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A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2012. 
november 15-én és 16-án Szlovák nyelv és kultúra ki-
sebbségi környezetben címmel szerveze!  nemzetkö-
zi, tudományos, interdiszciplináris konferenciát. A 
békéscsabai tudományos tanácskozás célja a szlo-
vák nemzetiség hagyományainak, sajátosságainak 
és kulturális örökségének elemzése, a nemzetiségi 
szlovák nyelv és kultúra mai állapotának, érvénye-
sülésének és fejlődési lehetőségeinek, valamint a 
kisebbségi nyelvészet és kulturológia legújabb ku-
tatási eredményeinek bemutatása volt a többségi 
magyar, illetve más nyelvi-kulturális környezetben. 
A konferenciára harmincöt előadót hívtunk meg, 
akik Szlovákia, Szerbia, Románia, Szlovénia, Cseh-, 
Lengyel- és Magyarország tudományos és felsőfo-
kú intézményeit képviselték, s így részvételüknek 
köszönhetően a jelenlévőknek lehetőségük volt az 
egyes országok kisebbségpolitikai gyakorlatát is 
megismerni. Nagy megtiszteltetést jelente!  szá-
munkra, hogy neves szakemberek és fi atal dokto-
randuszok is megtisztelték a rendezvényünket. 

A tanácskozás két szekcióban zajlo! . A Szlovák 
nyelv kisebbségi környezetben címűt a 2003-ban, illetve 
2007-ben Békéscsabán megrendeze!  hasonló elne-
vezésű konferenciák folytatásának tekinthetjük. A 
szekció munkája iránt érdeklődők többek közö!  a 
magyarországi szlovák nyelvjárásokról, nyelvhasz-
nálatról, szlovák és magyar, valamint a szlovák és 
cseh kétnyelvűségről, névhasználatról, a szlovák 
nyelvoktatás helyzetéről, szlovák tankönyvekről, 
valamint a kutatóintézet legújabb nyelvészeti pro-
jektjéről (A szlovák írásbeliség Magyarországon 1989 
után) hallha! ak előadásokat. 

A szlovák nemzetiség kultúrája című szekcióban a 
kutatók a szlovák irodalom helyzetét, jeles személyi-
ségeit, illetve tevékenységüket (pl. Štefan Jančovič, 
Peter Bella Horal, Ľudovit Izák, Matej Markovič) ele-
mezték, de volt szó a nők helyéről és szerepéről s a 
drogokról (cigare! a, alkohol, kábítószer) is a szlovák 
irodalomban. Az előadások után élénk és ösztönző 
vita alakult ki, amely a szünetekben és a szabadidő-
ben is folytatódo! .

A Szlovák nyelv és kultúra kisebbségi környezetben 
című konferencia teljesíte! e célkitűzését, jelen-
tősen hozzájárult a szlovák nemzetiség nyelvéről 
és kultúrájáról kialakult ismeretek gazdagításához, 
a hazai és nemzetközi – személyes és intézményi 
– munkatársi kapcsolatok elmélyítéséhez, gyarapí-
tásához. Azáltal, hogy az esemény szlovák nyelvű 
volt, szerepet vállalt az anyaországon kívüli szlo-
vák nyelv használatában, megőrzésében és fejlesz-
tésében is.

A nemzetközi tanácskozás eddigi tudományos 
rendezvényeinek méltó folytatása volt. Kutatóinté-
zetünk a fennállása óta tizenhárom szimpóziumot, 
konferenciát rendeze!  önállóan a magyarországi 
szlovákok nyelvéről, történelméről, kultúrájáról, és 
számos tanácskozás társrendezője volt.

Az elhangzo!  előadásokat konferenciakötetben 
tervezzük megjelentetni. Reméljük, sikerül meg-
teremtenünk a kiadásához szükséges anyagi fede-
zetet. A továbbiakban néhány magyarországi szlo-
vákokról szóló előadás rövid ismertetésével szeret-
nénk felkelteni a Barátság folyóirat olvasóinak az 
érdeklődését a téma, illetve a készülő kötet iránt 

Zsilák Mária, tanszékvezető egyetemi docens 
(ELTE) Egy visszaszorulóbam lévő jelenség: a magyar-
országi szlovákok diglossziája című tanulmányában a 
magyarországi szlovákok kétnyelvűségével és a szo-
rosan hozzá kapcsolódó diglosszia jelenségével fog-
lalkozik. A magyarországi szlovák kisebbség eseté-
ben mindke! ő összete!  jelenség. A magyarországi 
szlovákok kétnyelvűségének jellegzetessége, hogy 
a különböző nemzedékeket tekintve egyszerre több 
fajtájuk él együ!  egyidejűleg. A diglosszia jelensé-
gét ugyancsak ke! ősség jellemzi, részben a szlovák, 
részben a magyar irodalmi nyelv viszonyában hatá-
rozható meg. Különösen a szlovák irodalmi nyelv vi-
szonyában összete!  a kérdés. Bonyolultságát a szlo-
vák irodalmi nyelv kialakulásának történeti há! ere 
adja – foglalja össze a kutatási eredményeit a szerző. 
Zsilák Mária a magyarországi szlovákok által hasz-
nált standard nyelvváltozatokat (az alakulófélben 
lévő térségi irodalmi nyelvváltozatokat) kultúrtörté-
neti kontextusba helyezi. Egyben rámutat a magyar-
országi szlovák nyelvjárások elhalásának folyamatá-
ra, valamint a fi atalok passzív diglossziájára.

