítette, az utóbbi pedig a szervezési és financiális hátteret biz-
tosította. A vizsgálat fõ célja a magyarországi szlovák értelmiség jelenlegi etnikai identitásá-
nak a felmérése volt, mégpedig az etnikai identitás olyan fontos összetevõi alapján, mint
a nyelv, a kultúra, az etnikai tudat stb. Egyúttal azt is figyelemmel kísértük, hogyan véle-
kednek adatközlõink a magyarországi szlovák kisebbség státuszáról, jelenlegi helyzetérõl,
illetve jövõjérõl. A vizsgálatot olyan kiválasztott településeken végeztük, ahol a szlovák ki-
sebbséghez tartozó lakosság részaránya a legmagasabb (8 megyében, 11 városban és 50
községben). A vizsgálati mintát 408 szlovák értelmiségi adatközlõ alkotta. Kiválasztásuk
négy kritérium alapján történt: a szlovák nyelv ismerete, szlovák származás, legalább kö-
zépiskolai végzettség (egyben a szlovák nyelvnek tantárgyként való tanulása), nemzetiségi
területen folytatott tevékenység. A szlovák kisebbség jellemzõire való tekintettel az adat-
közlõk kiválasztása során a nemzetiségi hovatartozást és az anyanyelvet tudatosan nem so-
roltuk az alapvetõ kritériumok közé. Alapvetõ vizsgálati módszerünk a szlovák és magyar
változatban elkészített strukturált kérdõív volt. Az empirikus adatok statisztikai feldolgo-
zása a Statistica/w programmal történt (a kutatási projektrõl bõvebben ld. Homišinová,
Maria: Slovenská inteligencia v Maïarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Vybrané výsledky skú-
mania stavu etnickej identity). Výskumný ústav Slovákov v Maïarsku: Békešská Èaba, Maï-
arsko, 2003. 301.



ság etnikai öntudatosodási folyamataiban meghatározó szerepet játszik.
A kutatás egyúttal azt a célt is szolgálta, hogy a magyarországi szlovákság je-
lenlegi helyzetét, fejlõdését és jövõbeli kilátásait figyelembe véve, közelebb-
rõl is rávilágítson azokra a problémákra, melyekkel e közösség a nemzetiségi
lét egyes területein szembesül. Érdeklõdésünk tehát nem csupán a szlovák
kisebbségen belül jelentkezõ aktuális problémákra irányult, figyelmünk a tá-
gabb környezetre is kiterjedt. A vizsgálat sajátos voltát az adta, hogy hasonló
célú, jellegû és méretû kutatás Magyarország területén a szlovák közösségen
belül még nem folyt.

A fentebb megfogalmazott célt két irányból közelítettük meg. Elsõsor-
ban is az etnikai azonosságtudatot a közvetlen és közvetett etnikai identifiká-
ció szintjén vizsgáltuk, mégpedig abból a célból, hogy meghatározzuk vizsgá-
latunk alapvetõ változóit – vagyis az etnikai identitás típusát és intenzitását. Arra
törekedtünk tehát, hogy bevezessük, és empirikusan teszteljük ezeket az ún.
kontextuális változókat, melyek révén az etnikai azonosságtudat kérdésköre
mélyebb összefüggéseiben elemezhetõ. Az említett empirikus indikátorokat
három síkon elemeztük: önállóan, kölcsönös összefüggéseikben, illetve kap-
csolatukban, valamint az etnikai identitástudatot meghatározó és befolyáso-
ló, a vizsgálatba bevont egyéb releváns empirikus indikátorokkal való együtt-
hatásukban. Ez utóbbiak közé az alábbiakat soroltuk:

– nyelvi orientáció;
– nemzetiségi kultúra;
– az etnikai kisebbségeknek a belsõ jogrend által garantált jogai, különös

tekintettel a magyarországi szlovákság helyzetére és nemzetiségi jogainak ér-
vényesülésére, végül:

– nemzetiségi kapcsolatok (az interetnikus kapcsolatok jellege regionális
szinten, a magyar többség és a szlovák kisebbség között, nemzetközi szinten
– Szlovákia és Magyarország között).

Másodsorban kutatásunk célja azoknak a problémáknak a specifikálása
volt, melyekkel a magyarországi szlovákság a nemzetiségi élet egyes területe-
in (nyelvhasználat, oktatásügy, kultúra), illetve a tágabb társadalmi környezet-
ben (etnikai jogok, interetnikus kapcsolatok) találkozik. Ezért tanulmányoz-
tuk és elemeztük a megkérdezett szlovák értelmiségieknek az adott kérdéssel
kapcsolatos véleményeit és álláspontját. Ebben az összefüggésben az elsõdle-
ges azoknak a tényezõknek az azonosítása volt, melyek az azonosságtudat erõ-
sítése szempontjából döntõ fontosságúak, s ezáltal meghatározzák a magyar-
országi szlovákság életét és további létét.
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Jelen tanulmányunkban az elsõdleges mutatókkal (az etnikai identitás tí-
pusa és foka) kapcsolatos vizsgálati eredményeink ismertetésére összponto-
sítjuk a figyelmet, elsõsorban bemutatjuk e mutatók jellemzõ jegyeit és a köz-
tük megfigyelhetõ eltéréseket. Egyúttal azokra az összefüggésekre is rávilágí-
tunk, melyek az általunk vizsgált elsõdleges mutatók és más etnikai mutatók
(nyelvhasználat, oktatásügy, kultúra), valamint egyes társadalmi mutatók (az
etnikai csoportok jogai, interetnikus kapcsolatok) között fennállnak.

A vizsgálatban alkalmazott kontextuális mutatók

a) Az etnikai identitás típusa
Az adatközlõknek (vagyis a teljes vizsgálati mintának) az etnikai identitás

típusa szerinti differenciálása önbevalláson alapult: tehát azon, hogy szlovák
vagy magyar nemzetiségûnek,2 és szlovák vagy magyar anyanyelvûnek vallot-
ta-e magát az adatközlõ. E két mutató kombinálásával szlovák, magyar és ket-
tõs (szlovák–magyar) nemzetiségi orientációjú adatközlõket azonosítottunk,
azaz az identitástípus szerint három adatközlõi csoportot képeztünk:

– szlovák identitásúak (SZI) (a magukat szlovák nemzetiségûnek és szlo-
vák anyanyelvûnek valló adatközlõk)

– magyar identitásúak (MI) (a magukat magyar nemzetiségûnek és ma-
gyar anyanyelvûnek valló adatközlõk)

– kettõs identitásúak (KI) (a magukat szlovák nemzetiségûnek, de ma-
gyar anyanyelvûnek, illetve magyar anyanyelvûnek, de szlovák nemzetiségû-
nek valló adatközlõk).

