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A szerkesztő előszava 
Például a Duna. Például a történelem. Horthy revansiz1nusa. Tisc fasizmusa, BeneS :ri_acionalizmu~ 
sa. Ne~ kevéssel terheL.~ető a magyar és szlovák államok közti vita, ha Ya!aki szitani akarná. __.De 
természetesen nem terhelhető az évszázadok sokasága óta együtt élő népek jó szomszédsága. Ert
jük ezt kép'letesen, országhatárokon átfvelően és a szavak valóságos értelmében az egyrr1ás mellett 
lakókra vonatkozóan. Ennek a füzetnek nem teladata a problémák keresése, sok..l(al inkább ismere
teL'lk gazdagítása, a köztünk, a velünk együtt élő szlovák honfitársaink története, néprajza~ mesevi-
1ága. Célunk, hogy félretéve mindenfajta elóítéletetr keressük n1eg egymásban a hiteleset~ indul
junk ki abból: ilyenek is lehetnénk. !vfinden ernbeL nép~ népcsoport, akiket megkülönböztet szár
mazása, neveltetése~ valiása magában hordozza a közős emberit. .A Kárpát medencében élők egy~k 
csoportját, a 92 ezer négyzetkilométeren lakókat úgy hívjuk: magyarok. _:l"- hazát, a nemzetet. Es 
hazánk tagjai mind azok~ akik nyelvünket beszélik, országw-ikat gazdagítják, e föld született vag;: 
választott gyermekei. Például a szlovákok. E -dolgozatban rólu..íz~ maguiLlerói beszélün_._\:. 

A MAGYARORSZÁGISZLOV ÁKOK 

A magyarországi sziovákok történelme szorosan összekapcsolódik egyTészt a sziávok, azon belül a 
hozzájuk nyelvileg és f5ldrajziiag legközelebb álló nvu2.ati szlávok csehek_, a né.metor-
szági szorbokj, másrészt a magyarság történelmévei. . 

l\. szlovákok ősei egyes nézetek szerint a 1\l-V. században, mások szerínt a VI. században tele
pedtek meg a K-á1pátok övezte -térségben. Erre sok földralzi név is utal, mint a Balaton, Veszor éra. 
Visegrád. Pest stb. 

A szlovákok ősei által lakott területek a maa:var honfoglalás utá.~ a mag:·lar királyság részé·v·é 
váltak. Tulajdop-Jeéppen ek..kor kezdődött önálló, sajátos fejlődésük. Ettől kezdve sza...kadta...i( meg az 
addig szorosabb kapcsolataik a nyugati, valarnint a keleti és déli sziáv természetes testvéreik.i.cel~ és 
fokozatosan erősödtek a magyarság kuiturálís, nyelvi és egyéb hatásai. 

A SZLOVAKSÁG FORlVLÁLÓDÁSA A XVI-XVII. SZÁZADIG 

A szlovákság mint etnikum a középkortJan fejlődött ki a NagymarJa birodalom szlávjaiból a IX. 
századtól a XVL századig a magyar királyság keretein belül. Magyarország, hasonlóan a többi euró
pai országhoz, többnemzetiségű volt. Az ország ak.lcori, közévkori megye beosztását tekintve a 16 
északi megyét zömében szlovákok lakták. Az évszázadok folyarnác'1 a déli szlovák-magyar etnikai 
határ különböző események hatására állandó mozgásban volt. A szlovákság történelme során tago
zódott gazdasági viszonyai, kultillája, nyelve - nyelvjárásai alapján. Ma is három alanvető nyelvjá
rást különböztetü.t1k meg, a nyugat-, a közép- és a keletszlovákot. A XVL századra a szlovákság 
száinaránya mintegy félrniHióra tehető, a XVII. század végére sz:i:nukat el1Ilél többre teszik. Egye
sek szerint a királyi Maf!varország la.lcosságának mintegy felét alkották Egyfelől növekvő populá
ciójuk, másfelől a török elől menekülő lakosság migrációja miatt az ország északi részein bizonyos 
túlnéuesedés jelentkezett . 

. A. szlovákoknak.- csakúgy, mint a magyaroiG.lak- mintegy 4/5-e iobbágvsorban élt. Kezdetleges 
tech..11ikával dolgozva aiig tudták előteremteni a minden..?lapi táplálékot. Bár ennek inkább az volt az 
ok~ hog-j a föld rossz minőségű volt, keveset termett. Ennek ellenére megkezdődött a jobbágyság 
szociális rétegződése. Egyesek nagyobb féldterületen gazdálkodtak, aminek következtében mások
na.lc nem jutott semmi. Ők más foglalkozásokban kerestek megélhetést: erdőket irtottak fát szállitot-
tak a folyókon, mint üvegezők, drótosok vándoroltak, meszer 
más vidékekre stb. , 

A szlovák.lakosság kisebbik része élt a városokban. ~A..z ásványokban (aranv. ezüst, réz. vas) gaz
dag hegységek közelében, szabad királyi városokban különböző mesterségeker művelve már céhek-



be csoportosultak. AA.. városi életben -kezdetben az ugyancsak odatelepült németség dcnnináit, m~jd a 
szhyvá_K inarossá2:~ az abból ki~őrt értelmiség is megfelelő pozíciókat szerzett. ~-\ val-lási felekezetek 
szempontjából a városi Íejlőd~s támogatta a lutheri reformációt nem csak a városi polgárság körei
ben, hanem a nemesség jelentős részénél is_ A jobbágy pedig olyan vallású volt~ anilyen a földesu
ra. AA.z evaruzélikus egyház több, itt nem részletezett ok miatt nagy hatással volt a tömegekre~ Az 
evat1.gétikus vallás l.itunúkus nvelve a cseh nvelv lett. Ezen a nyelven íród-ott az ev3J~gélikus egYiházi 
énekek gyűjteménye a Cithara Sanctorum, a népszerű, a magyarországi evangélikus szlovákság 
köreiben ma is használatos Tranoscius. Nevét összeállítójáról, Jifi Tranovsk;;tól kapta. A !6. század 
második telétől jelentkezik a katolikus egyház reakciója a protestantizmussal szemben, a íezsuitá.l;: 
fellépése, akik k.iilönböző. de erőszakos módszerekkel visszaállítják a szerintük megbomlott ,ará
nyokat. Ujra dominá.1s szerephez jut a katolicizmus a szlovákok között. Nyelvében az evangél~kus 
egyháznál messzebbre lép~ a középkorban a littrrgiák latin nyelve helyett a nyelvjárások szintjdig g 

nép nve!vét viszi a temolomokba. A katolikusok is összegyűjtik a maguk ~gyházi énekeit, ez a 
Cantus catholici, összeállítójaBenedikt Szőlősi. /uni a szlovákok vallási hovatartozását illeti,' há
rom katolikussal szemben, ekkor már csak egy az evangélikus vallású. Az evangélikus-;:,k három 
megyében vannak tú.lsúlyban: Trencsén, Gömör és Hont. Jelentős az evangélikus Iakosság aránya 
még Liptó., Zólyom -és 1Vógrád megyékben. Mindenütt másutt a katolikus vallást követők varinak 
túlsúlyban. i 

A királyi Magyarország szlovák etnikumának másik, nagyon jeilemző vonása volt- a vallási', ho~ 
vatartozás alakulásarnellett -~ hogy idővel elveszítette nemességét. Minthogy a sziovák etnikai t~rü
leten élő sz]ovák nemesség is a maQ\'ar rendek (Nati o Hungarica = magyar netnzet) tagja volt,_ e~ért 
rendi alapon magyarnak kellett !ennie. 

A SZLOV ÁKOK AZ ALFÖLD RE VÁNDOROLTAK 

A szlovákok szemszögéből tekintve, az Alföld fogalmáin, mindazokat a területeket érriük, amelvék 
a szlovák etnikai területtől déiebbre terülnek eL " -

A XVII. század a sziová.\ok számára is nagyon nehéz történelmi korszak volt A törökellenes 1há
borúk és a rendi felkelések következtében a szlovák jobbágyság sorsa, ahogy a magyaré is rossZklb
bodott. A szlovák etnikmn szülőhelyét kénytelen volt odahagyrú: előbb észa.k:abbra. a hegyes v~dé
kek irányába húzódott, majd a második jobbágyság megnövekedett terhei és a protestá'lsok üldö±te
tése. valamint az abszolutizmus hatalmána.\ fokozódásamiatt az Ai:fóld irányába vándorolt. 

A török bimdalom gyengülését jelezte, hogy Bécs elleni utolsó hadjáratai sikertelenek voltaki A 
Szent Szövetség által irányított ellentámadás viszont sikeres. Ennek eredménve az is. hogy a XV:UI. 
század elejére egész Magyarország területéről sikerült kiűmi a török hadakat: Mögörtük ~ elné~te
lenedett, elpusztított Alföld maradt, egyfajta légüres tér, amely vonzotta a munkaerőt az ország más 
vidékeirőL Ez egyfajta megoldást kínált és jelentett a másutt felgyülemlett nagy feszültségele en~hí
tésére. A szlovákok szá.-nára a törökök kiűzése (XVII. század vége) és a Rákóczi szabadságharc ~u
kása (XVIII. század eleie) után megkezdődött a szlovák iobbágyság lekö1tözése Magyarország 
északi területeiről az ország középső és déli vidékeire. Ez része volt a Habsburgok, a katolikus eh
ház és a magyar fOldesurak telepítő polítikájának, melyek során különböző módszereket alkalmaz-
t~ ! 

! . Az egyik: idegen országból (német nve!vterületről) elsősorban katolikus lakosságat telepítette~ a 
Bakony, a Vértes. a budai és pilisi hegységekbe, Tolna és Baranya megyékbe, valamint az Al-
földre (Gvu!a, Mezőberénv stb.). l 

2. A másik: országon belül a túlnépesedett északi területekről a gyéren lakott délebbi vidékekre 
maguk a jobbágvok települtek, szöktek, vagy a földesúr telepítette át őket. A szlová.k.:ok vándoriá
sa is ilyen volt. A nagy migráción belül a szlovákok meliett magyarok. románok és horvátoki is 
törekedtek az ország lakatlan középső részei felé. 

l 

4 

Így ala.kult ki az ország közepén és 1nás ·vidékein etnikailag -- az a szines kép. aweiy 

sokáig jellemezte M~oyarországot. ·~ . . 
.A .. szlovákok vá.n.dorlása leginkább a legszegénvebb megyéket érintette '1 rencsen, es 

Szepes). ~~lakosság mintegy harmada hagyta el Dttani lakóhelyét. l\ délébbi megy·ékben kisebb volt 

de · d ·· · ;;1,.. '< ,,., , i l ' e' BecslAsek szerint akkor a a népmozgás, m1n egy1K sztovM megyeool van0.o_r:o IaK 1 _ ~ 

mai Sztovákia területét tekintve mintegy 200 000 hagyta e!. 
Összefoglalva: az elvá..'1dorlás főbb okai voltak. hogv az ország észa.ld területei túlnéoesedtek. on 

kevésbé tennékenv a föld .. az Aifóldet gyéren lakták. ug--... 'anakkor hata1P'1a5 és terméken·v területek 
maradtak megműveletlenüL Ezekhez Járultak hozzá a küiönböző gazdasági. társadalmi. ?o1iti~ai é.s 
egyéb gondok. mínt a maQas adók a protestánsok vaHási üldöztetése stb. Az új helven a JÖYevenveK 
kétséotelenül iobb körülménvek közé kerüLtek. Megváltozott a földesúr~iobbálr> vrszonv. amermvr. 
ben ; különböző szolQáltatásokat már pénzzel ís meg lehetett váltani. va2v ha a iobbáse:v tovább; 

könnvitéseket akart. úiabb helven próbálkozott az úirakezdéssel. 
A szlovákjobbágvsáQ: i\lfuldre történő vándorlását három idősza..tcaszra szokták felosztani. 
.L Kiindulási heÍvek: Nvitra. Barcs, Hont, Abaúj. Ezek a megyék azonban áL-neneü 

letelepedési hel~ek is ~ok számára, akik az északi bb Trencsén, Árva, Zólyom és Szepes 
megyékbői indultak az Alföld írát'1yába. Ekkor népesül be szlová~okkal . . . , 
országhatár ilh'1enső része egészen Zemplénig. A.:z. eíső szakaszba.'l sz!Ovákokkai hF·"''n''é 

települések: 1703: Pilisszántó, 170!: Kesztölc, 1709: Piliscsév, !701: ur·osznmt 
l? OS: Vanyarc, 1688: Acsa, 1706: Csővár, 1696: Óhuta. . . , . . .. 