Császári Éva, az ELTE oktatója a Bükkszentkeresz-
ti sajátosság: a nevek rendszere, névmagyarosítás című 
előadásában Bükkszentkereszt szlovák lakosainak 
névmagyarosítási folyamatát mutata! a be. Feltár-
ta az esemény történelmi okait és elemezte a népi 
emlékezetben megőrzö!  gúnynevek kialakulásának 
lehetséges indokait s eredetét. A bükki hutatelepü-
lések szlovák lakosainak névmagyarosítását Pogonyi 
Bernát korabeli újhutai plébános kezdeményezte a 
honfoglalás 1000. évfordulója kapcsán. Nagysikerű 
agitációját követően a hutatelepülések népe igen rö-
vid idő ala!  lecserélte szlovák hangzású nevét a tisz-
teletes által javasolt vagy alkoto!  magyar családne-
vekre. Az adatok tükrében az előadó megállapíto! a, 
hogy az 1896-ban megkezdődö!  névváltoztatási fo-
lyamat több hullámban zajlo!  le és egészen a múlt 
század hetvenes éveiig tarto! . A népi emlékezetben 
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fellelhető ragadványnevek egy részében a régi csa-
ládnév él tovább, de tanúskodhatnak a viselő külső 
vagy belső tulajdonságáról, szakmájáról, szakértel-
méről, az ősök származásáról és tulajdonságáról is. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János 
Kara tanszékvezető docense, Horváthné Farkas Éva 
A szlovák nemzetiségi identitás megőrzésére irányuló tö-
rekvések Komárom-Esztergom megye szlovák nemzetiségi 
iskoláiban címmel tarto!  előadást. A megye egyik ér-
dekes színfoltja, hogy számos településének vegyes 
nemzetiségi összetételű a lakossága. A szlovákok és 
németek lakta településeken a nemzetiségi óvodák-
ban és nyelvoktató általános iskolákban folyó okta-
tó-nevelő munka biztosítja a gyerekek számára saját 
anyanyelvük és nemzetiségi kultúrájuk megisme-
rését. A nemzetiségi óvodapedagógusok és tanítók 
őrzik és fejlesztik a gyerekek nemzetiségi identitás-
tudatát. A megye hat szlovák nemzetiségi iskolájá-
ban (Annavölgy, Kesztölc, Piliscsév, Sárisáp, Tardos, 
Vértesszőlős) végze!  kutatás eredményeinek alap-
ján képet kaptunk az ezekben az intézményekben 
folyó oktató-nevelő munka sajátosságairól, a gyere-
kek családon belüli nyelvhasználati szokásairól, az 
iskolai nyelvoktatásban nyújto!  teljesítményükről, 

a nyelvtanulás iránti motivációikról és a szlovák 
nyelvvel kapcsolatos jövőbeli elképzeléseikről. 

Pintér-Jurkovics Mária, általános iskolai tanár, 
közoktatási szakértő A szlovák népszokások és nyelv, a 
nemzeti és az egyházi ünnepek megőrzése a fi atal generá-
ció körében című előadásában arra kereste a választ, 
hogy a mai fi atalok miképp viszonyulnak a szlovák 
nyelvhez, mennyire ismerik és ápolják a szlovák ha-
gyományokat, miként tartják meg a jeles napokhoz 
kapcsolódó szokásokat, az állami és egyházi ünne-
peket. Öt Komárom-Esztergom megyei településen 
zajlo!  kutatásai során az ismereteik forrására is rá-
kérdeze! . Az előadó megállapíto! a, hogy a válasz-
adók szlovák hagyományokhoz kapcsolódó isme-
retei az iskolából származnak, az egyházi és állami 
ünnepek jelentésére pedig leginkább a családjukban 
kaptak választ. A kutató a tanulmányában összegzi, 
hogy a XXI. században a fi atal nemzedék hagyomá-
nyokhoz való viszonya átalakult. A szokások már 
nem természetesen, hanem olyan néprajzi-népmű-
vészeti jelenségként élnek, amit a működő szlovák 
közösségek tartanak életben.
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