A vizsgálatba bevont szlovák értelmiségûek körében a fenti kategóriákat
alkalmazva mindhárom identitás-típus azonosítható volt.3

1. sz. táblázat. A vizsgálati minta megoszlása az etnikai identitás típusa szerint

Az identitás típusa Az adatközlõk száma %
szlovák identitás 158 40,3
magyar identitás 131 33,4
kettõs identitás 103 26,3
Összesen 392 100
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2 Az elemzésbe nem vontuk be azokat az adatközlõket, akik szlovák és egyúttal magyar nemze-
tiségûnek, illetve szlovák és magyar anyanyelvûnek vallották magukat; kis létszámú csoport-
ról volt ugyanis szó, másrészt pedig összehasonlító vizsgálatokat sem lehetett végezni.

3 A mintát 408 adatközlõ alkotta, a hiányzó 16 személy más nemzetiségûnek vagy anyanyel-
vûnek vallotta magát, illetve egyszerre mind a két mutatót megjelölte.



A legnagyobb létszámú (bár csak enyhén domináns) csoportot a szlovák
identitású adatközlõk alkották (40%), az adatközlõk mintegy harmada ma-
gyar identitásúnak minõsíthetõ, s több mint negyedük kettõs identitású.
A magyarországi szlovákok körében eddig lefolytatott vizsgálatok4 eredmé-
nyeivel összhangban tehát bizonyítást nyert egyrészt a szlovák népesség e cso-
portján belüli szlovák, illetve magyar irányú etnikai differenciáltság (a nemze-
tiségi hovatartozás és az anyanyelv viszonylatában), másrészt pedig a nyelvi és
nemzetiségi kétpólusosság, illetve kettõs identitás. Egyúttal azonban azt is ki
kell emelnünk, hogy az alkalmazott osztályozási szempont szerint a legna-
gyobb létszámú csoportot (habár csak enyhe dominanciával) a magyarorszá-
gi szlovák értelmiségnek az a része alkotja, amely az említett jegyek tekinteté-
ben a szlovák kisebbséggel azonosult. Véleményünk szerint éppen a szlovák
értelmiségnek ez a csoportja játszhat jelentõs szerepet a magyarországi szlo-
vák kisebbség etnikai öntudatosodási folyamataiban.

b) Az etnikai identitás foka
Az etnikai identitás intenzitásának mérésére a kérdõívnek öt olyan adatát

(változót) használtuk, melyek véleményünk szerint alkalmasak az egyes iden-
titásfokok meghatározására. Konkrétan a szlovák nyelvhasználat (három
adat) és a kulturális aktivitás (két adat) feltárását célzó kérdésekrõl volt szó:

– a szlovák nyelv használata a szlovák nemzetiségû ismerõsökkel való
kommunikáció során;

– nyelvválasztás a szépirodalom olvasásakor;
– a szlovák nyelvismeret foka (önbevallás alapján);
– a szlovák nyelvû nemzetiségi sajtó követése;
– részvétel az adott régió szlovák kulturális életében.
Érdeklõdésünk arra irányult, hogy a választott etnikai identitásjegyek

alapján besorolhatóak-e adatközlõink a következõ háromfokozatú skálán: ala-
csony, közepes és magas fokú etnikai identitástudat. A választott változók kö-
zötti kapcsolatok elemzésére alkalmazott módszereink igazolták a vizsgált
mutatók között fennálló pozitív összefüggést. Ennek alapján lehetõvé vált az
adatok összevonása, s ezáltal két extrém adatközlõi csoport azonosítása.

Az elsõ csoportot magas fokú identitástudattal rendelkezõ adatközlõi cso-
portként azonosítottuk (MFI). E csoport tagjainál a szlovák nyelv gyakori
használata dominált, a kulturális területen is aktívak voltak, tehát az adatköz-
lõk „szlovák” jegyekkel rendelkeztek.
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4 Garami Erika – Szántó János: Magyarországi szlovákok. TÁRKI: Budapest, 1991.



A második csoportot az alacsony fokú identitással jellemezhetõ adatköz-
lõk alkották (AFI), õk minden vizsgált mutató tekintetében „magyar” jegye-
ket mutattak: rájuk a magyar nyelv dominanciája, a kulturális területen pedig
inkább a passzív magatartás volt jellemzõ.

A két szélsõ csoport között elhelyezkedõ harmadik, a közepes fokú identi-
tást mutató adatközlõi csoporton (KFI) belül az „átlagosság” volt túlsúlyban,
ez az egyes mutatók tekintetében az alábbi módon manifesztálódott: részleges
szlováknyelv-ismeret, esetenkénti kulturális tevékenység, mindkét nyelv hasz-
nálata a szépirodalom olvasásakor és a kommunikációs helyzetekben.

Az adatközlõknek a feltételezett háromfokú skála (tehát az etnikai identi-
tás foka) szerinti csoportosítását mutatja a 2. számú táblázat.

2. sz. táblázat. A vizsgálati minta megoszlása az etnikai identitás foka szerint

Az etnikai identitás foka Az adatközlõk száma %

alacsony fokú identitás 99 26,6
közepes fokú identitás 168 45,0
magas fokú identitás 106 28,4
Összesen 373 100

Az identitás foka szerint 373 adatközlõt (a vizsgálati minta 91,6%-át) azo-
nosítottunk (csak azokat az adatközlõket soroltuk be valamely csoportba,
akik minden vizsgált kérdésre válaszoltak), közülük 72% közepes vagy magas
fokú etnikai identitást mutatott.