2. Kiindulási helvek: Felső-Magyarország szinte minden megyéje. A szá."lJlazasr ne1yeket az UJ 
településen h~znált nyelvjárás alapján lehet azonosítani. Ekkor alakul a mag'j~or:zág~ szlo
vákok általlakott legtöbb település. Ezek: 1715: Pilisszentlászló, 171~: 172): Sarzsap_. 
Bánhida. 1727: ·Vértesszőlős, .l724:Bakonycsernye. !725: Tardosbánya, 1712: Bénye, 1728: 
Albertirsa, 1720: Csömör, lll.ll.: Kiskőrös, Csaba (Békéscsaba), 1722: Szarvas, 1723: 

Mezőberény, 17!2: . " 
3. Kiindulási helvek: 1740-től több mint egy évszázadon át wlac'l'.J.nc az 

első és második sza.lcaszban benépesült szlovák települések. Ekkor keletkeznek az újak mellett 
az ún. másodlag:osan újratelepített települések is. E sza._l<aszbruL betelepült 1754: 
Jásd, 1747: Pilisszentkereszt, 1752: Kishuta, 1763: Nagyhuta. l770: Füzér. 1755: 

· Bükkszentkereszt, 1790: Répáshura, 1794: Vágáshura; !740: lvfátraszentistván, ~: 
Mátraszentimre, 1746: Tótkomlós, 1747: Apatelek (Mocrea, Románia). 1754: 
1816: Pitvaros. 1844: Csanásalberti, Ambrózfalva, 1841: Nagybánhegyes stb. 

A magyarországi szlová.Í< településeket lehet további szempontok szerint is N'm""-t"~''~n mint 
példáuL; települések vallási dominanciája, lakosságának nyelve stb. /\_ települések többségére jel-

• • ·11 • " • / • 'J; ~ l .,, ' aznnban ez a'1Al 
iemző, hogy alakuláskor eKY va!lasuak:, Lr. eaynveivueK r szlovaKJ voltaK. v mm.aK ·~·;; ., ·" , u: 
kivételek. Vegyes vallású település volt: Csömör, Erdőkürt. Oskü, BélrAscsaba (evangewms-roma! 
katolikus). V~~es nemzetiségű települések: Rudabányácska (szlovák-ruszin\ Terény (szl_ov~
magyar), Mezőberény (szlová.k.:-német-magyar). ;'Yi.a már nincs egynyelvű szlovák kisebbségi tele
pülés Magyarországon. [A magyarországi szlovákok által is lakott településeket 

bontásban más hely~n közöljük.] 

A DUNÁNTÚLISZLOV ÁKOK 

A dunántúii szlovákok a .XviiL század első harmadába.11 telepedtek le a Bakony. a Vértes. a Gerecse 
és a Pilis hegységek erdős terliletein. Származási helyeik főleg Nyitra. Trencsén. Pozsony megye, 
valamint Esztergom és Komárom megye észa.Í<i területei. A b~széit nvelviárás a nvuzatszlovák: a 
telepítések szervezői a katoiikus egvház és a földesurak voltak. A duná..'1tú!i sziovákok .Löbbs~ 



. katolikus val-lású. \1ivel ezek a ter .. li1etek kevésbé alkalmasatc a fúldművelésre, a szlO'·lák teJ,CL"i'"'"' 

főleg fa- és kőkitermelésseL "Inész- és faszénégetéssel foglalkoztak. 
A Bakony északi lejtőin al<Llcult szlovák települések: Bakonycsernye (1724), Öskü (l 718), 

(!752), Súr (1695) és Jásd (1754). 
A ·Vértes északnyugati lejtőin sok német falu-között található három szlovák teiepitésű is: 

Oroszlány (170 l)~ Bánhida (ma Tatabánya része) (1725 környékén) és Vértesszőlős (1727). 
seik ]V'"yirra, Pozson_v és Trencsén megyékből származnak, akik katolikus és .e~,,rangéiikus 
Foglalkozásuk a mezőgazdasá2, szőlőtermesztés_ fakitermelés és mészég:etés, majd a sz.énbá..~vászat 
és a kőfeités. Főkém bán.vászar..al foglalkoztak Tardos (1725), Sárisáp (1725), lvfogyorósbánya 
(1725) és Dág Gerecse vidékéről elszá..rrnazott szlovák katolikusai, akik usyancsak a nyugatsz1oYák 
nyelvjárást beszélik. A viiisi katoEkus sz!ovák települések lakossága is Felső-Magyarország ny.1gati 
területeiről érkezett. iv1egéh~etésüket elsősorban a fakitermelés. fuvarozás. faszén- és mészé2:etés~ a 
kőfeités, később a bánvászat és a kőműves munka biztosította (jelentős szerepük volt Pest városának 
építésében is). Erős vallási meggy·őződésük, szlovák nyelvi és kulturális kötődésük-ma is példa a 
magyarországi szlo-.:ákság számára. 

Piliscsév 1701-ben, Kesztölc 1709-ben, Pilisszentkereszt 1747-ben alakult. Ez utóbbi első telepe-
sei között morva származásúak is voltak, alapítóinak kéb.~armada szlovák, egyharmada nérr&.t. l 

Piiisszántó a i 8. század első évtizedében alakult (1703), majd később Pilisszentlászló (1715) és 
Pilisszentlélek is lakottá vált. Ez utóbbit sziléziai üveghutások is teiepítették. 

_A..z említett észak-dunáJltúli hegységek szlovákla..K:ta településein kívül számtala!. azoknak a 
vaknak a szát-na~ a..lJlelyek benépesítésében a szlovákság jelentős részt vállalt. I-lyenek, többek 
zött: Lajoskomárom, Olaszfalu. Nagyesztergár, Csolnok, Bajna, Dorog, Tokod, Nagysáp. 
gom, Pilismarót. Csoóánka, Pusztazámor, Kisapostag Tárnok és Sóskút tartozik még azon 
túli katolikus szlovák reiepülések sorába, aho-l a lakosság máig őrzi kultúráját és részben 
nyelvét. 

A PEST KÖRt'l"YÉKI ÉS NÓGRÁDISZLOV ÁKOK 

Ez a régió valójában három történelmi vármegye, Hont, Nógrád és Pest megyék területét 
magába. 

A régi Hont megye szlovák települései közül csak Márianosztra és Kóspallag maradt meg máig 
kisebbségi településnek. Telepítésük a XVIII. század eléjén történt. Korábbra, a XVII. század végere 
tehető sok nógrádi szlová..lc település megalakulása. Első lakosai szökött jobbágvak voltak. Késő,bb 
a földesuraik főleg Arva, Liptó, Zólyom és Hont megyékből hívtak jobbágyokat apró birtokaikra. 
(Ezzel magyarázható a sok nógrádi apró falu). A Nógrád megyei falvak lakosságának jelentős része, 
mivel a földesurak nagy terheket róttak rá, átmeneti lakóhelynek tekintette ezeket a te!epülésekiet. 
Idővel még délebbre vándoroltak, áhol kedvezőbb szerződéseket tudtak kötni a fóldesur<Llckal. Má
sik jel!emzője ennek a vidéknek az volt, hogy sok vegyes !a.lcosságú település (nvelvi és vallási ~s) 
alakult; sok a szlovák-magyar település, de vannak magyar··német falvak is, vallás szempontjából a 
szlovákok főleg evangélikusok, de lakják a megyét katolik~ szlovákok is. A déli nógrádi szlo,)ák 
települések néoi kultúráiuk alapján a következők szerint csoportosíthatók: 
" Az ún. szügyi csoport: Szügy, Balassagyarmat, Parvarc, Csesztve és Terény. 
" A bánki csoport: Bánk (1680), Alsó- és Felsőpetény, Nógrád, Nézsa, Ősagárd, Legé~d, 

Nógrádsáp, Erdőkürt, Galgaguta, Vanyarc (1705), Keszeg, Nőtincs, Egyházasdengeleg Bér, 
Szirák és Kétóodony. l 

" A sámsonházi csoport: Sámsonháza, Lucfalva, Szúpatak. , 
A nógrádi szlovák lakosság kezdetben az irtvánvokon, a völgyekben mezőgazdasággal kezdett 

foglalkozni, jelentős volt áilattenvésztésük, de foglalkoztak szőlőtermesztéssel, mészégetéssel &s, 
később bánvászattal, majd sokan kerültek az iparba is. 
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A Pest megyei szlovák :falvak a második mürrációs huilámhatr alakultak az 1711. évet követően . 
Az idetelepülők tőbbsége e"\··an2élikus vallású" származ2si helyeik Hont, Zólyorn n1egye, 
kevesebben települtek Liptó -és Túróc n1egyébőL LA.. migrációt elősegitő tényezők: rossz 
életkörü.lményeik miatt~ de a fOldesura_k és részben a katolikus egyház is elősegítette azzal a szár:
dékkal. hogv munkaerőt telenitenek birtokaikra. ~A.. Pest megyében alakuh szlovák településeket két 
nagyobb ös~zefiiggő területi ... egységre szokás oszta.rü. Az eg~·ikhez tartoznak: Acsa (l-688), Csővár 
(1706), Püspökhatvan, Galgagyörk, VáckisVJ.falu. Vácboro:án Zsidó ftna Vdcegres). Dornony. 
Aszóá, Vácdukat YticrátOt, Csomád, Sződ és Dunakeszi. A másik az ún. Kerepesi sziget~ rnelyhez a 
követ..l<ező szlovák vagy részben szlovák települések tartozna..k:: Kerepes, Csörnör (1720), Kis- és 
.:.Vagytarcsa, Isaszeg, Cinkota, RákosY..eresztúr, Ecser. lvfende, Péreri. Bén_ve 
(1715), Pilis, Sári, Alberti (1728; és Irsa 

A Pest megyei települések alakulása a XVIII. század e!ső felére tehető. Számuk 1773-ban 63. 
Pesten 1880-ban a szlovákok számajóval meghaladta a 20 ezret. i\ Pest megyei két nagy összefüg
gő szlovák szigeten kiv "ill a Duna-TiSza közé n is települtek ie szlo .. vákok, a XVII. és a 
XVIII. század fordulóján, Misfr..én 1718-ban. A Pest megyében letelepedett szlovákok a közénszlo
vák nyelviárásokat beszélik, kivétel a katolikus lakosú Sári, ahol a nyugatsziovák nyelvjárás a be
szélt nyelv. De minclenütt a mezőgazdaság a fő megélhetési fon·ásu..ic, főleg a gabonatennesztés. 
Több településen jelentős még az állattenvésztés, Kiskőrósön a szőlőtermelés, a borászat. 

A BÉKÉS- ÉS CSANÁD MEGYEI SZLOVÁKOK 

A-- XVIII. század első évtizedeiben a második migrációs hulilliuban szlovákok telepednek ie Békés; 
Csanád és Csongrád megyében is. Származási helyeik: t.-ógrád, Hont, Gömör, Zólyom, de Turóc és 
Liptó megye is. Sokan volt<Llc, akik Pest, Heves megyékból még délebbre húződtak. Többsé;to.Ll( 
evangélikus valiású, akik a vallás szabad gva._korlását keresik ott, ahol nem üldözik őket hitbéli 
meggyőződésük miatt. Nyelvük valamelyik középszlovák nyelvjárás. 'vfivel egy településre több 
helyTől érkeznek, a hozott nyelvjárásokból egy új abb, ve5yes keletkezik, így alakul ki többek között 
a csabai, komlósi, szarvasi, mezőberénvi úi szlovák dialektus. 

A töröktől visszafoglalt területek a királyi karnara bírtokai lesznek, amely előbb bérlerbe adja 
ezeket pL örmény marhakereskedőknek (Örménykút), majd visszaadja régi tulajdonosaiknak, vagy 
elajándékozza, esetleg új tulajdonosoknak adja el. Békés megye nagy részét, és más területeket is 
(összesen mintegy 700 OOO hold), Harruckem János György kapja a törökellenes hadiáratok idején 
tett szolgálataiért. A másik tulajdonos Rudnyánszky József Mindketten tudták, hogy a juttatott föld
nek csak a.ldcor lesz értéke, ha arra máshonnan hoznak telepeseket, munkaerőt. Módszerük: szerve
zett telepítés ún. impopulátorok segítségéveL Ez azért is bizonyult sikeresnek mivel a szlovák job
bágyság az ország északi területeiről magától is tömegesen vándorolt az Alföld ír&'1yában. 

