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Ahhoz, hogy megértsük a magyarországi szlová-
kok jelenlegi ambivalens nyelvi helyzetét, a legújabb 
nyelvészeti kutatások eredményeinek rövid ismer-
tetése elő� , szükséges kicsit visszatekinteni a múlt-
ba. Arra kerestem a választ, hogy miért csökken fo-
lyamatosan a szlovák anyanyelvű lakosság száma, 
hogy a szlovák származásúak közül miért beszélik 
napjainkban egyre kevesebben és sokan hiányo-
san elődeik nyelvét. Nem utolsó sorban az érdekelt, 
hogy mi a szlovák nyelv megőrzésének legfontosabb 
tényezője hazánkban.

Szlovákok a mai Magyarország területén a XVII. 
század végétől élnek. Tömeges letelepedésük a tö-
rökök kiűzése utáni időszakra, a XVIII. századra 
tehető, amikor is a szabad vallásgyakorlás és jobb 
megélhetés reményében a történelmi Magyarország 
túlnépesede�  északi megyéiből sokan kerestek i�  
új lakóhelyet. Szükséges kiemelni azonban ennek a 
migrációnak a sajátos voltát, azt hogy a magyaror-
szági szlovákok a történeti Magyarországhoz tarto-
zó szlovák anyaetnikumból úgy szakadtak ki, hogy 
azzal továbbra is egy államkereten belül maradtak. 
Az új hazát kereső szlovákságot eredeti szülőföldjü-
kön, évszázadokon keresztül nagyobbrészt ugyan-
azok vagy hasonló társadalmi és kulturális hatások 
érték, mint a vele együ�  élő magyarságot. A szlová-
kokban valószínűleg már ekkor erős lehete�  a ma-
gyar államisághoz való tartozás tudata. Egy részük 
a magyar nyelvvel is már jóval a letelepedés elő� , a 
hétköznapi életben kapcsolatba került, s el is sajátí-
to� a azt. Ez pedig a XIX. század folyamán az egyes 
szlovák nyelvszigeteken – más okok melle�  – a gyors 
asszimiláció feltételeit is könnyebben megteremtet-
te. A letelepede�  szlovákok rövidebb, hosszabb időn 
keresztül családi, kulturális és részben politikai 
kapcsolatot ápoltak, tarto� ak fent az északi etnikai 
terüle� el, s ezek a kapcsolatok bizonyos értelemben 
tompíto� ák, szűkíte� ék az asszimiláció erőit, lehe-
tőségeit. Hasonlóképpen az erős protestáns önérzet, 
melyhez egyú� al egyfajta nyelvi tudat is párosult. A 
szlovák evangélikusság ugyanis a XVI. század vége 
óta önálló egyház, cseh liturgikus nyelvet használt, 
ami a magyarországi szlovák nyelvi hierarchiában 
előkelő helyet foglalt el. 

Az első világháború végéig a Kárpát-medence 
szlovákjai egy országban éltek, a trianoni békeszer-
ződés után több állam, köztük Magyarország pol-

gáraivá váltak. Történelmük során sok megrázkód-
tatás érte őket, melyek közül a legfájdalmasabb – a 
burkolt vagy nyílt magyarosító törekvések melle�  
– az 1946/47-es lakosságcsere volt. Ennek során 
mintegy 60 ezer szlovák hagyta el Magyarországot, 
köztük a nemzetiség legöntudatosabb képviselői. 
Az 1980-as évek végére a magyarországi szlovákok 
asszimilációja felerősödö� , az ötvenes évektől fel-
gyorsuló gazdasági-társadalmi átalakulás, illetve 
az átalakuláshoz kapcsolódó belső migráció melle� , 
a szocialista korszak kisebbségpolitikája, a csendes 
asszimiláció tudomásul vétele a politika különböző 
szintjein egyaránt hozzájárult ehhez a folyamathoz. 
A rendszerváltás időszakában ugyanakkor már új, 
kedvező jelenségek is tapasztalhatók voltak, a ki-
sebbségi kultúra és nyelv megőrzését egyre többen 
vállalták. A hazánkban élő szlovákság – annak elle-
nére, hogy létszáma a több mint 300 éves történelme 
során drasztikusan csökkent – napjainkig megőrizte 
szellemi és tárgyi kulturális örökségét, nyelvét, ha-
gyományait, kultúráját. 

A szlovák kutatóintézet megalapítása óta az egyik 
legfontosabb feladatának tartja a magyarországi 
szlovákok nyelvének, illetve nyelvjárásainak a kuta-
tását. Hazai és szlovákiai kutatóintézetekkel, egyete-
mekkel együ� működésben több nyelvészeti kutató-
programot valósíto�  meg. Például: az MTA Nyelvtu-
dományi Intézetével és az ELTE BTK Magyar Nyelvi 
Tanszékével A nyelvi másság dimenziói: A kisebbségi 
nyelvek megőrzésének lehetőségei című projektum kere-
tében a tótkomlósi szlovák nyelvhasználatot vizsgá-
ló kutatást (2010), a Szlovák Tudományos Akadémia 
Ľudovit Štúr Nyelvtudományi Intézetével a Szlovák 
nyelv Magyarországon című kutatást (2008).