A fenti adatok alapján tehetõ néhány ténymegállapítás. Elsõsorban is
megállapítható, hogy a vizsgált mutatók mentén adatközlõink differenciálód-
tak és csoportokra oszlottak. A kapott adatok alapján a legnagyobb csoportot
a közepes identitásfokú adatközlõk alkották, ugyanakkor az alkalmazott mód-
szerekkel két „extrém” csoport – az alacsony identitásfokú, illetve a magas
identitásfokú adatközlõké – is azonosítható volt. E két szélsõ csoportba sorolt
adatközlõk száma csaknem egyezõ volt, bár a magas fokú identitással jelle-
mezhetõ adatközlõk létszáma kissé meghaladta az elõzõ csoportét.

Az etnikai identitás típusa és foka közötti összefüggés

Elemzésünk elsõsorban annak feltárására irányult, hogy a kialakított
identitástípusok az identitás intenzitására is „transzferálódnak”-e és viszont,
identitásfokonként hogyan különülnek el az egyes identitástípusok. Célunk
tehát e mutatók közötti kapcsolatok és kölcsönös összefüggések feltárása
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volt. Arra a kérdésre kerestük a választ: magától értetõdõnek tarthatjuk-e,
hogy a szlovák identitásúként besorolt adatközlõk általában magas fokú iden-
titást mutatnak? És hogyan jelentkezik ez fordítva? Érvényes-e az a megállapí-
tás, hogy a magyar identitású adatközlõk nagyrészt alacsony identitásfokúak
is egyben? Hogyan differenciálódnak az adatközlõk a kettõs identitású adat-
közlõi csoportban az identitástudat foka szerint?

Minden mutató (identitástípus: identitásfok) esetében eredményeink
igazolták feltevésünket, hogy a vizsgált változók között szignifikáns összefüg-
gés (p<0,0001) van; az egyes identitástípusok kölcsönös összevetése egyúttal
lényeges eltérésekre mutatott rá.5

3. sz. táblázat. Az etnikai identitásfok alakulása az identitástípus függvényében

Az etnikai
identitás típusa

Az etnikai identitás foka
Összesen

alacsony közepes magas

szlovák
identitás

n 14 54 77 145
% (sor)
% (oszlop)

9,7
15,4

37,2
33,1

53,1
74,0

40,5

magyar
identitás

n 52 55 10 117
% (sor)
% (oszlop)

44,4
57,1

47,0
33,8

8,6
9,6

32,7

kettõs
identitás

n 25 54 17 96
% (sor)
% (oszlop)

26,0
27,5

56,3
33,1

17,7
16,4

26,8

Összesen
n 91 163 104 358
% 25,4 45,5 29,1 100

A sorok gyakorisági adataiból kitûnik, hogy a szlovák identitástípusba so-
rolt adatközlõknek több mint 90%-a a közepes és a magas fokú identitást mu-
tató csoportba tartozik, ezen belül is több mint 50%-ukra a magas identitás-
fok jellemzõ (az egész vizsgálati mintának az egynegyede). Ebben az adatköz-
lõi csoportban ugyanakkor a gyakorisági eloszlás kissé ellentmondásos képet
mutatott, mivel az adatközlõk mintegy 10%-a esetében alacsony identitásfo-
kot állapítottunk meg. Ezekben az esetekben tehát az identitástípus és a felté-
telezett identitásfok között diszharmónia mutatkozott.
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5 A 3. számú táblázatban 358 adatközlõ adatait mutatjuk be (a táblázat nem tartalmazza
azoknak az adatközlõknek az adatait, akik valamely mutatóra nem adtak választ).



A magyar identitású adatközlõk csoportjában az alacsony és a közepes iden-
titásfokú alcsoportoknál a százalékarány szinte azonos (44%, illetve 47%); az
elõzetes várakozásokkal ellentétben az adatközlõk 9%-a magas fokú szlovák
identitást mutat. Ezek az adatok azt igazolják, hogy a magyar identitású adatköz-
lõknek több mint fele (57%) továbbra is ápolja a kapcsolatait a magyarországi
szlovák etnikummal, ez (az általunk választott módszer szerint) egyfajta kultu-
rális tevékenységben és a két nyelv használatában manifesztálódik.

A kettõs, nem egyértelmû identitású adatközlõk az identitásfok szem-
pontjából a közepes zónában helyezkednek el. E típus esetében ugyanis a kö-
zepes fokú identitás a domináns (az e típusba sorolt adatközlõknek több mint
a fele), a csoportot az átlagos, közepes mértékû kulturális tevékenység és a két-
nyelvû kommunikáció jellemzi. E típuson belül is képviselve vannak mind
az alacsony, mind pedig a magas fokú identitással jellemezhetõ adatközlõk
(enyhe túlsúlyban az elõbbiek vannak); ez a tény arra utal, hogy e típuson be-
lül is jelen vannak a két szélsõ pólushoz sorolható adatközlõk.

A két kontextuális változó között fennálló összefüggés még nyilvánvalób-
bá válik, ha az identitásfokokon belül elemezzük az egyes identitástípusok
megoszlását (tehát az oszlopok gyakorisági adatait vizsgáljuk meg). Az így
elemzett adatokból ugyanis markánsan kirajzolódott az egyes mutatók közöt-
ti kapcsolat, ami elsõsorban az ún. szlovák mutatók (SZI, MFI) és a magyar
mutatók (MI, AFI) közötti összhangot igazolja. Eszerint a magas identitásfo-
kú adatközlõknek majdnem a háromnegyede a szlovák identitástípusba tarto-
zik, ugyanakkor az alacsony identitásfokú csoporton belül a legnagyobb lét-
számú a magyar identitású adatközlõk kategóriája. A közepes identitásfokon
belül mért relatív értékek eloszlásából a három identitástípus csaknem azo-
nos százalékos aránya következik, ez azt példázza, hogy ez az identitásfok
egyik identitástípuson belül sem meghatározó, mindhárom identitástípusra
egyformán jellemzõ.

A két szempontot figyelembe vevõ elemzés eredményeinek összesítése-
kor tehát bizonyítást nyert, hogy az identitástípus fontos szerepet játszik az
egyes identitásfokok elkülönítésében, és viszont: az egyes identitásfokokon
minden identitástípus megjelent. Egyúttal azonban érzékelhetõ volt e két
mutató hatásában jelentkezõ összetartás, éspedig mindkét szempontból.
Az identitástípus felõl közelítve, a szlovák identitástípusra fõként a magas
fokú identitás, a magyar identitástípusra az alacsony és közepes fokú identi-
tás, a kettõs identitásúakra pedig a közepes fokú identitás volt a jellemzõ.
Az identitás intenzitása (foka) felõl nézve a magas fokú identitásra a szlovák
identitás markáns, a középsõ fokú identitásra mindhárom identitástípus ki-
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egyenlített, az alacsony fokú identitásra a magyar identitástípus jelenléte volt
a jellemzõ.