A földesúr a telepesekkel szerződést kötött, melynek főbb pontjai a következők voltak: 
l. szabad vallásgyakorlás biztosítása, 
2. adómentesség bizonyos időre (általában két-három évre), 
3. az adómentesség letelte után a kötelező szolgáltatások pontos meghatározása, 
4. szárazmalom építésének a lehetősége, bevételeinek biztosítása a közjó javára, továbbá a 

kocsma, a mészárszék és a halászati jog hasznának biztosítása a település számára (Ez 
utóbbiak esetében bizonyos idő eltelte után a földesúr ragaszkodott bizonyos bérleti díj megfi

zetéséhez.). 
5. ingyenes épületfa biztosítása (templomra, lakóházakra) a földesúr erdeiből (A földesurak, 

wivel Alföldről volt szó,.szorgalmazták az épüietfa kiváltását, ill. felhasználásának csökken
tését más anyagokka!, pL nyers téglávaL náddal). 

Megközelítően a fenti feltételek mel!ett, tehát hogy taxá!is jobbágyokká váltak, azaz 
ideig adómentességet élveztek, majd a robotot és a kilencedet pénzzei váltották meg, ill. kocsmá.\::at, 



i 
1nészárszékeket, s{1t pusztákat -is béreltek a fOldesúrtó l, települt ill. újjátelepült három Bél(és m~gyei 
teíepülés. Elsönek 1718-ban Csaba (csak később Békéscsaba), 1722-ben Szarvas és l723tban 
!vfezóberény. Ez utóbbival kancsolatosrur meg keil jeg-vezni~ hogya-teleoülésre először szlová...~ok 
érkeznek~ utárH.L.i( ugyancsak e~·fu'12:élikus vallású néme't~k, m~jd reÍOrmátu~ magyarok. l 

Békéscsaba szlovák lakosságá..11ak ősei Haan Lajos~ a neves evangélikus -lelkész és tOrténttiró 
szerint az ország 74 meQvéiének közel 150 telenüléséről szánnaznak. -Legtöbben iVógrád és 4-Jont 
megyébői, sokan Kishontból, de Gömör, Túróc, Zó(;/om. Bars és más megyékből is. Fokozatos ~eíe
lepedésü:k után fő foglalkozásuk a küiterjes, extenzí-v szarvasmarhatru.-rtás volt. lviintegy 50 évv~l az 
evangélikusok után szlovák katoiikus vallásúak is -letelepe<h"lek Csabán. A településen belül és a 
határokban is csak a külső részeken jutott hely számtLiaa (pL Soprony, Kétsoprony)_ ·csaba a te$né
szetes szaporodás és újab b telepesek érkezésének következtében~ létszá_rnban - roha1nosatJ. gya
rapodott, ezért rá.kényszerültek, hogy újabb telepilléseket alapítsanak. Íg:v alakult ki: AparJlek, 
(Mocrea. ma RDmán.ia), Szaboics várrnegyébe.-:]'{yíregyháza. Nvíregvháza alaoítói közőrt a cskbai 
sziovák evangélikusok meliett tótkom-lósiak és szan;asiak is voltak. Mindezek után Csabának n}-int
egy 50 évvel alap-ítása utátr::o már mintegy 7 ezer lakosa lehetett. i\ bevándorlók azonban nemd:sak 
sz!ovákok voltak. A XIX. század eiején Erdélyből sok román. is települt Csabára, akrk pravostláv 
egyházat is alapítottak. Azonbru'l. ezek, vala-nint a kisebb számban odatelepült egyéb nemzetiségűek 
asszimilálódta:k a nagy szlová.lc közösségbe. l 

Szarvas újratelepítői is szlovákok voltak. Származási helyeik Nógrád, Gömör, Zólyom. Abaúj 
vármegye. De érkeztek szlovák telepesek Pest és Heves megvébői, valamint Csabáról is. A lak~ság 
száma, Csabáéhoz hasonlóan, gyorsan nőtt. Foglalkozásuk is ugyanaz, extenzív állattartás és a iue
zőgazdaság. Tessedik Sámuelnek köszönhetőerr azonba""J. korábban tértek át a korszeru mezőgazda-
sági termelésre, mint más alföldi szlovák településen. ! 

Mezőberényt is Harruckern János György telepítette újjá, ugyancsak szlovák jobbágyokkal, !kik 
Nógrád. Hont és Pest. továbbá Zólymn és Trencsén megyékből származtak. Két évvel a szlovák 
telepesek után, 1725-ben német ajkú evangélikusok is megtelepedtek Mezőberényben. A harmadik 
telepes náció a református magvarsáll volt (l 731). Mindegyik a település egy-egy részét !akta be. Az 
újratelepítés idejében a lakosságna..lc minte!ZV a fele sziovák: volt. 1/3-uk német. és csak minden ötö
dik volt magvar. Igen érdekesen, de igazságosan oldották meg a település vezetését: A legfőbb 
funkciókban felváltva képviseltették magukat a szlov:Llcok, németek és a magyarok. 1802-ben itt 
alakult meg az Alföldön elsőnek egy gimnázium. me!yet később Szarvasra telepítettek át. 

Az alföldi szlovák települések közül jelentős Tótkomlós, mint másodlagosan települt helység, 
1746-ban alakult. Lakosai Békésszentandrásról kerültek az akkor lakatlan Rudnyánszky-f.éle 
Komiósi pusztára. Ezek Csabáról és Szarvasról kerültek Szentandrásra, de miután az evangélikus 
szlovákok nem egyeztek az ottani protestáns magyarok..!(al, a továbbvá.'l.dorlást választották~ A 
komlósi telepesek másik része Nógrád. Gömör, Hont, Bars, Zólyom és Árva megyéből származott. 
A lakosság fő foglalkozása az állattartás volt. l 

Ugyanilyen másodiagos kolonizáció je!iemezte Nyíregyhazát is, amikor Károlyi Ferenc gróf~ 
kés megyei szlovákokat telepített birtokaira (1753). Második hullámban fogadott telepes~ket 
Zólyom, Gömör, Nógrád, Hont, de Liptó, Pest és Heves megyékből is. A nagvszámú szlovákság 
mellett ma~Zvarok. németek_ sőt ruszinok és lengvelek is telepednek Nvíregyházára. A XIX. század 
eljére túlsúlyba kerül a magyar népesség, és Nyíregyháza, az ottani evangélikusság közőrt elsőnek 
magyarosodik. Település- történetilegje!lemzően aíakult ki a Nyíregyházát övező tanYavilág, ami a 
délkeletalföldi települések határait is jellemzi, bár ott az ún. bokortanyák típusa alakult ki. Foglal
kozásuk a _mezőgazdaság. A gabonafélék n1e!lett azonban dohánvt. burgonvát és almát kezdTek 
tennesztem. 

A XIX. század elejétől mintegy a közepéig az Alföld délkeleti részén a másodiagos koloniz~ció 
második hulláma kezdődik. Az itteni primér szlovák települések szegényebb rétegei, mi-\rel a n{eg
művelhető földterüiet már nem tudta eltartani a megnövekedett lakosságot, Csanád és Arad várlne-
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tJle kamarai birtokain keresnek megélhetést. ""\_mikor pedig ez a lehetőség is .tezan.li a szegények 
elött, kezdődik a kivándorlás A..merikába. 

i 802-ben szegénv komlósi. sZ&vasi és csabai zsellérek a cs?;nádi karnaral 
:ViJR'vhrkc)\ fNadlac. Románia). Közülük soka..YJ. Pitvaros bérdnek földeket~ és csak 1842-ben 
"iálik Pitvaros önálló tel~püléssé (ez a terciális kolonizáció). Ugyattcsak korrúósia_k, együtt a 
pitvarosiakkal és nagylakiak.._lzal megalapitják Albertet (Csarrádalberti). l{ésőbb hozzájuk csatlak:oz
nak még telepesek _.irva, Gömör és Zólyom megyékbőL Arnbróz alapitása a csabai
akhoz kapcsolódik. Ök a jaminai szőlők legszegényebbjei "'v·oHak. 
hánytermelökké váltak.. A. kamarai birtokokon további szlo·vák ala..l(ultak: mint 
1'/agybánhegyes (1842), alapítói komlósi. csabai. nailviaki szlo\:ákok. Tórkovács!Wza (ma '\/égeg"\·

háza), (1815), Battonya (telepesei szlovákok mellett románok. szerbek. :J.émetek és maQ>,rarok) és 
Medgyesegyháza (1882). 

._i\_ másodiagos ko Ionizáció nemcsak a -kamarai birtokokon történt. hanem a fu l desúri bírtokokon 
Csaba és ,Szarvas határában is. Így alakultak ki idők folyarn&'"l az oiyan szlovák:. telepüiések7 mint 
Gerendás, Kétsoprony, Tel-ekgerendás, vala.rnint i(ondoros. Csabacsűd Kardos és 

Szlovák telepesek kerültek közelebbi és távolabbi magyar telepü~ése1:0:"e is: ru~oi viszont hat-rrar 

asszimiiálódtak. 
i\ XIX. század második felében az Alföld délkeleti részében ljelentös szlovák település létezik. 

Ezek: Békéscsaba, Szarvas, Tótkomlós, Ambrózfalva, Pitvaros és majd a 

később alakult Kondoros és Med.gyesegyháza. 

SZLOV.Á.KOK HEVES MEGYÉBEN 

iviár a XVII. századvégi feljegyzésekből is kiderül, hogy Gdmör. Hont és Zólyom Heves, 
Jászkun és Szolnok megyékbe szöktek szlovák iobbágvok. Elvátt.d.crlásuk l 711 utá.T)_ felgyorsuL Je
lentős részük itt nem telepszik le véglegesen, nem kezd fuldműveléssel foglalkozni, zsellérként, 
főleg állattartás lett a foglalkozáslhi.c, feniltru"i:va a lehetöségét. Egyúttal így bújik ki 
az adófizetés alól is. Később az északi megyékből is (pL .A.r> .. ,.ából) ·Gyöngyösre, Kisnánára és 
Domoszlóra települnek sz!ovák jobbágyok, akikhez idővel újabbiak csatlakoznak, ismét Zólyom, 
Kishont és Gömör megyékbőL .Az 1730-as évektől erről a vidékről jelentős elvándorlás kezdődik 
főleg Békés megye irányába. 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZLOV ÁK TELEPÜLÉSEK 

Az első szlovák: telepesek a Sajó, a Hernád és a Bodrog völgyében a török kiűzése után azonnal 
jelentkeznek. Foglalkozásuk a földművelés. Később mesteremberek. J<,ézművesek is érkeznek erre a 
vidékre, újabb településeket hozva -létre. Ezek: Atsóregrnec .. l_r;üzér (1710)~ _i_

4 orró, lCéked, Kishuta 
(1752), Óhuta (i 696), Vágáshuta (!794), Rudabányácska, Bükksze litkereszt (1755), Bükkszentlászló 
(l 7 Í T), Répáshuta (1790), Ómassa, Hollóháza stb. Ma e települések lakosai a keletszlov:Lxiai 
nvelvjárásokat beszéli.k, annak ellenére, hogy ide telepesek érkeztek Sáros, Szepes megyék mellett 
Árvábál, Zólyomból, sőt Morvából is. FoglalkozástL.x szén- és mészé2:etés, vasércbánvászat. kohá
szat és más. 