A legfontosabb nyelvmegőrzési faktornak a kuta-
tások alanyai az oktatást tartják. A szlovák nyelv és 
kultúra elsajátí� atását az iskolától várják el, mivel a 
családok döntő többsége már nem – vagy csak rész-
ben – képes átadni, átörökíteni gyermekeinek elődei 
nyelvi s kulturális örökségét. Figyelemre méltó s a 
szlovákságra nézve biztató kutatási megállapítás, 
hogy egyre több településen szerveznek napjaink-
ban szlovák nyelvtanfolyamot, melyek iránt növek-
vő az igény és az érdeklődés.

A szlovák oktatás története Magyarországon a 
XVIII. századi migrációig nyúlik vissza. A letelepü-
lő első szlovák telepesek papot és tanítót is hoztak 
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magukkal, s rövidesen templomot építe� ek, iskolát 
alapíto� ak. Az egyházi iskolák a különböző társa-
dalmi-politikai nehézségek ellenére 1948-ig, az álla-
mosításig működtek. Addig azonban csak alsófokú 
szlovák oktatás léteze�  hazánkban. 1949-ben a mi-
nisztérium a szlovák szövetséggel együ�  kidolgo-
zo�  program alapján egy teljes szlovák iskolarend-
szer kiépítését kezdte megvalósítani. Az iskolaszer-
vező munka azonban számos nehézségbe ütközö� , 
így 1949-ben mindössze hat településen alapíto� ak 
szlovák iskolát. Ezeknek az iskoláknak regionális 
feladatot kelle�  ellátniuk, s ehhez kollégiummal 
is rendelkeztek. Az akkor még nyelvileg homogén 
falvakban nem hoztak létre szlovák iskolákat. A ki-
sebbségi oktatás nagyobb tömegeket érintő formájá-
vá Magyarországon a kevésbé hatékony nyelvoktató 
iskolatípus vált. 

A magyarországi szlovák iskolákban megalapítá-
suktól kezdve az oktatás nyelve a szlovák irodalmi 
nyelv. A gyerekek a kezdetektől sem az anyanyel-
vükön tanultak, hiszen a tanterv tudomást sem ve�  
az egyes települések valódi anyanyelvéről, a telepü-
lés-nyelvjárásokról, amelyek ugyan a diglosszia ál-
lapotában voltak, de még beszélték őket. Az 50-60-
as években még erre a tudásra lehete� , kelle�  volna 
építeni. 1961-ben azonban egy miniszteri rendelet 
hatására a magyarországi szlovák iskolák kétnyel-
vű, szlovák-magyar iskolákká váltak. Több kutató 
és politikus ezt az időpontot tartja az asszimiláció 
felgyorsulása kezdeti évének.

A magyarországi szlovákság az említe�  törté-
nelmi okok mia�  vált másodnyelv-domináns ki-
sebbséggé. Az empirikus szociolingvisztikai ku-
tatási eredmények alapján megállapítha� uk, hogy 
– ugyan eltérő színvonalon és gyakorisággal – Ma-
gyarország szlovákok lakta településein napjaink-
ban is létezik s a kultúra mindhárom alaprétegében 
használatos a szlovák nyelv íro�  és szóbeli változata. 
A legelterjedtebb a nyelvjárás. Annak ellenére, hogy 
drasztikusan csökken a természetes nyelvhaszná-
lók száma, s a magyarországi szlovák nyelvjárások 
kihalóban vannak, a nyelvjárások helyi változatait 
beszélik még mindig a legtöbben. A szlovák nyelv 
mindhárom alapnyelvjárásának, a nyugat-, a közép- 
és a kelet-szlovák nyelvjárás változatai megtalálha-
tók a hazai szlovák nyelvszigeteken is.

Az irodalmi szlovák nyelv – a szociolingvisztika 
terminológiája szerint, annak kisebbségi változata 
– napjainkban az értelmiség munkanyelve, az is-
kolában, a tanórákon, a kulturális rendezvényeken 
használt nyelv. Az utóbbi időben azonban egyre 

gyakrabban van jelen a nemzetiség közéleti-politi-
kai rendezvényein és a tudományos ismere� erjesztő 
programokon.

A magyar nyelv meghatározó, uralkodó volta, 
dominanciája a kommunikáció minden szintjén el-
vitathatatlan, a szlovákra a másodnyelv-szerep a jel-
lemző. A magyarországi szlovák nyelv fejlődésének 
jelen tendenciái ugyanakkor az ambivalens nyelvi 
helyzet, az egyidejű progresszió és regresszió mel-
le�  a közösségi nyelvhasználat terjedését, az irodal-
mi nyelv pozícióinak erősödését, a köznyelv foko-
zatos kialakulását és a szlovák nyelv presztí zsének 
a növekedését jelzik, illetve prognosztizálják a jö-
vőben a családi nyelvhasználat erőteljes visszaszo-
rulása melle� . A szlovák nyelv fejlődését, fennma-
radását Magyarországon hatékonyan segíthetik a 
külső és belső társadalmi feltételek, melyek: a nem-
zetiségeket támogató, törvényekben garantált hazai 
politikai és jogi környezet; az anyaország, Szlovákia 
érdeklődése és támogatása; a szélesedő szlovák-ma-
gyar kapcsolatok; a kevésbé használt nyelvek tá-
mogatására vonatkozó európai uniós elvárások és 
nem utolsó sorban a szlovák nemzetiség ez irányú 
aktivitása.
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