Az etnikai identitást meghatározó mutatók és a nyelvi indikátorok közötti
összefüggés

Tanulmányunknak ebben a fejezetében a választott nyelvi indikátorok és
a két kontextuális mutató (identitástípus és identitásfok) összefüggéseivel
kapcsolatos eredmények interpretálására helyezzük a hangsúlyt. Az elemzés
során elsõsorban a családon belüli nyelvhasználatra összpontosítjuk figyel-
münket, miközben adatainkat a múltból a jelenig tartó idõkeretben vizsgál-
juk. Az elemzés során arra kerestük a választ, milyen szerepet játszik adatköz-
lõinknél az identitástípus és az identitásfok az általunk kiválasztott kommuni-
kációs helyzetekben, illetve a nyelv olyan faktorként azonosítható-e,
melyben az általunk meghatározott identitástípusok és identitásfokok mani-
fesztálódnak, s ha igen, milyen arányban. A választott kontextuális mutatók
könnyebb összevetése céljából az alábbi táblázatban együtt közöljük a két mu-
tatóra vonatkozó adatokat.

A 4. számú táblázatban az alkalmazott kontextuális mutatók (identitástí-
pus és identitásfok) és az adatközlõk által a családban használt nyelv közötti
összefüggésre utaló eredményeket mutatjuk be; a nyelvhasználatot a gyer-
mekkori és a jelenlegi helyzet szerinti bontásban, az adatokat egyszerûsítve,
a kommunikáció lehetséges változatait összevonva közöljük. Az elsõ változat-
ra a szlovák orientáltságú kommunikáció, a második változatra a kétnyelvû
kommunikáció, a harmadik változatra pedig a magyar nyelvû kommuniká-
ció a jellemzõ.

A táblázatban közölt adatokból kitûnik, hogy a gyermekkorban, illetve
a jelenben használt nyelv szignifikáns összefüggést mutat az adatközlõnek az
identitástípus és identitásfok szerinti besorolásával, ugyanakkor e mutatók-
nak a gyermekkori nyelvhasználattal való összefüggése nyilvánvalóbb.

A szlovák identitású adatközlõk 65%-a gyermekkorában csak szlovákul
vagy fõleg szlovákul beszélt a családban, a magyar identitásúak háromnegye-
de esetében a magyar nyelv dominált, a kettõs identitású adatközlõk csoport-
jában mindhárom variáns esetében a magyar nyelv használatának túlsúlya je-
lentkezett. Az identitástípus alapján kialakított három adatközlõi csoport ada-
tai e tekintetben jelentõs (statisztikailag szignifikáns) eltéréseket mutattak.
A család jelenlegi nyelvhasználatát tekintve erõteljes magyar orientációt fi-
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gyelhetünk meg (harmadik variáns), az eltolódás iránya és mértéke szorosan
összefügg az identitástípussal (SZI – 63,7%, KI – 88,4%, MI – 93,9%).

Hasonlóképpen nyilvánvaló az identitás foka és az adatközlõ családjában
beszélt nyelv közötti kapcsolat. Akár az identitástípusok esetében, itt is jelen-
tõs eltérések mutatkoztak a gyermekkorra és a jelenre vonatkozó adatok kö-
zött aszerint, hogy alacsony, közepes vagy magas fokú identitás jellemzi-e az
adott adatközlõt. Ugyanakkor az adatközlõknek az identitásfok és a nyelv-
használat szerinti százalékos megoszlása ugyanolyan értékeket vett fel, mint
az identitástípus, valamint a gyermekkori, illetve jelenlegi nyelvhasználat kö-
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4. sz. táblázat. Az identitás típusa és az identitás foka, valamint a családi nyelvhasz-
nálat (a gyermekkorban és jelenleg) közötti összefüggés

Az etnikai
identitás típusa gyermekkor jelen

1 2 3 1 2 3
szlovák            n
identitás          %

113
65,1

31
19,6

24
15,3

21
13,4

36
22,9

100
63,7

magyar            n
identitás          %

8
6,2

24
18,5

98
75,3

0
0

8
6,1

123
93,9

kettõs              n
identitás          %

24
23,2

33
32,0

46
44,8

2
1,9

10
9,7

91
88,4

n
Összesen %

n

135
24,5

88
22,5

168
43,0

23
5,9

54
13,8

314
80,3

391 391
Az etnikai identitás foka

n
alacsony         %

15
15,2

21
21,2

63
63,6

0
0

3
3,0

96
97,0

n
közepes          %

46
27,5

47
28,1

74
44,4

0
0

24
14,3

144
85,7

n
magas             %

65
61,9

19
18,1

21
20,0

23
21,7

25
23,6

58
56,7

n
Összesen %

n

126
34,0

87
23,5

158
42,5

23
6,2

52
13,9

183
49,1

371 373

Jegyzet:
1 – csak szlovákul vagy inkább szlovákul, mint magyarul beszélt/beszél
2 – szlovákul és magyarul egyformán beszélt/beszél
3 – inkább magyarul, mint szlovákul, illetve csak magyarul beszélt/beszél.



zötti kapcsolat esetében. Az eredmények azt mutatják, hogy a magas fokú
szlovák identitással jellemezhetõ adatközlõk közül sokkal többen beszéltek
gyermekkorukban csak szlovákul vagy fõként szlovákul, mint az alacsony
vagy közepes identitásfokú adatközlõk. A jelenlegi helyzetet tekintve a szlo-
vák nyelvû kommunikációra való törekvés csak egyötödük esetében maradt
meg (a szlovák identitású adatközlõk csoportjában ez az arány 13,4%), ez az
adat ennél az adatközlõi csoportnál a családi környezetben megfigyelhetõ
nagyfokú nyelvi asszimilációra utal.