MAGYARORSZ~ÁGI SZLOV .Á.KOK A V .Á.LTOZ.Á.SOK TÜKRÉBEN 

lvfa, hazá..'1k terül-etén, elszórtru"l mintegy l 00 szlovákok által is ia._kott települést ta..--tanak nyilvá.'1. 
/Számuk a múltban még több volt./ Közel ugyanennyire tehető azolú'"lak a településeknek a szárn~ 
meiyek alapítói - újratelepítői között jelentős arányban sz!ovi.kok is voltak, azonba"J. az idők folya" 
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mán asszimilálódtac\, beolvadtak a ma-g:varságba. A .. szlová.~ etnikai -teri .. Hetekről e1vándo-rolt néres
ség új lakóhelyén különböző jellegű és.__irán;ní változásokon ment keresz-tül. E2:ves általuk alapÍtott 
települések máig őrzik etnikai, nvelvi. vallási hagvománvaikat. mások teliesen átalakultak 

A .. lakosságszámot tekintve a szlovákok által lako-tt telenülések zöme közepes nagyságú és ~ste
lepülés. Ilyenek a hegyes vidékek, a nógrádi és Pest megyei szlovák falva.i<. Az AÍfóldön alak:ult 
szlovák települések je1entős részéből Yárosok nőttek ki, mint Bék.éscsaba, Szarvas, 1i1ezőberény, 

Nyíregyháza, Kiskőros, Tótkomlós. Belső erőik folytán ezek etnikai, társadaLmi és kul-turális J:ejlődé
se kezdetben pozitiv ~~ .. olt. /~ ... múit század második harmadától a legnagyobb településeken a városi 
életforma~ a polgári intézményrendszer nem kedvezett a szlovák társadalmi és kulturális fejlődés
nek . .-.:\hol ez a folyamat nem hatott olyan korán, időlegesen a szloYák társadalmi és kulturális' élet 
fej !ődéséről is beszélhetünk. 

i\ magyarországi szlovákok társadalmi és kulturá:lis fej-lődése szempontjából a negativ váhozbok 
legtob b okozója az iskolarendszer. A szíovákságnak saját iskolái csak elemi szinten voltak, azG.k is 
jelentős sz&-onban. az egyháziak, elsősorban az evangélikus egyház kezel-ésében. Amíg ezek az i~ko
lák ki tudták elégíteni a szükséges műveltségi szintet, addig kevésbé érvényesült a kisebbsége~ kö
rében az a hatás, amely az integráció irányába hatott. Az iskolarendszer meliett a közigazgatás is 
jelentős mértékben hozzájárult ahhoz. hog'/ a szlovák lakosság salát nvelve meHett a -magyart ke~dje 
használni a közéletben. Elsősorban a; ev~gélikus egvházi a~to;ómi~ sokáig gátat tudott' emel4i az 
asszimiláció elé. Később azonban az egyházak is beléptek a hivatalos politika támogatói közé. Ösz
szességében a XIX. század végétől egy egységesülő, foiya...rnatos és egvre g-vorsuló nvelv- és ktrl.tú
ravesztés kezdi jellemezni a magyarországi szlovákságot. A magyarországi sz!ovákok 1étszámc~ök
kenése különösen nagy a két világháború között, majd tragikus a csehszlovák-magvar -lakosságc~rét 
követően, és tovább.tolytatódó az utóbbi 30-40 évben is. A népszámlálási adatok is ezt a tenderbiát 
tükrözik. ~~- -

A magyarországi szlovákok számarányának ala..kulása anyanyelv szerint a XIX. század év-
tizedeitől (csak a mai Magyarország területét tekintve!): 

1880-ban 213 249 fő, 
1900-ban 192 227 fő, 
1910-ben 165 317 fő, 
1920-ban l 41 882 fő, más helyen 141 877, 
1930-ban Hl4 819 fő, más helyen 104 786. 
A hiteleseknek tartott népszámlálási adatok azonba.':l általában míndig megkérdőjelezhetőki va

lamilyen szempontbóL A népszámlálási bevaHások alapján a magyarországi szlovákok száma l 941-
től anyanyelv, nemzetiség szerint, illetve aszerirtt, hogy szlováku! is beszél: 

1941-ben 75 877 16 677 194 371 fő, 
1949-ben 25 988 7 808 142 204 fő, , 
1960-ban 30 690 14 340 138 182 fő 
1970-ben 21176 fő, 
1980-ban 16 054 9 101 
1990-ben 12 745 10 459 

70 094 fő' 
56107 fő. 

Az állandó csökkenést mutató szárnsor egyetlen alkalommal mutat ellenkezőt, lásd az l 960. lévi 
adatokat! Ha mégis, az csak vala..rnilyen hatásra történhet. Ugyancsak bizonyos hatások magyaráz
zák a folyarnatos sziovák lakosságcsökkenést, annak ellenére, hogy létezik tennészetes szaporodás. 

A másik példa a lakosságcserével kapcsoiatos. Ha 1941-ben a szlovák anvanvelvűek száma 75 
877 fő, a lakosságcsere során pedig több mint 73 OOO szlovák települt ki, h~gy~ maradhatott itt 
közel 26 OOO fő? [A magyarországi sz:lovákokkal kapcsolatos bővebb statisztikai adatokat más 

1

he
iyen közöljük.] 

Ahogyan az évszázadok folyamán változott a magyarországi szlovákok lélekszálna, változo~ a 
szlovákok társadalmi struktúráia is. Ténv. hogv az Alföldre települt szlovákok túinvomó többsége 
. bb' l..- ' . ··l ~' 1' .; '. --;l ' . ...1 ~ ' -'. . " ~ "-' JO agy vo11.., aKl a fo1d megmuve1ese mellett adattartassal rs fogLalKozott. i\zonoan Jelentos szam-
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-ban jöttek az ország észa..tci megyéiből a különbözö mesterek~ erdei munkások is. utan 

;~~~~~~~;:n~;:~~k~~ ~~~:~~;~~:~~~~~~b~~, i:~;.u;~::~~:s~~~rá;~~~~z!::r~~~:gt=~~~~ 
parasztság meüett kialakult az iparosok viszonylag széles rétege. /·"'" század:forduión pedig kezd je
-lentkezni a számottevőbb szl-ovák értelmiség is. A két háború közti időszak a szegénység 
{ c.Qrfuvro1etárok és ivari murJ<.ások) erőteljes jelenJétének a korszaka. 
' ---A-.. z"' l 930-as években például a magvarországi szlovákok társadalma a következő _képet mutatia. P"" 
falusi uaraszti rétegek kénviselik az o.rszág: szlovák la..Xosságának & 7/3-át. ;\z iparban dolgozó mun
kások aránva i hazai sziováksáQ l/-6-a. b kettő összesen nlintezv 80~/Ó-ra tehető. -~ feniu'Tiaradó 
20)~-ba S()fülhatóka bánvászatban és a kohászatban~ a kereskedelemben és;; k6zlekedésben. dohro
zók. a közhivatalnokok. valamint a csekélv létszfuuú szlová.1.c értelmiség__ 

/\z igazi társadalmi átrétegzödés időszaka azonbarLaz 1945-öt kö\tetö két évözed~ a..rnikor a vá
rosba, az :i.parba történő vándorlás tovább gyengíti a sz1ovák·etnikai közösségekeL Közismert tény, 
hogy a hagyományos népi kultúra !eclőbb őrzője a falun élő parasztság. A.. rétegek rr1eUett a 
mlli'L.k:ásság, az iparosság és az értelmiség is felvállalhatja a kuhúra ápolását. .-'\zonban ez a kuhúra 
tartalmában már más lehet Keretei, formái is igazodhatnak az Uj~ modern élethez. Ennél az árme
netnél, a hagyományos szlovák népitől a polgárosult kultúráig~ -két alapvető lehetőség adódhat. ~D...z 
eg-.rik: amikor a szlovák néoi kultúra meHett kialakul egy új abb: szlovák kultúra. /:-....másik 
i;hetőség az, hogy a szlov~kság új abb rétege-i nem fel a sziovák kultúra 
kialakítását. 2Y,a-1Korlását. hanem kiliturálisan asszimilálódnak a többséghez. i\ kultúra e két rétegé
nek - hag;o;:;_ányos -é~ -polgári - említése mellett szükséges szólni a kultúrának létező harmadik 

rétegér&!, ez az egyházi kuitúra. 
A magyarországi sz!ovák településekenakultúra e három rétege többféleképpen Al-

talában mindenütt, ahol nem· következett be a te1.ies asszimiláció:: jelen van a ?Zlová..1c nvelvű névi 
kultúra. \T ele párhuzamosan él, .ma már csak kevesebb helyen~ a szlo\rák ~v-allás esetében 
a szlovakizált cseh nvelvű egyházi kultúra. Ezek mellett vagy kialakult, vag;)" nem a szlová.l< 
nyelvű kultúra. A polgári sziovák nvelvű kultúra kialakulásának feltételei adottak voitak már a múít 
században is. Keretei, formái a magyarországi szlovákság között azonban csak később alakultak kL 
Ezek a különböző eg:vletek, egyesületek, körök, mint például a műkedvelő szinlátszás. az ch .. asókö
rök, énekkarok stb. Békéscsabán még egy szlovák soorte!lVesület megalakulásának a is 
felmerül t. 

Ezeknek az ala_k_ulatoknak egyik fontos célja az erősen meQQVeneült szlovák tudat erősítése volt. 
A~ két háború közötti hivatalos magyar politika a hazafiatlru;.ság: valamint pánszlávizmus indokával 
üldözte őket. Mintegy reakcióképpen erre a nyíltabb szervezeti formák kezdtek burkoltabb formákat 
ölteni. A tagság nem egyszer evangélikus egyházi szervezésű közösségekben, egye
sülerekben verbuválódott. Ilyenek voltak például sok helyen a méhészek. a kertbarátok körei is. A 
polgárikultúra szervezeteinek kialakulásával szorosan összefügg a könvv-. a lap- és egvéb tennékek 
kiadása. Ugyanis a polgári közösségeknek sz:ükségük vol~ fórumokra, amelyek segítségé"'el terjeszt
hették nézeteiket, befolyást gyakorolhattak szélesebb néprétegekre. 

J 918 eiőtr a szlovák könyv- és lapkiadásnak az egyik központja Pest. illetve Budanest volt. Utána 
külőnböző vidéki helyeken - Békéscsabán, T ótkomlóson és másutt is - volta...lc próbálkozások lapok 
indítására könvvkiadásra. Külön ki kell emelni az egyházi szlovák nye!vű kiadványozást, meiynek 
központj; Békéscsaba, az evangélikus egyház volt. Az erntitett kisérletek általában. a _hivatalos kor
mánypolitikával szemben álltak, ezért a kormány is éit lehetőségeiveL Mindig talált olyan szerkesz
tőket, hivatalnokokat, akik lapjukkal a kormány szócsövévé váltak. 



A MAGYARORSZAGI SZLOV AKOK ÉLETE 1945 UTAN 

Társadalmi és politikai élet. A magyarországi szlová.l,:ság, hasonlóan a többi kisebbséghez, a tria
noni békeszerződésben garantált kisebbségi jogolekal igazá.'1 nem élhetett. Koriátozták lehetőségeit a 
kulturális tevékenység területén is. Az oktatás is a kisebbségek magyarositását szolgálta. Mível a 
hazai szlovákok nagyrészt a szegényebb néprétegekhez t<Lrtozták, ismert, hogy sokan a balo~dali 
mozgalmakhoz kapcsolódtak. Ennélfogva újabb indoka volt a hivatalos politikának arra, hog} üi-

~~ J 
Az ismert gazdasági, politikai és kisebbségi elnyomás miatt a szlovákok reménykedve vá,_~ eg--_v 

eljövendő új világot. Annál is inkább, mert az orosz front a háborús megpróbáltatások mellett pozi
tív élményeket is hozott számukra, amennyiben a szíovák lakosság az orosz katonákkal meg tudta 
értetni magát. 

A szlovák lakosság mindjárt a háború végén a szüiető új társad.alom mellett foglalt állást. l\fég 
alig vonult el a from, a Békés megyei szlovákok a szerbekkel együtt mega!a.lcítják a Szlávok Antifa
siszta Frontját. 1948-ban ebből kiválva alakul meg a Mawarorszáui Szlovákok Demokratikus Szö-
vetsége. 1 

Közben a nagyhatalmi politika, az SzKP KB. mellett működő sziáv bizottság hatására a maiJar
országi szlovákság történelme sor<h'1 először válik a magyar és a csehszlovák küipolitika-eszköz~vé. 
Csehszlovákiában is, előbb a Benes dekrétumok, majd az uralkodóvá lett, szovjetek diktálta politika 
érvényesítésére az állam, hasonlóa.'l. a németek kitelepítéséhez, szabadulni akar a magyar kisebbség
től is. Helyébe a magyarországi sziovákokat kívánja befogaili'1i. A jobb élet és a "hazatérés" r~mé
nyében a magyarországi szlovákság jelentős része áttelepül Csehszlovákiába. (Ennek a dolgozatnak 

ennek az alapjában kényszerű mozgásnak az értékelése nem feladata.- A Szerk) ! 