A választott mutatók és a családban beszélt nyelv között fennálló össze-
függések értékelése kapcsán leszögezhetjük, hogy a nyelv olyan faktor, mely-
nek mentén a kutatás során alkalmazott két kontextuális mutató elkülöníthe-
tõ és kategorizálható.

Az etnikai identitásra vonatkozó mutatók és a nemzetiségi oktatásügy
indikátorai közötti összefüggés

Feltételeztük, hogy adatközlõink véleménye között különbség mutatko-
zik majd, mégpedig az iskola nyelve és az identitástípus/identitásfok között
korábban már igazolt összefüggés függvényében.6 Hipotézisünk szerint az
adott kérdés megítélésében a legnagyobb eltérések a szlovák identitású, vala-
mint a magas fokú identitással jellemezhetõ adatközlõinknél várhatóak.
Az eredményeket az 1. és a 2. számú grafikonon mutatjuk be.

Az 1. számú grafikonból kitetszik, hogy a szlovák iskolarendszerrel és an-
nak a szlovák etnikum fennmaradásában játszott szerepével kapcsolatos adat-
közlõi vélemények az etnikai identitástípus függvényében különültek el.
A legjelentõsebb eltérések a szlovák és a magyar identitástípusú adatközlõi
csoportoknál jelentkeztek, kisebb volt az eltérés a szlovák és a kettõs identitá-
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6 Ehhez az alábbi tanulmányokból merítettünk: Demeter Zayzon Mária: Öntudatosodás és
önfeladás között. Komárom–Esztergom Megyei Önkormányzat: Tatabánya, 1993. 134.;
Gyivicsán Anna: A magyarországi nemzetiségek kulturális és tudati jellemzõi. Állami Gorkij
Könyvtár– Mûvelõdéskutató Intézet: Budapest, 1985. 9–57.; Divièanová, Anna: Kontak-
tové zóny slovenského obyvate¾stva v Maïarsku s mestským prostredím na prelome
19.–20. storoèia. Slovenský národopis, 1987, 35/2–3. 443–454.; Divièanová, Anna: Jazyk, kul-
túra, spoloèenstvo. Etnokultúrne zmeny na jazykových ostrovoch v Maïarsku. Békešská Èaba – Bu-
dapeš�, 1999. 335.; Divièanová, Anna – Krupa, O.: Slováci v Maïarsku. Press Publica: Buda-
peš�, 1999. 128.; Divièanová, Anna: Sociologické a kultúrne zázemie národnostnej školy
v Maïarsku po roku 1948. http://www.saske.sk.cas/1–2000/divicanova.html; Imre Anna:
Anyanyelv, másodnyelv, környezeti nyelv. A 20. század végi magyarországi kisebbségi oktatás nyelvi
viszonyai. MTA Kisebbségkutató Intézet: Budapest, 2000.; Molnár Éva: Te tót (német)
vagy! – mondta anyám magyarul. Regio, 1993, 1. 134–149.
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1. sz. grafikon: Az etnikai identitás típusának hatása
a szlovák iskolarendszer megítélésére

2. sz. grafikon: Az etnikai identitás intenzitásának hatása
a szlovák iskolarendszer megítélésére



sú adatközlõi csoportok véleményében. Az adatközlõk véleménye a szlovák
iskolarendszer pozitív értékelésében oszlott meg leginkább. Amíg a magyar
identitású adatközlõknek csaknem a fele elégedett volt a szlovák iskolarend-
szer mûködésével – s ezt egyértelmûen pozitív értékeléssel is kinyilvánította
–, a kettõs és fõként a szlovák identitású adatközlõk ezt a véleményt jóval ki-
sebb mértékben osztották.

E két alcsoport tagjai nagyrészt (mindkét alcsoportnak majdnem a fele)
tehát azon a véleményen vannak, hogy a jelenlegi szlovák nemzetiségi iskola-
rendszer csak részben garantálja a magyarországi szlovák etnikum fennmara-
dását. A negatív álláspont e tekintetben a legnagyobb arányban a szlovák iden-
titású adatközlõkre jellemzõ (a kérdésre egyharmaduk teljesen vagy részben
elutasító választ adott); ez azt jelenti, hogy nézetük szerint a jelenlegi szlovák
iskolarendszer nem garantálja megfelelõ mértékben a szlovák kisebbség fejlõ-
dését.

A 2. számú grafikonról leolvasható, hogy az identitásfok szerint kialakí-
tott alcsoportokba tartozó adatközlõk nézetei közötti különbségek nem
annyira kirívóak, mint az az egyes identitástípusok esetében volt, ennek elle-
nére az adott kérdés megítélésében hasonló trend figyelhetõ meg. A magas
fokú szlovák identitással jellemezhetõ adatközlõk véleménye a két másik
csoport véleményétõl eltért. Többségük csak részben volt elégedett a szlo-
vák iskolarendszer mûködésével, s ez volt az a csoport, mely a legkevésbé
volt elégedett (15%) a jelenlegi iskolarendszernek a szlovák kisebbség fenn-
maradásában játszott szerepével.

Ezek az eredmények is azt igazolják, hogy az identitástípus és az identitás-
fok olyan mutatók, melyek mentén elkülönül az adatközlõknek az oktatás-
üggyel kapcsolatos véleménye. Egyúttal az a hipotézisünk is bizonyítást
nyert, hogy a szlovák iskolarendszer mûködésével kapcsolatos adatközlõi vé-
leményeket nagymértékben befolyásolja a személyes tapasztalat, a szlovák is-
kola látogatása.

Fõként a szlovák identitású és a magas fokú szlovák identitással jellemez-
hetõ adatközlõk azok, akik a szlovák iskolahálózat mûködését fenntartással
kezelik, és úgy gondolják, hogy a szlovák iskolarendszer csak részlegesen ga-
rantálja a magyarországi szlovák etnikum fennmaradását. Többé-kevésbé
szkeptikusan ítélik meg azt a szerepet, melyet a jelenlegi szlovák iskolarend-
szer a magyarországi szlovákság életében a jövõben be fog tölteni.
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Az etnikai identitástípus és a nemzetiségi kultúra indikátorai közötti
összefüggés

Elemzésünk egyik célja annak feltárására irányult, kimutatható-e össze-
függés az adatközlõnek az identitástípus szerinti besorolása és aközött, mi-
lyen mértékben kapcsolódik be a magyarországi szlovákság kulturális életé-
be, illetve, hogy ez a mutató szerepet játszik-e – s ha igen, milyet – a nemzeti-
ségi kultúra mint indikátor hatásában. Az identitásfok vizsgálatát jelen
elemzésünkbõl kizártuk.

Az elemzésbõl kitûnt, a magyarországi szlovák kulturális életbe való be-
kapcsolódást szignifikánsan befolyásolta az a tény, hogy az adatközlõ a szlo-
vák vagy a magyar identitástípusúak kategóriájába tartozik-e. A szlovák és
a kettõs identitású adatközlõi csoportok összevetése viszont nem mutatott lé-
nyeges eltéréseket, ebbõl következik, hogy e két alcsoport tagjai között nincs
különbség a kulturális életben való részvétel tekintetében, azonos mérték-
ben kapcsolódnak be a magyarországi szlovákság kulturális életébe. Megje-
gyezzük azonban, hogy a vizsgált kérdést tekintve a kettõs és a magyar identi-
tású adatközlõk közötti eltérések kevésbé markánsak, mint ahogyan az a szlo-
vák és magyar identitásúak esetében jelentkezik. Az egyes mutatók közötti
gyakorisági eltéréseket a 3. számú grafikon ábrázolja.
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3. sz. grafikon: Az etnikai identitás típusának hatása az adatközlõk
kulturális aktivitására

Jegyzet: Az adatközlõi válaszok (saját kulturális tevékenységük értékelése)
1 – gyakran és aktívan; 2 – ritkán, de aktívan; 3 – gyakran, de csak nézõként,; 4 – ritkán, nézõ-
ként; 5 – sohasem



Az egyes mutatóknál mért értékeket összekötõ görbék egyértelmûen
utalnak a szlovák és a magyar identitású adatközlõk között fennálló eltérések-
re. A szlovák identitású adatközlõk esetében megfigyelhetõ a kulturális élet-
be való aktív bekapcsolódás, a magyar identitású adatközlõkre ezzel szemben
inkább a passzív magatartás és a kulturális eseményeken való esetenkénti
megjelenés a jellemzõ. A kettõs identitásúak értékei e két identitástípus által
határolt mezõben helyezkednek el. A válaszlehetõségeket figyelembe véve,
az adatközlõk százalékos megoszlásából viszont nyilvánvaló, hogy a szlovák
identitásúak esetében a részvétel és az aktív közremûködés magasabb értéke-
ket vesz fel (az adatközlõknek mintegy 45%-a), mint a magyar identitásúak
esetében a passzív magatartás és az esetenkénti részvétel (az adatközlõknek
mintegy harmada). Bizonyítást nyert tehát, hogy a szlovák típusú identitás na-
gyobb mértékben determinálja a nemzetiségi kulturális tevékenységet, s így
hozzájárul a szlovák etnikai tudat erõsítéséhez. S bár a magyar típusú identi-
tás e tekintetben kontraproduktív, hatása érzékelhetõen gyengébb. Továbbá
nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a magyar identitással való azonosu-
lás ellenére ezeknek az adatközlõknek a 15%-a gyakran és aktívan kapcsoló-
dik be a magyarországi szlovákság kulturális életébe. Ez a tény is arra utal,
hogy az identitástípus hatása e területen nem egyértelmû.

A vizsgálatból tehát kitûnt, hogy az etnikai identitástípusnak az adatköz-
lõk kulturális tevékenységére gyakorolt hatása, irányát és erõsségét tekintve,
a magyar identitástól a kettõs identitáson át a szlovák identitás irányában
emelkedõ–erõsödõ tendenciát mutat. Egészében véve a szlovák identitású
adatközlõk azok, akik leginkább befolyással vannak e területre. Feltételez-
zük, hogy a szlovák értelmiségnek ez az a része, amely a magyarországi szlo-
vákság kulturális életében kezdeményezõ szerepet játszik, a szlovákság kultu-
rális értékeit terjeszti.

Az etnikai identitás kontextuális mutatói és a nemzetiségi jogok közötti
összefüggés

Ami a nemzetiségi jogokra vonatkozó két indikátor (a magyarországi
szlovákság helyzetének javításával, illetve a jelenlegi magyarországi jogrend-
szer nyújtotta jogi garanciákkal kapcsolatos nézetek) megítélését illeti, az
identitástípus szempontjából statisztikailag szignifikáns eltérést észleltünk fõ-
képp a szlovák, illetve a magyar identitású adatközlõi csoportok között, az
identitásfok szempontjából pedig az alacsony és a magas fokú etnikai identitá-
súak között.
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Az identitástípus és az identitásfok tehát az említett adatközlõi alcsopor-
tok nézetei szempontjából differenciáló tényezõnek mutatkoztak. A szlovák
és a magyar identitású adatközlõk véleménye mindkét mutató tekintetében
eltért, mégpedig az adott kérdéssel kapcsolatos pozitív vagy negatív álláspont-
juk szerint. A köztes kategóriába sorolt – tehát a kettõs és a közepes fokú iden-
titású – adatközlõk véleménye e két szélsõ csoportéi között helyezkedett el, il-
letve válaszaikat leginkább az ambivalencia jellemezte.

A szlovák és a magyar identitású adatközlõk mindkét kérdéssel (a szlovák
kisebbség helyzetének javítása, a fennmaradás jogi garanciái) kapcsolatban ál-
talában egyformán inkább pozitív, mint negatív álláspontot képviseltek, kü-
lönbség mutatkozott azonban abban, hogyan oszlottak meg a negatív és a po-
zitív válaszok. Általánosságban elmondható, hogy amennyivel több pozitív
válasz volt a magyar identitású adatközlõi csoportban, annál magasabb volt
a negatív választ adó adatközlõk száma a szlovák identitásúak esetében és vi-
szont. Így például a jogi garanciák értékelésekor a pozitív válaszok aránya az
SZI csoportban 34%, az MI csoportban 65%, ugyanakkor a negatív válaszok
aránya az SZI csoportban 34%, az MI csoportban 11% volt.