A lakosságcsere során több mint 73 OOO magyarországi szlovák és kb. l 00 OOO csehszlovákiai 
magyar többsége kényszerűségből-eserél t hazát. A lakosságcsere után is jelentős számú szlovákság 
maradt Magyarországon. A születő új társadalom próbálta kielégíteni jogos politikai, kulturális igé
nyeiket. Ekkor alakul meg a Szlovák Szövetség mint a hazai szlovákság érdekvédelmi szervezete. 
Kezdetben helyi alapszervezetekkel is -rendelkezett, amelyeket - hasonlóan az összes többi magyar
országi demokratikus tömegszervezethez- 1951-ben felszámo-lta.l<:. Ettől kezdve a hazai kisebbségi 
politikaszinte csak a kulturális tevékenységre korlátozódhatott. 

A nemzetiségi politika újabb fel!endüiése csak a 70-es évek elején következik be, amikor a Szö
vetség kiterjesztheti társadalmi tevékenységéL Ekkor alakulnak meg különböző bizottságai is, mint 
az oktatási, a kulturális és az ifjúsági. Ezekre azért is szükség volt, mert közben a szlovákságot egy
re negatívabban érintő társadalmi változások következtek be. Ilyenek egyebek mellett: munka.lcépes 
szlovák ifjúság tömeges elvá;doriása a településekről, telepüiési, téesz- és iskolai körzetesítések, 
szlovák tanítási nyelvű iskolá.lc felülről történő megszüntetése stb. 

Ugyanakkor a 70-es évekre esik a honismereti és néprajzi (tudományos) tevékenység fellendülé
se. A 80-as évektől egyre erőteljesebbenjelentkeznek műveikkel a hazai sz!ovák költők és írók. ' 

A magyarországi szlovákok életében még új abb fellendülés a 90-es években jelentkezik. A 
1
de

mokratikus társadalom keretében megújul a Szövetség, szélesebb tömegbázist épít ki, helyi szerve
zeteket alakít, arnelyek régiókba csoportosul va összehangoltabban végzik munkájnkat. 

A Szíovák Szövetség, új nevén Magyarországi Szlovákok Szövetsége, mellett új sziovák szerve
zetek alakulnak, mínt a Szlovákok Szabad Szervezete, lvfagyarországi Szlovák Fiatalok Szervezkte, 
Magyarországi Szlovák Írókés Afűvészek Egyesülete, Prameií (Forrás) Folklóregyüttes. 

A magyarországi szlová.l<: nemzeti kisebbség történetének legúja:bb fejezete akkor indul, amíkor 
az 1993. évi kisebbségi törvény adta lehetőségeken belül az !994. évi helyi önkormányzati választá
sok alkalmával sor került szlovák kisebbségi önkormányzatok megválasztására is. Ezt követően a 
helyi szlovák önkorm<h>J.yzatok megválasztották az Országos Szlovák Önkormányzatot, mely Bu
dapesten székel. 
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Oktatás~ ,~ két világháború ·közőtt a magyar törvénvek háromféle kisebbségi iskolatipust 
hu"ztPttPk- mea ·F7<=>-l-- a~"ivanveiv1 kétnvelvfi és nveiv.;t tru;_táro'-rként oktató iskolát: .. TénY \:iszonL 
L ~-- "'-'-'· ~ ~ v- ......... ~ ......... -.. .._ .. _, .~ ~~ ~ "_ ~ ~· ~ :::>~· .. 

hogy a legutóbbi típust kivéve szinte sernrnilyen más alsó fokú szlovák iskeia nem létezen :Vlag:;··a
rországon, ahogy&1 nem létezett szlová..tc kisebbségi középiskola sem. 

Ezen a téren í 945 után gyökeresnek múndható változások történtek. Fokozatosan épült kl ha-
zfuik:bfuJ. egy oi:r·a"i szlovák kisebbségi iskolahálózat, amely egy ideig szolgáita 
szloYá.lc nemzetiségű üjúság oktatását-nevelését 

i~,z iskolá1.c áHa:.~-ositását követően főleg ott, ahol a szlovák ok'"tatásnak még a háború elötti idők
től voitak "'lalamilyen hagyományai~ ro..egaiakultak a szlovák L::mitási nyeb;ü általános iskolá_X vagy 
egy település, •.;agy egy szűkebb régió számára. Ez utóbbiak meHett diákotthonok is iétesültek. Eze~ 
kétt1.velvű iskola..ként ma is működnek (Békéscsabán, Budapesten Szarvason es 
Tótkomlóson) - Naftvbfull-;.egyes kivételével. Ugyanakkor Budapesten tanítóképző. Bé-
késcsabán gimnáziu; is megkezdte működését. /\z előbbi; időYel ugyancsak alakult. 
Az említettek meUett eg:v ideig ~nintegy l 00 olyatk általános iskola is működött, a.~ol a szlovák nyel
vet tantánrvként oktatták- általában fakultatív módon. Mára ezeknek a száma az ak.icorinak a felét 
sem éri el~wés tanulóiétszá..rnuk is a rninimálisra csökkent. l\. 80-as évek közepén voi
tak egy kÖzbülső iskolatípus kialakítására is, de az elképzelés nem igazáiJ. vált be. 

Közben a 60-as évek iegeiején a sziovák tat1ítási' nyelvű iskolákat Íelsőbb utasításra 
ké alakították. Ezekben a humán (társada!omtudom<h>yi) tantárgyak tanítási nyelve továbbra ís a 
szlovák nyelv, a reál (természettudományos) tárgyaké a magyar_ Mára visszafejlődésük következté
ben amelvet a szlovák társadaimat ért negatív hatásaival szokás alátlli"'llaszt&.J.i, a \··alamikori szloYák 
taní~ási n;elvű i~kolák aiig tekinthetők többnek~ rránt a nyelvet oktató iskolák, bár komoly eröfeszi
tések is taoasztalhatók a tanítási nvelvű isko-lák visszaállítására. 

Párhuz~tnosan az alsó- és középfokú szlovák oktatással és azt követően is kezdett kiépülni a ha
zai szlovák felsőoktatáSi oedagóguskénzés. Külön szlovák tanszékeken képzik az óvónőket 
(Szarvas), tanítókat /Esztetgom, Békéscsaba!, általános iskolai tanárokat (Szeged), közéniskoíai 
tanárokat (Budapest). Számosan ta:_~ulnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetein Bölcsészettudor:~n::i 
Karána..1z szlovák sza~lli"l. 1970 óta szlová..ic pedagógus-; újságíró-; néprajzos és egyéb képzés foly:k 

Szlovákiában is. 
A hazai szlovák oktatás minden szintjén és minden típusában nagy erőfeszítések árán toíyik az 

ifjúság oktatása-nevelése. Ez a tevékeny~ég sokkal eredményesebb lehetne, ha a család és az egész 
szlovik társadalom a múlthoz hasonlóan nagyobb részt vállalna a szlovák nyelv és a szíovák kultúra 

átörökítésében. 
Kul.túra. A magyarországi szlovákok kuiturális élete, ahogy az oktatás is, 1945 ut<h--1 bontakozha

tott ki teljesebben . ._f;_z oktatáshoz 'Viszonyítva azonbanjelentősebb hagyományokból táJJ12tlkoz:haxott, 
amennviben a hagvománvőrző ku!turális tevékenvség a két háború között is talán eg--jeden olyaLt 
színter~ volt a szl~vák éÍetnek, amelyet kevésbé .korlátozott a hivatalos politika. A hazai szlovák 
szírJátszásról pedig elmondható, hogy a két hábor.J. közti időszaka volt a legsikeresebb. Az 1945 
utáni éviízedekben is tulajdonképpen a kulturálís élet volt az egyetlen területe a MagYarországi 
Szlovákok Demokratikus Szövetségének, ahol zavartalanul kifejthette tevékenységéL Tulajdonkép
pen ekkor alakult ki a hazai kisebbségel.<-.ről az a kép, hogy azok csak daloló-táncoló kőzösségek. 
Tény, hogy bizonyos i-dőszakban a szlovák ének- és t<h'1ccsoportokból volt a legtöbb, és egyéb köz
mű,relődési formákról nem igen lehet-=-...tt beszélni. Kezdetben~ és késöbb is, történtek különböző kt
sérletek központi kultúrcsoportok, egyiittesek kiala..lcítására, de ezek vag)· -csak időlegesen, vagy 
egyáltalán nem j <h--tak eredménnyel. Maradt az öntevékeny helyi kuiturális tevékenység. 

fv1a a hazai szlovák kulturális élet változatosabb~ tömeghatása viszont mintha szűkü1ne. Enn.:k 
ellentmondani látszik~ hogy bizonyos szlovák településeken éppen ezekben az években bontakozik 
ki olyan szlovák nyeh·ű kulturáiis tevékenység, amely eredményességben felülmúlja a tdcpü!és 
magyar kulturális intézményeinek az eredményeit. A példa Békéscsaba, ahol az chnúi.t évben kezdre 
meg működését a Szlovák Kultúra _._ffáza. 
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Művelődés. Az 1945 utáili éveknek volt olyan periódusa (az 50-es és részben a 60-as évpk), 
amikor a szlovák településeken - és országosan is - iskolán és kuhúrcsoportokon kfvüi szinte alig 
volt más szlovák jellegű tevékenység, intézmény. A. 60-as évek közepétől új formák jelentkeznek ,a 

magyarországi szlovákok művelődésében is, a különböző klubok, ismeretterjesztő előadások stb. Cj 
intézmények is !étesülnek, mint a táj házak, bázismúzeumok, báziskönyvtárak. 

Tudományos tevékenység. Ugyancsak a 60-as évektől beszélhetünk a magyarországi sz!ovák 
tadományos élet megindulásáróL Keretei, intézményei: a TIT~ múzeu..~ok, köny-vtárak, a Sziovák 
Szövetség által szervezett honismereti és néprajzi gyűjtőtáborok stb. A hazai sz!ovák tudományos 
élet jelentős kibontakozása a 70-es évek közepére tehető, a.:nikor megindul a Národopis Slovákov v 
A1ad'arsku (A ma2:varországí szlovákok népraiza) című kiadványsorozat Ezt követően egyre gaz
dagodik a hazai szlovák tudományos szakernberek publikációs tevékenysége. 

1990-ben Békéscsabán a helyi szlovák értelmiség kezdemér1yezésére megalakui az országos ha
táskörű tudomá_rtvos intézet. a S:zlovák Kutató Intézet. meiv a hazai szlovákság múltját és jelenét 
hivatott feltárni. Területei: ~ némai z történelem, szlo~ák n~elvjáiások és az oktatás. Újabban szo
ciológiai kutatásokat is kezdeménye~, és felvállalja a magy~or;zági szlovák értelnliség továbbkép
zését is. Nagyon jelentős kiadói tevékenysége, fennállása óta több jelentős alapművet jelentetett 
meg. Ilyen: a kétnyelvű sz-lovák nyel ... vjárási és néprajzi atlasz. 

A MAGYARORSZÁGISZLOV ÁK IRODALOM 

Történelmi áttekintés. Annak ellenére, hogy a magyarországi szlovák irodalomról csak az elmúlt 
két évtizedben szokás beszélni, amikor többé-kevésbé rendszeresen jelentek meg művek ezen a 

nyel~en, ~en; ~~~a~~ató~ hogy ~- szlov~~ sz~~ású s:erzők ~~~,otótevé~enysége jelentő: n,:~y:dffiá
nyokKal brr. Kalonosen Jellemzo ez a deJ-alf"oldr szlovák telepmesekre, ::, zarvasra (Sru.-vas ), l o tk m-

!ósra (S!ovenskf ~omló~) és B_éké~,cs~bára ~S.ékéss~~ Caba): , . " , _ " l . 
Sza,-vason pelaaul mar a szwvaK.sag Ahoidre vaJO telepuJese rdoszakaba11 tevekenykedetc A1qte} 

Markovic (Markovics Mátvás), aki a 18. század közepén versben énekelte meg a Magyar Királyság 
korabeli váimegyéit és az ország neves uralkodóit. Felvilágosító és pedagógiai munkájával az egy
szerű emberek felemelkedéséért sokat tett az Európa-szerte ismert Samuel Tesedík (Tessedik Sá
muel 1742-1820.), az elsőmezőgazdasági szakiskola alapítója. A pesti Mag-yar Hírmondó ez alka
lomból, 1791-ben azt írta, hogy az oktatás az iskolában szlová..k.ul folyik, hogy a diákok megértsék a 
tananyagot, valamint németül, hogy olvashassák azokat a műveket, melyek a tudást szolgálják. 
Tesedík nyomdokaiban ját-t Stefan Janéovic (Jancsovics István. 1811-1893.) is, az első részletesebb 
szlovák-magyar és magyar-szlovak szótár megalkotója. 

1769-től több mint egy évtizedig élt Tótkomlósan Pavel valaskj (Walaszkv Pál. 1742-1824.J, a 
.. nemzeti becsület védője", ahogy őt a magyar történelemről írt művei alapján Kazinczy Ferenc ~o
katmondóan elnevezte. Ma feltehetően csak kevesen tudják, bái a magyar ir-odalomtörténet míndig 
szánion tártotta, hogy Va!asky, aki műveit főleg latinul és bibliai cseh nyelven írta, az első sziszfe
matikus magyar irodalom-történeti mű alkotója. Amit a .magyar történetírás és néprajz számara 
Matej Bel (Bél Mátyás) Prodromus ... című műve jelent, ugyanazt jelenti az irodalom száni'ÍJ"a 
Valasky Conspectus literariae in Hungaria című alkotása. 

Az Alföld további jelentős "ékessége" Eudovít Haan (Haan Laios, 1818-1891.) személyisége és 
életműve, aki egyebek mel!ett az első békéscsabai szlovák-magyar felsőfokú iskola tanáia és Békés 
Vármegye történetét feldolgozó mű szerzője (1870) volt. Békéscsabán a múlt századbru."'l. tűrn fel 
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első irodalmár, Karol Straka, aki az első világ,~áború után J;udovít Seberíni (Sze berényi) néven mlnt 
a szláv nyelvek és irodalmak szakértője és a éabianskj kalendár (Csabai Kalendái) kiadója írta Ibe 
magát a környék közéletének emlékezetébe. , 

A harmincas évektől kezdve ebben az évkönyvben jelentek meg az úgynevezett népi írók m~
kái. Művészi!eg és nyelvileg egyszerű verseiket és prózáikat itt jelentették meg Ján Geréi (19~9-
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1984.)~ a.l:i a tájnyelven írt VyslúZená iena (Ivfegszolgáh rnenvasszon".--) cimű szindarabba1 szt:rLett 
Inagá.11ak nevet, továbbá Ján és Ortdrei f{orbet szarvasi testYérek~ .!ur aj ()ndrej ~tiar/eu.~ Nyireg~lh.:i
zárÓL mal d a _negvvenes évektől csatlakozott hozzá1tL.\ a pitvarosi I-iudák, aki 1941-ben Za 
pluh;m (~~eke ~ÖQÖtt) címmel önáHó verseskötete~ jelentetett meg . . A. népi irók többsége az 1946-
47-es csehszlová..lc-magyar lakosságcsere keretében Sziovákiába költözött, ami ugya.11csak hozzájá
nlit a szerény mértékű magyarországi irodalmi élet hosszú időre történő rnegszakításához. Kivételt 
az 1955. év hozott, amikor a iv1agyarországi Szlová..lcok De1nokratikus.Szövetsége álta! kiirt iro
dalmi náh:ázat di1azott műveit HruSkv rnan1ovky (Spia.k::ová asszonv körtéi) eimen kiad
vá..Yly f~~ájában ~megjelentették~ bár ~z. inkább csak jelezte a szlovák szó jeJen!étét, anélkül, hogy 
ösztönzőleg hatott volna az irodalmi aikotókedvre. A kiadvány címét Paveí Samud azonos című 
versétől kölcsönözték, melynek hőse szülőfalujában, T óL1<omlóson örömrnel üdvözli a felszabadító 
szavjet csapatokat. 

A következő évek során az irodalmi életben beállt csend kétségkívül összefüggött a mag:·o[aror
szági szlovák kisebbség általános hei)'ZetéveC elsősorban az oktatási rendszerrel. f\_ hatvanas é1.:ek
ben - az anva.~velvű oktatás megszüntetését kö'vetően - még e&f ideig --· valószínűleg utoljára vé
geztek iskoiáinkban és szlovák tan.árképző intézményeinkben olyan diákok; ilL hallgatók, a.k::ik mé2: 
ténvle2: beszéltek szlovákul, mert anyanyelvüket otthon, szüieiktől és nagyszüleiktől sajátitották el. 

A .. jelzett körülmények miatt ismét csa._k a hetvenes évek kezdtek kialakulni a művészi-
leg igénvesebb irodalmi élet alapjai_ Ennek az új kornak kezdeményezői és tevékeny részesei a 
E;;dové ~oviny (Nénúiság)_ a fvfagyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége szlovák nyelvű 
hetilapja köré csoportosuló költők és irók voltak. A csoport tagjai 1978-ban a szélesebb közYéle
ménvnek is bemutatkoz:ak a Vyhonky (Hajtások) című antológiávaL melyet a Nemzeti Tankönyvki
adó -jelentetett meg a Szlovák Pedagógiai Könyvkiadóval együttműködve. Itt jelentek meg 
Alexander Kormos, Gregor és Juraj Marik versei illetve Pavol Konáac és Michal H rivnák 
prózái. Sziklay László professzor, a jeles irodalomtudós és pedagógus, aki figyelemmel kísérte a 
magyarországi szlo.;ák irodalom kibontakozását, az antológia bevezetőjében annak megjelentetését 
határkőnek nevezte az önálló magyarországi szlovák kulturális és irodalmi élet létrehozása Útjarr es 
rögtön hozzátette, hogy ez az önállóság egyidejűleg a híd szerepét is jelenti a szlovák és a magyar 
irodalom között. ill. a szomszéd államok írodalmai között. 

Ebben a jell~mzésben többé-kevésbé benne van minden kisebbségi irodalom lényege, küldetése 
és szerepe, mely háiom összetevővel jellemezhető: kötődés saját gyökereihez, a többségi kultú
rához, illetve az anyanemzet ku!túrájához. 

Szervezett irodalmi élet. A Vyhonky (Haitások) kiadását követően többé már nem álltak meg az 
idő kerekei. Az irodalom tematikus és műfaji gazdagodása, ideértve a műfordítást is, rövidesen két 
további vers- és egy prózai antológia kiadásának igényét vetették tel, melyek ugyancsak a Nemzeti 
Tru.""1k:önyvkiadónái jelentek meg. A Fialócka, fiala (Ibolvácska, iboiva. i 980.) a Nemzetközi Gyer
mekév alkalmából jelent meg, elsősorban. gyermekebek szánták. A kötetben Imrich Fuhl, Gabriel 
Kara, A. Kormos, G. Papucek és Jalfus Szabó versei jelentek meg. A Chodniky (Osvénvek, !984.) 
1985-ben elnyerte a Ne~zeti Tankönyvkiadó Nívódíját. A kötetben I. Ful"ll, A. Konnos, G. Papucek 
és J. Szabó me!lett bemutatkozott Juraj Antal-Dolnozemskj, Mária Fazek.asová. Olafich Knichal, 
Veronka Halusková, P ave! Samuel és Michal Hanigovskj, akik közül nég';en a volt Csehszlovákiá
ból költöztek Magyarországra. Az újabb prózai művek a Pramene (Források) című antológiában 
jelentek meg Zoltán Bárkányi-Valkán, l. Fuhl, M Hrivnák. J Marik. Medved' és P. Konáae 
tollából. 

A .. következő években sorra jelentek meg az önálló kötetek: versek, prózai művek, regények, 
drámai szövegek, valru.'Tiint folklór-, néprajzi- és nyelvtudományi művek. Az irodalmi élet felpezs
dülése 1981-ben szükségessé tette Irodalmi Szekció létrehozását a Magyarországi Szlovákok De
mokratikus Szövetsége (MSZDSZ) Tömegtájékoztatási Bizottsága meHett. Ennek kezdeményezője 
és első elnöke G. Paoucek költő volt. A Szekció létrehozásá.rJ.&l( céljai: irodalmi rendezvénvek szer
vezése a magvarors;ágj szlovákok körében. segíteni a szlovák irodalmi müvek megjelentetését. ilL 
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terJesztését. valainint szervezni a határon és Szlovákián kívül élő szlovák író-lekaL költőkkel való 
eQ":üttműk-ödést. .A •. z olvasói réteg szélesítését szoigálták a különböző szerzői estek, eszmecs~ék~ 
melyeket szlo·vák:ok által is la._~ott településeken szerv·eztek meg. ~A.z Irodalmi Szekció ki~Q-..,..-' 1ya

~é~t _19r81-8!. közö.t; ~r~ od (S~ü~~~s) cím~ el ~e~_elen_t ~gy ,i~odalmi alm~nach -~at ~~u:. /\Z iro
aalml elet !elpezscnteset szo.:.gattak a l\1uvelodes1 Mintsztenummal valo egyuttrnűkodesoen~ az 
MSZDSZ kongresszusai tiszteletére-kiírt irodaírni pályázatok is. A Szekció néhány tagja 1988-ban 

1é?'e~ozt~ _a .s;n~ (Va:~Ji.;lc} ~ím~ iro~al.mi ~~ tár~adalmi :folyóirat~t (~ős~er~es~tő j:· Ko~u~oSi- i\ 

~oly~o:ra~ ~adas~~' ~ tar~~;n:l v~l~oz~soKat kovetoen a n~o~c-~~ry_as,~v~K,.~-e~en~ l!~iJ-"ben~atve~f, '; 
lrodalml :-szekc1o JOgutOO.JaKent ietrenozott A1agyarorszagz :?>ztovaK zrok es ltluveszek bgyesu.teze 
(MSZÍME), melynek i 993-tó! L Fuhl az elnöke. l 

_L\- magyarországi szlovál< irodalomról a szlovákiai irodalmi lapokban sorra jelentek meg hír.:;tdá
sok, tanulmányok, recenziók és maguk az alkotások. Már -korábban megjelent egy-egy válogatás G. 
Papuéek és A. :lCorrrzoS verseibőL l~ ... z anya.11emzet irodalmi köztudatába való bejutást segítette az 
1989-ben Pozsenv-ban meztanott Szlovák Írók Konferenciáifb melyen magyarországi, romániaj_ és 
jugoszláviai alkotök vettek részt. A .. konferencia magyarországi résztvevői itt találkozhatt&.«: először 
a szlovákiai magyar ir-odalom je1es képviselőivel. A Szlovák Írók Egyesülete 1990-ben kilenc Ína
ir·.rarországi szlovák irót tiszteletbeli tag:jává választott. A magyarországi szlovák irodal-om további 
fen:runaradása, szlovák irodalmi rnűvek kiadása továbbra is függ nemcsak a hazai olvasói bázistól -
melyet főleg a szlovák nyeb,:ű művelődés fejlődése határoz meg -, ha..%J.em az a.11.yaország irodalmi 
közéletének az érdeklődésétől is. 

KÖLTÉSZET 

i\ mai magyarországi sz"lová..l: irodalom újraszületését és fejlődését tágabb értelemben lehet úgy is 
értelmezni, hogy ez egyfajta reakció a felgyorsult asszimilációra és elnemzetlenedésre. Hasonló<p a 
harmincas évek népi író ihoz, az ő örököseik is, fél évszázaddal később, ugyanolyan hévve! ismették 
tel küldetésük értelmét: meg kell őrizni a közösség nemzetiségi !étét és mrndenekelőtt az anya
nyelvet. Ez a tudat méiyen áthatja az egykori szlovák ta.'1I!ye!vű iskolák végzettjeinek költészetét, 
akik a hetvenes évek elején a magyarországi szlovák sajtóban szólították. meg sorstársaikat, h~gy 
felébresszék bennük és megerősítsék sziovákságukat, az a11yanyelv iránti közönyösségből való lki
szakadásra ösztönözték őket. 