Kissé másként oszlottak meg az adatközlõi vélemények akkor, amikor az
adott kérdést az identitásfok alapján vizsgáltuk meg. A szlovák kisebbség hely-
zetének javulására irányuló kérdés esetében az alacsony fokú identitással jelle-
mezhetõ adatközlõink válaszaiban az ambivalens nézetek domináltak (az
adatközlõknek több mint a fele), a magas fokú identitással rendelkezõ cso-
portban viszont a vélemények inkább megoszlottak, fõként, ami a pozitív és
a negatív álláspont kombinációját illeti. Ebben az adatközlõi csoportban túl-
nyomórészt polarizált, de nem egyértelmû álláspont volt túlsúlyban: ugyanis
a pozitív és a negatív álláspontot képviselõ adatközlõk aránya szinte azonos
volt (40%). Az alacsony és a közepes fokú identitással jellemezhetõ adatköz-
lõi csoportokban (akárcsak a magyar és a kettõs identitásúak esetében) azo-
nos tendencia volt kimutatható: az alacsony fokú identitást mutató adatköz-
lõi csoportban a pozitív vélemények esetében magasabb, a negatív vélemé-
nyek esetében alacsonyabb értékeket mértünk, a közepes fokú identitással
jellemezhetõ csoportban a tendencia fordított volt.

A fenti tendenciák megerõsítést nyertek a jogi garanciák megítélésében
is. Az alacsony fokú identitást mutató adatközlõk nagyobb mértékben voltak
elégedettek a meglévõ kisebbségi jogokkal, mint a két másik csoport. Az ala-
csony identitású adatközlõk kétharmada vélekedett úgy, hogy a nemzetiségi
jogok megfelelõ garanciát nyújtanak a szlovák etnikum fennmaradásához,
s csak 11%-uk volt ellentétes véleményen. A magas fokú etnikai identitással
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jellemezhetõ adatközlõk láthatóan kisebb mértékben voltak elégedettek az et-
nikai jogokkal (az adatközlõknek kevesebb, mint a fele), s esetükben az elége-
detlenség is nagyobb fokú volt, ugyanis ezeknek az adatközlõknek csaknem
az egyharmada a szlovák kisebbség fennmaradása érdekében erõsebb jogi ga-
ranciákra tart igényt.

Az etnikai identitásra utaló kontextuális mutatók és a nemzetiségi
kapcsolatok indikátorai közötti összefüggések

Az adatközlõk etnikai jellemzõi és a nemzetiségi kapcsolatokra vonatko-
zó véleményük között mutatkozó összefüggés alapján bizonyos mértékben
elõrelátható volt, hogy statisztikailag szignifikáns összefüggés jelentkezik
majd a választott kontextuális változók – identitástípus/identitásfok – tekinte-
tében. Hipotézisünk szerint az elemzés célja annak verifikálása volt, milyen
szerepet játszik egy adott identitástípushoz való tartozás abban, ahogyan adat-
közlõink a szlovák–magyar kapcsolatokat értékelik. Jelentõs véleménykü-
lönbségek mutatkoztak a szlovák és a magyar identitású adatközlõk között,
mégpedig a regionális kapcsolatok, illetve a magyar többség és a szlovák ki-
sebbség közötti kapcsolatok megítélésében. A kettõs identitású adatközlõk vé-
leményei valahol a két szélsõ csoport (tehát az SZI és az MI adatközlõk) véle-
ménye között helyezkedtek el, s a kettõs és a szlovák, illetve a kettõs és ma-
gyar identitású adatközlõk véleménye között az elemzés statisztikailag
szignifikáns eltérést nem mutatott ki. A százalékos adatokat grafikonon ábrá-
zoltuk (4. számú grafikon), s az eredmények jobb összevethetõsége érdeké-
ben mindhárom kapcsolati szintre vonatkozóan megadjuk az értékeket.

A grafikonról leolvasható, hogy adatközlõinknek az egyes kapcsolati szin-
tekre vonatkozó véleménye eltérést mutat aszerint, mely identitástípusba so-
roltuk õket.

A regionális kapcsolatok szintjén mindhárom identitástípus esetében
a leggyakoribb választípus az volt, mely a szlovák–magyar kapcsolatokat prob-
lémamentesnek minõsíti. E tekintetben különbség a százalékos arányokban
van, tehát hogy az egyes csoportokon belül az adatközlõk hány százaléka osz-
totta ezt a véleményt. Ez a nézet leginkább a magyar identitású adatközlõkre
volt jellemzõ (több mint háromnegyedük véleménye ez), a kettõs identitású-
aknál az arány alacsonyabb volt (több mint kétharmaduk gondolja így), a leg-
alacsonyabb arány pedig a szlovák identitásúaknál volt kimutatható (az adat-
közlõknek több mint a fele). Ez az adatközlõi csoport azonban az MI és a KI
csoport adatközlõinél nagyobb mértékben vélekedik úgy, hogy a kapcsolato-
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kat ugyan az együttmûködés jellemzi, esetenként azonban problémák, félre-
értések is felbukkannak.

A többség–kisebbség közötti kapcsolat értékelésekor az egyes identitástí-
pusok alapján képzett adatközlõi csoportok között a válasz típusa szerint is vál-
tozás következett be. Az MI és a KI adatközlõk ezen a szinten is a probléma-
mentes kapcsolatokra utaló választ preferálták, a szlovák identitású adatköz-
lõk viszont nagyobb mértékben osztották azt a véleményt, hogy szórványos
problémák is mutatkoznak e területen. Ezeknek az adatközlõknek majdnem
az ötven százaléka vélekedik így.

A harmadik kapcsolati szint értékelésekor – amint arra már utaltunk –,
mindhárom adatközlõi csoport véleménye egyezõ: a kapcsolatokat az adat-
közlõk nagyobbrészt problematikusnak, bár az együttmûködés jeleit mutató-
nak minõsítették. Ez a véleménye a szlovák és a kettõs identitású adatközlõk
mintegy felének és a magyar identitású adatközlõk csaknem 40%-ának.

Elemzésünk tehát igazolta, hogy elsõsorban a szlovák identitású adatköz-
lõk fogékonyabbak a nemzetiségi kapcsolatok iránt, õk azok, akik e kapcsola-
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4. sz. grafikon: Az interetnikus kapcsolatokra vonatkozó vélemények
az identitástípus függvényében



tok értékelésekor érzékenyebben reagálnak, s elsõsorban a két alsó szintre
(mikro- és mezoszint) vonatkozó véleményeikben kritikusabbak.