Ez a következetesen programszerű hozzáállás állandóan jelen van és uralkodik Gregor Papz}fek 
(193 8. Pilisszentkereszt) költészetében. Rá jellemző módon, saját személyes problémáira és vádai
ra is a kisebbségi kollektíva tagjána.k vagy a szülőfóldnek az optíkájával tekint. Ez a ha.'lg je!Ie~zi 
Papucek Pilí§ske ozveny (Pilisi visszhangok, 1982.) és Tvrdé hrudy (Keménv rögök, 1988.) cílnű 
köteteiben kiadott verseit is. A magyarországi szlovák kisebbség megmaradásának záloga e!sőJor
ban az ősök nyelvének a megőrzése olyan formában, ahogyan azt a néphagyomány is őrzi, az a n~p
bagyomány, amelyhez magát a költöt is meg.hitt kapcsolat fűzi. Külön ki kell emelni a gyermekfk
nek szóló verseit, melyekben a költő tanúbizonyságot tesz a fantázia, a humor és a találékony~ág 
iránti érzékéről, a nyelvezetet illetően is. 1 

Más magyarországi szlovák szerzők..<!él a kisebbségi aspektus szélesebb történelmi és társadalmi 
összefuggésekhez kapcsolódik, vagy pedig lírai síkon marad. Hasonló szemlélet jelen~k rrkeg 
Alexander Kormo§ (l 941. Pilisszántó) költészetében is, ő azonban a világ mind sokoldalúbb szelij-ié
letére törekszik, ahogy ezt első két önálló verseskötetének címei is jelzik: Polyfónia l (1981.) és 
Polyjőnia Il (1986.), ami lényegében annyit jelent, hogy a sokszólamúság összhangja vagy a so,ol
dalúság egysége. Erre a költészetre jellemző az alapvető emberi értékek - igazság, szépség - kit&'ió 
keresése és egyben az egyének és az egész társadalom hibáinak könyörtelen kipellengérezése. Vége
zetü.l A ... KormoS nem csak tematikájában "többszóla...'Tlú", hisz a kezdetektől kezdve ír magvar nvel-
vű verseket is és magyar költők verseinek műfordításáva! is foglalkozik. 1 
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Két nveiven alkot az egy generációval fiatalabb 
egyetlenként társai köTJl, keáveli a ritk.a tipográfiai ·"'agy kaligram (grafik~üiag 
versformáL éiernobiela 1nozaika - Fekete-fehér mozaik ( 1986.) címen megjelent cfsö 
tében kifejezésre juttatja7 hogy miközben sikeptikus~ elutasító a világgal s.zemben, 
szavakat és az absztra_kt kifejezésm-ódot. El-ihez az alaphanghoz lényegében hű n;aradt a 1Verné sforá 
-Néma szavak (1995) z:.imű kötetében is, melyben lerántjaa leplet a · 
az "örök" és az időben deternünáh igazságot 
lS. 

A nvolcvanas években csak átmeneti időre jeierrtek meg a magyarországi szlovák irodalmi élct
ben L fuhl kortársai:! }Feronka HaluS!wvá (1962. Kom1óska) és Gabrieli(ara (1959. Kesztök). Iro~ 
dalmi ténykedésük áunenetisége fájdalmasan jelzi az alkotói utánpótlás hiányát.. holott rnüködésük 
is feltétele len ..... 11e a szlovák nyelv további ápolásának és fejlesztésének. 

A fiatalabb korosztálvhoz tartozik Gabriel Hatringer-Kleha§ko (1958. Komlóska) is, aki egyide
jűleg publikál szlovák, ~agyar és ruszin nyelven ill. fordít ezekre a nyel\rekre~ amit három önálló 
kötete is bizonyít. Hattinger-Kl_eba.Sko és kétnyelvű költő társai; L Fuhl és L.;_ KennoS magya
rtri iró kortársaikkal három nvelvű antológiát jelentettek meg Jiedzi neóorrz a zernou - ""'"--"éc'_-"'-'-" 

között {1997.) címmeL Meg keU jegyezni, hogy a két- vagy töbh::1yelvűség 2. dél-:-alföldi szlovák frók 
közös jeHemzője, legyen szó a.kár saját irodalmi ~lzár müfordító tevékenységről. 

Viszonvlag későn formálódott és öltött testet dáid' (Esti eső" 1988.) cín1ű verseskötet-
ében az e~i.k tipikusan. dél-altOldi szlovák szerző, Jurqf Antal-Dolnozernsk:f:· (1928. Tótkon-Jós) 
költészete, ami összenőtt életével, szülőfalujáyv-al. Egy kis falusi közösség megbabonázva 
tlgyeli a tör:ténelem kerekének tOrgását, az .emberi élet~ ezen belül földijei életének múlását. Látj?~~ 
láttatja azok nyelv"~esztését, őseik legbecsesebb örökségének enyészetét~ hisz a szlovák szó lassan 
csak a sírköveken je.lenik meg. ~4. költő eg;:;szerű szavakkal írja le ezt a könyörtelen folya..ilm:ot és a 
közös cél elérése érdekében felhívással él, önmérsékletre int és reményt táplál a ked;:ezőtlen idők 
átélésére. 

A magyarországi szlová.l;: irodalmi hagyományok hordozója hosszú időn keresztüi Dolnozemsk)· 
földije, Pavel Sanwel (!927. Tótkomlós), annak ellenére, hogy versei könyv al<LÍ<:ban- az 1955-ben 
megjelent gyűjteményes kötetet nem számítva - csak l 987 -ben jelentek meg Per ly !'adu 
(Jéggyöngyök) címmeL Ebben jelentette meg az elmúlt évek alatt publikált lírai \.·erseit. Samu~lt 
nem csak kronológiai, hanem művészi szempontból is átmenetnek vag:,; mérföldkőnek tekinthetjük .. 
hiszen ·költészetével valah.ol az egykori népi írók és a mai magyarországi szlovák irodalmárok közé 
helyezhető. 

l\. kétnyelvű szlovákiai ZseHzről {ieliezovce) származik a kettős identitású Július Szabó ( 1920-
1995), akit a sors 1945. után Magyarországra hozott. Zem na obzore (Föld a határon, 1984.) címmel 
kiadott egyetien verseskötetében a festői Garam-menti szülőföldjére tér vissza, ahol a magyar és a 
szlovák nyelvet egyszerre megtanulta. 

Több mint egy évtizeden keresztül a magyarországi szlovák irodalmi élet részese volt }vfária 
]+azeka.Sová (1947. Poprad). Két verseskötetében V}:nútit' úsraev (Mosolvi fakasztani~ 1989). Pere_fe 

radosti (Örömcsermelvek. 1993.) és egy novelláskötetében Vóha fidii s_hamburgerorn, (A Fidzsi 
illata ha..'1lburgerrel, 1991.) sajátos, az új környezetére egyáltalán nem jellemző szólal.tarott 
me2:. Lírája mulandó hangulatokróL a lélek rezdüléseiről, a szerelemből Íakadó örömről és bá.natról? 
a ~ásik megbántásáTól, és nem ut~isósorb&í távol-i vidékek exotikumáról regél. Érzéseit sajátosan 
takarékos szóhasználattal fejezi ki. A nyelv nagyszerű használata műfordításra késztette, elsősorban 
magyar költők verseit fOrdította. 

!7 
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PRÓZA l 

A magyarországi szlovák prózaírók figyeimének középpon~ában a szlovák kisebbség múl~a~és je
lene áH, helyzetének alakulása a társadabi folyamatok változásainak tükrében. Ez utóbbi~ nem 
egy esetben negatív hatással voitak magára a k~sebbségi létre. i\ próza szintere a falusi vagy nagyvá
rosi környezet, témái, mint ahogy ezt Aladár Králik megállapította: " ... gyakran a legszemél.J.]esebb 
emlékek, élmények és tapasztalatok alapján születnek. A közvetlen kapcsolat a mű és a valósfg kö
zött néhány esetben annyira szaros. hogy félő, ebben-abban a negatív hősben az olvasó· nem ismeri-
e fel a mintának szolgáló konkrét személyr... . 

1

: 

A Vyhonky (Haitások) című antológia mérfóldkő a prózai hős megszületése útján is. Ehhezjárul
ta.i<: hozzá mások mellett M Hrivnák és P. Kondaé is, akik mindket'".en vidéki környezetbe he}yezik 
-el történeteiket, ahonnan maguk is szá.rmaznak. FigyelmiLl<et mindketten a szlovák kisebbseg kö
zelmúltjának eseményeire irát-,.yítják, azt mindketten sajátos módon dolgozzák fel. 

Michal Hrivnák (1936. Tótkomlós) nove!láinak egy részében szü!őfalujának második vi!ág..l-J.ábo
rú utáni életét ábrázolta, másik része pedig mai városi környezetben játszódik. Némelyikük kü,önle
gessége, hogy a hősei és történetük az áHatmeséket idézik, és ez által valósul meg az írói akarat -
feltárulkozik az elferdült emberi jellem, vagy pedig felerősödik a társadalmi betegség. A Tu~ipány 
(Tulipánok, 1986.) című önálló kötetének novelJáiban általában fiatal hősöket ábrázol. Ö az egyet
len prózaíró, aki a gyermekek számára is írt. Egyértelműen ilyen mű pL a Chlapci za slepej ulice 
(Fiúk a Vak utcából) című novella, melynek főhősei fokozatosa.'"! ébrednek rá kisebbségi 
mivoltukra. . : 

A szlovák sorstársak kölcsönös megismerésének igényéből indul ki Pavol Kondaé {193l.tSzar
vas) is, aki két regényében a magyarországi sziová.lc közösségnek az elmúlt évtizedekben be· övet
kezett sorsfordulóit kíséri figyelemmeL A Hrbol'atá cesta (Rögös út, 1983.) című mű, mely ma
gvarországi szlovák irodalom első regénve, önéletrajzi elemeket t&--talmaz. Az író dokumentu1:nsze
rűen formálja meg Pal'o Gajdos történetét a szlovák kisebbség életében óriási változásokat hozott 
harmincas· és hatvanas évek közötti mozgalmas ídőszakba11. A válasz alTa, hogy milyen is ennek a 
kisebbségnek az élete a tizenkettedik órában, fellelhető a Neskory návrat (Késői hazatérés, ~986.) 
című regény főhősének, Juraj Majronnak, egy szlová.k: származású nev-es magyar operaének-esnek az 
életpályáj ában, aki hazatér szüiőfóldjére, szülei tanyájára, hogy visszaemlékezzen gyökereire. i 

Ezzel összefüggésben megállapítható, hogy P. Kondaé és részben .M. Hrivnák prózái is - ~ason

!óan G. Papucek és J. A. Dolnozemsk}· verseihez-a kisebbségi önazonosságot kuta~ák, kisebbségi, 
identitást erősítő küldetést vállalnak magukra. Ez a téma bizonyos mértékig jellemző Andrej 
Medved're (1941. Csabacsűd) is, akinek munkái nem regény terjedelműek Ígéretesnek mondható 
ennek a témáJ.-,.a.i<: az újrafeldolgozása terén, elbeszélése, ami a Stary strom_nepresadis (Öreg fát nem 
ültethetsz át, 1986.) című novelláskötetbenjelent meg. i 

A második világháborút követő mozgalmas eseményeket ábrázolja Zoltán Bárkányi-Valkán 
(1941. Kesztö!c) novelláiban, amelyeket a Vzplanutie (Fellángolás, 1986.) című kötetbenjelentetett 
meg. Többnek jellemző szereplője az öreg, magányos ember, aki az olvasók szímpátiáját igydkszik 
kivívni. : 

A pilisi táj közelmúltjából és jelenéből merítik inspi-rációjukat a kesztölci testvérek. Ján (úzik 
(1957. ), aki hasonlóan sok generációs társához csak rövid ideig fejtett ki irodalmi tevékenységet, és 
Ildikó Fúziková (1947.). Neki 199:'1-ben jeJent meg első noveliás kötete Mám miesto v srdctl (Van 
helv a szívemben) címmeL Már a cím maga is jelzi a kötet központi témáját: a társkapcsolat9an és 
a családban csalódást és boldogságot, vagy a nehéz élet.út végén nyugodt kikötőt lelő nőt j1lenítí 
meg. 1 

Tematikájával a népi írók hagyomá.'1yait idézik Lami István (1925. Püspökhatvan) szeqemes 
élet.Í<épei, meiyek értékes néprajzi gyűjtőmunkája peremén születtek és Dedinské_príbehy (Falusi 
történetek, 1995.) címmel könyv alakban is napvilágot látta.i<:. A szerző az élet humoros old~! ának 

/ 
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érzékeny figyelője~ aki bensőségesen ismeri a szlovák néphagyom_ányokaL nld)-ekc,t nov'ctláiban 1:-~ 
megjelenít. 