Összegzés

A kutatásban alkalmazott kontextuális mutatók (az etnikai identitás típusa
és foka) közötti összefüggések elemzése igazolta, hogy a választott indikátorok
(nyelvhasználat, oktatásügy, kultúra, kisebbségi jogok, interetnikus kapcsolatok)
statisztikailag szignifikáns összefüggést mutatnak adatközlõinknek az etnikai
identitás típusa és foka alapján történt besorolásával. Ezt azt jelenti, hogy adatköz-
lõink a választott etnikai indikátorok értékelésekor, illetve a velük kapcsolatos vé-
leményeik tekintetében szignifikáns eltéréseket mutattak aszerint, mely identi-
tástípusba tartoztak, és milyen fokú etnikai identitástudat jellemzõ rájuk.

Ugyanakkor általában megállapítható, hogy minden mutató tekinteté-
ben a legjelentõsebb eltérések egyrészt a szlovák és a magyar identitástípus,
másrészt pedig az alacsony és a magas fokú identitás között jelentkeztek.
A kettõs identitású, illetve a közepes fokú identitással jellemezhetõ adatköz-
lõk az egyes indikátorok értékelésekor általában köztes helyzetet foglaltak el
az említett két szélsõ csoport között, illetve kis mértékben az egyik (szlovák,
illetve magas fokú identitás) vagy a másik (magyar, illetve alacsony fokú iden-
titás) csoport irányában mozdultak el.

Ami a két kontextuális mutató (identitástípus/identitásfok) és az adatköz-
lõ családi nyelvhasználata közötti összefüggés vizsgálatát illeti, csaknem azo-
nos összefüggést állapítottunk meg a gyermekkori, illetve a jelenlegi nyelv-
használat tekintetében. A szlovák identitású, magas fokú identitással bíró
adatközlõk mind gyermekkorukban, mind pedig a jelenben jóval nagyobb
mértékben beszélnek csak vagy nagyrészt szlovákul, mint a magyar identitá-
sú és az alacsony fokú identitással rendelkezõ adatközlõk. Az elõbbi csoport-
ban is gyengül azonban a szlovák nyelv használatára való törekvés, s ez a csalá-
don belül megfigyelhetõ nyelvi asszimilációra utal.

A szlovák iskolarendszer megítélésében a leginkább kritikus véleménye-
ket a szlovák identitású és a magas fokú identitással rendelkezõ adatközlõink
fogalmazták meg; nézetük szerint a szlovák iskolarendszer csak részben ga-
rantálja a magyarországi szlovák etnikum fennmaradását. Ezzel ellentétben
a magyar identitású adatközlõknek csaknem a fele elégedett volt a szlovák is-
kolarendszer mûködésével.

A nemzetiségi kultúrán belül vizsgált két mutatóra vonatkozó eredmé-
nyek összevetésekor megállapítható, hogy az adatközlõknek a kulturális élet-
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ben való részvételére jelentõs mértékben hat az általunk definiált identitástí-
pus. Az adatokból kitûnt, hogy a szlovák orientációjú adatközlõk a két másik
adatközlõi csoportnál – kettõs és magyar identitású adatközlõk – szignifikán-
san többször és aktívabban kapcsolódnak be a szlovák kulturális életbe. A két
másik csoport esetében az általunk vizsgált kulturális tevékenységbe való be-
kapcsolódás iránt kisebb érdeklõdés mutatkozott, bár e csoportok is bizonyos
mértékben figyelemmel kísérik a szlovák kulturális életet (a kettõs identitású-
ak e tekintetben nagyobb érdeklõdést mutatnak, mint a magyar identitásúak).

Az etnikai identitás típusa és foka differenciáló tényezõként jelentkezett
abban a tekintetben is, hogyan értékelték adatközlõink a nemzetiségi jogo-
kon belül választott indikátorokat. Adataink alapján leszögezhetjük, hogy
a szlovák identitású és magas fokú identitással rendelkezõ adatközlõk csoport-
jában a magyarországi szlovákság helyzetének javulásával kapcsolatban a pola-
rizált, nem egyértelmû álláspont volt túlsúlyban, a többi adatközlõi csoport-
ban viszont inkább a negatív álláspont volt a jellemzõ. A jövõre nézve azon-
ban adatközlõink optimistább válaszokat adtak, ugyanis a magyarországi
szlovák kisebbség fennmaradása szempontjából a jelenlegi magyarországi jog-
rendszert általában pozitívan értékelték. Az adatközlõknek több mint a fele
a szlovák kisebbség jövõjét – a kisebbség fennmaradásának jogi garanciát érté-
kelve – kedvezõnek ítéli.

A kisebbséghez tartozó személyek etnikai hovatartozása (akárcsak kétség-
kívül a többségi lakosságé is) befolyásolja az interetnikus kapcsolatok megíté-
lését, s fontos szerepe van e kapcsolatok minõsítésében is. Ezzel szemben vi-
szont az etnikai identitástudat foka a nemzetiségi kapcsolatok megítélése
szempontjából nem bizonyult differenciáló tényezõnek. Az identitástudat
foka (alacsony, közepes, magas) alapján az adatközlõi vélemények nem mutat-
tak szignifikáns eltérést, más szóval: az identitástudat foka semmilyen szin-
ten és semmilyen irányban sem befolyásolta az adatközlõknek a kérdéses
problémával kapcsolatos nézeteit.

Összességében adatainkból az derült ki, hogy bár érzékelhetõ a (nyelvi-
leg és kulturálisan) domináns többségi magyar társadalom vitathatatlanul
erõs hatása, s nyilvánvalóak a nemzeti és nyelvi asszimilálódás jelei, a magyar-
országi szlovák értelmiségben továbbél az összetartozás tudata, a szlovák etni-
kumhoz fûzõdõ szoros viszony (elsõsorban kulturális téren). Erre az etnikai
identitástudat újraéledése/újraélesztése, illetve újbóli felfedezése során
a nemzetiségi kultúra, a szlovák anyanyelv elsajátítása és megtartása révén le-
het építeni. Remélhetjük, hogy a fenti jegyek a Magyar Köztársaságban for-
málódó multikulturális társadalmat gazdagító elemként fejlõdnek tovább.

Fordította: Szabómihály Gizella
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