A magyarországi szlovák próza természetesen nern rr_~_erül ki a dél-aifö~dl környezet 
Ebben az értelemben irodalmu..Dk nem tipikus alkotója Ofdl·ich Knfchal ( 1939. H: .. uncnné), aki iUW1-

káit{,prózáit, verseit~ recenzióit, dr&~ai szövegeit) sziov<LI(~ cseh és eszperantó nyelveken publikálta. 
Král'ovstvo z iného sveta (Egv más világ királvsága. 1990.) címü kisregényében kísédetet tesz az 
ötvenes években felnőtté váló generáció életérzéseinek elemzésére. Kiad'"-/fuiyozási~ kritikai és iroda-
1omtörténeti - eé;'"yebek mellett a Magyar ·Rádió szlová..lc adá-sában sugárzott StoroCianú slo·venskej 
literatúry (,t\ szlovák: irodalom évszázadain át) círrtű sorozat - tevékenysége meHett rendszeresen 
fordítja főleg m_ai magyar költől,c és írók műveit szlovák és cseh nyelvre. 
Műfordító tevékenység. Egy kisebbségi irodalom ha nem akar magára maradni, részt kell vennie a 
hazája és anyanew2ete nyelvközösségei közötti hídépítésben~ n1ás szó>.:al elő kell segitenie az iro
dalmi- értékek cseréjét, közvetitését. A vajdasági (volt jugoszláviai) és romá.Diai szlovák irodalmi 
élettől eltérően, 3+l;.ol egyenértékű kétnvehrűség uralko;iik és a műfordítá~ mindkét irányba minden
napi jelenségnek számí t, Mag:varorszfuzon ez a gyakorlat viszonylag ritka" csa_k:._ az utóbbi két é-..,rti
zedben vált gya..1coribbá. Ennek erech'11énye1 a döntően folyóiratokba..t'l megjelenő magyar, ill. ma
gyarországi szerb, német, román és roma szerzők műveinek forditása (néhány közülük megjelent 
-már a Chodníky- Ösvények című antológiában is). Egy szélesebb műfordító tevékenység bemutatá-
-sára tett kísérletet a Vyzliect' slová - Levetkőztetni a szavakat CliriU antológia -
összeállítója, szerzője Imrich Fuhi -, melyben szlovákiai, magyarországi. vajdasági, romá.c'1iai és 
tengerentúli magyar, szlovák és másnyelvű költők művei kerültek kiadásra. Természetesen a könyv 
gerincét a magyarországi szlovák költők műveinek magyar; ilL szlovák nyeh-;1- attól függően, mi
iyen nyelven született az eredeti mű - tolmácsolása alkotja. Az első nagyobb szabású, m<)n<:Jg:rá!la! 
jellegű kiadvány 1997-ben jelent meg Gregor Papucek tollából, Weöres Sándor: Keby svet bol 
drozdom (Ha a világ: rigó lenne) cím ű kötetének verseiből szloválc nyeh'en. 

Kiadásra vár három válogatás a magyar ·vers- és -valamint két ifjúsági regény 
Oldfich Kn.íchal műfordításában. 
Publicisztika, kiadvánvozás. Tekintettel a magyarországi sz!ovák szerzők viszonylag szerény ter
jedelmű irodalmi termésére még nem alakulhatott ki szisztematikus irodalorrrtudomá.ny. Az eddigi 
irodalmi publicisztika nagyjából az egyes kiadványok recenziójában mer"Jlt ki. A szlovákiai kritiku
sok, elsősorban Peter AndruSka és Karol Tomi§ mellett a magyarországi szlovák irodalmárok alkotó 
tevékenységét Sziklay László (1912-1985), Anna Diviéanová (1938). Aladár Kráiik (1931-1997) és 
Srefan Kraslán (1961) kísérték figyelerrunel. A déi-altoldi régió múltbéli és mai irodalmi életének 
feltérképezésére tett kisérletet a Z v any dolnozemské- Altoldi harru.""l.gok ( 1996) cím ű kötet esszéiben 
O Knfchal. Nógrád Megye szlovák irodalmi hagyomá.TJ.yainak feldolgozásával már régebben foglal
kozikJúlius Hemerka (!917) is. 

A magyarországi sziová.l< szerzők versei, prózái és más publicisztikai írások a hetvenes évektől a 
Eudové novíny - Népúlság című szlovák hetiiap hasábjain jelentek meg ... 4.. kezdő költőknek, irók
nak volt egy önálló rovata Skola milovníkov literatúry ~ Az irodalóm kedvelőinek iskolája cíw...:.uel. 
Ugyancsak megjelentetett irodalmi műveket a N ás kalendár-Ami kalendáriumu.r"LK és 1991. utát-,. a 
megújult Cabiansky kalendár - Csabai kalendárium is. További publikálási lehetőséget jelentett a 
már említett Zrod- Születés című évkönyv (1981-1987), amelyben az elmúlt esztendő irodalmi 
alkotásai kertiltek kiadásra. A mai Magyarország területén, pontosabba.'l. az 1920-as évet követően 
az első- és ez idáig az utolsó- irodalmi folyóirat a negyedévente megjelenő Sme (Vagvunk) jelen
tette, me!ynek első tizenhárom száma 1988-1991. között folyamatosa.'l. megjelent, azonbru.1 a 14. és 

Megjegyzés: A leggyakrabban sziovák nyelvre forditott magyar kö;tők: \Veöres Sánáor, Ptlinszki János. :--lcmes-:--.:zgy Agnes, C;-:oón 

Ladányi Mihály, Kányádi Sándor, Fiiadelfi Mihály, Szügyi Zoltán, Újházy László, Sáfáildi János. Baranyi Fere-nc, Stb$ Ervin, József Atti!&, 

Gyula. Az irók kózü!: Szathmári Sándor, Márai Sá.t·1dor, Örkény István, Mo!dova Gyorgy, Boldizsár !Yán. Bertha Bulcsu. Csák Gyula. Oá Endre:. 

Eörsí istván, Fekete Gyula, Fekete István, Gál István, Gaigóczi Erzsébet_ Gorg-ey Gábor. Kajnóczy Pékr, H>.:rddi (~yub. 

rene, Kertész Ákos, Mándy lván, Ördögh SzdveszteL Rákosy Gergely, Szabó Magda, Szakonyi !\.árcly, Végh 
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(Y l T ' k 
rnaü·var kancsolatokrol es szelesenD tarsadalml-Kozeletl esemeny .... J<ro .. / y .... ;: .... n".eK m~b, ugy~csru 
. "'~ ~zente!ve a határon túli sz!ovák irodalomnak. A I.:udové novíny mellett külön iro9almi 

rovata van a F"ővárosi ·sziovák Kisebbségi Önkormán:·.rzat BudapeStiansk~y Slovák (Budaoesti ~zlo-
,·á1··) r-í•npn kPthetente m""'glelePő lanlának is melv magvar nvelvü mellékletet is ta.rtalmaz. 1 ~' \,_, l ~~ -~ ~ .._.,f._ .t " ~ "-'._.; - .. "J ~ _, ... · - .. 

NÉPI KUL TÚR..\ 

A magvarországi sz!ovákok foglalkozása. Amikor a szlovák jobbágyok a XVIII. század el~~étől 
Magvarország ( 1 örténelmi Magyar-ország Uhorsko) északi vidékeiről déle~bre húzód;ak, ~~J~ Je
lentős részük eljutott Délalföldig is, g-yökeresen voltak kénytel~nek, valtozt~tm. e~e~odj~O~. 
Ugvanis az új tennészeti viszonyok között fel kellett hagyniuk edd1g1 eletíormaJuk..lcal, Igazoor-lUK 

kelÍett az új feltételekhez. _ . . , .. ... . ... .. ! . 

-.A..rróL hogy miként és miiyen körűlmények között éltek, mivel toglalkozta_!C szulohel~on,_ ;1-
szonvlaa kevés ismerettel rendelkezü..Dk. Többnyire csak az ottani természeti viszonyoK alapJan, 
,·ala,:Uin~ a mai helyzetet figyelembe véve tudun.!( következtetni az akkori élet.':ódjukr~. :_~~ o~sz~g 
északi része zömében hegyes, dombos, erdős volt, általában kevés volt a megmuve!heto rom. ; alo-
szl.nű hogv a mai maPVarországi he aves vidékeken élő szlovákok életmódja közelebb áll az akkon-~ 1 ' .. 1 ~- b.t ....... b,.,- • • ~ '1 • ' 

hoz~ mint az ~A...lfö-ldön élőké régebben és most is. Meg kell jegyezni, hogy az észak1 hegyv1de1C SaJa-
tos foalalkozásait is mára újabbak váltották teL 

Át~kintésü11kben két nagy vidék tekintetében vázoljuk röviden a hazai szlo:~ság ~agy~m~y;os, 
valamint az utóbbi évtizedekben megváltozott toglalkozásmt. Az északi hegyviClek saJatos 1og~alko
zásai (Zemvléntől. Bükkön, Mátrán, részben Cserháton keresztül egészen Pilisig) a múltbap. az 
üvegg~'ártá;, a faszén- és mészégetés és értékesítés, valamint a vándoriparosság (ablakos és drótos) 

volt. · 
Az üvooovártás főle;z a bük:ki hutás településekre volt jel!emző. Ugyanott, és természetesen mas 

he~yvidéki~~leoülések;n, a szlová.k lakos~ág faszén- és mészégetéssel is foglalkozott. Mind_k:Ettő-
ne"'k F"lte'telo a tfrzifa főleo a bükk és a gvertván, a mész esetében a mészkő. A faszén termeles!"' tu-

- "-"·"'- \.. .. v ' b '"-'-' _, 11. ~'i 
lo'-'onk"ppen a fa kivá<Yásával kezdődik. A kitermelt méretes fát aztán boglyába (bokSa) raKJaK, ·~J u ~ ' 

0 
' . l' h . A 

lehetőlea viz közelében, sima terepen. A boglya átmérője a 10, magassága az 5 metert IS e er. etL, 
benne lé~ő fa tömeae 2-3 vagon is lehet. Ez amennyiség égetéssel a töredékére esik össze. i 

A mészéaetésnek is meavan a maga fortélva. Először mintegy 3 méter átmérőjű és ugyanolya,11 
H - O O f ak ., 

mélységű gödröt kell ásni. Ebben keíl felépíteni mészkőből a kemencét, me~hag~a a tűzi fu'l ~alo 
tűzteret és a kemencenyí!ást. Az egészet be kell tapasztani, és három nap1g egetnL . . .. 1 ..• 

A vándorioarosság: egyik feltétele az üveggyártás, amely a bükki hutá.lqa volt Jellemzo. AnnKor 
az üveg gyártása megszűnt, a vándorló iparos emberek a törött cserépedényekjavításár"' összedró-
tozásár~ suecializálódtak. Mai életünkben erre a mesterségre már nincs szükség, · 

1 

Mára ~a'dnem teljesen visszaszorult a faszén- és a mészégetés is. A megváltozott körülmények 
J k" ' ' · ' ' tb ' dt ' do1 miatt az ezzel foglalkozó emberek a Pilisben, a Vértesben, a o- es szenbanvasza arJ. Kez :K ,. 

gozni. A Pilisben, a Mátrában és a Bükkben az erdei mw'l.kák kerültek előtérbe, a fakrtermeies, a fa 
értékesítése. valamint különböző fából készült eszközök, szerszámok készítése. Mivel Pilis B,uda
pest ipari v~nzáskörzetéhez tartozik, a szlovák falvak lakosságának jelentős része .az ipar különböző. 
ágaiban vállalt munkát. / 

Leaú;abban ez a foala!kozási struktúra is kezd módosulni. Az erdőgazdálkodásból, a bányászat
ból e;·:e több ember kerül át az egyéb ipari ágazatokba, vagy munka11élkülivé válik. 

Az "északi hegvvidék asszonvai különböző kiegészítő foglalkozásokat űztek. Erre a földrajzi kör
nyezetre jeilemző a legkülönbözőbb erdei termékek és gyóg·vnövénvek gyiíítése. A férfiak esetében 
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számba jöhető kiegészítő ws><<H,VLu.,, a környezettől :függően, még a Dl5~héR~s=4;?;:;, 
vadászat. 

ft"z alföldi szlo·vákság jellemző és szinte ln:7ili"<'>íBc•os 

földművelés és a vele szorosan összeiUggő állattenvésztés_ 
áilattartás, kuitúrnövényeket csak saját ellátásukra termesztettek .. Azonban ez >:áltozon. rninden 
szántóföldi rüSvényt kezdenek termelni, főleg kalászosokat (búza~ á:.""'Pa, zab~ rozs= p.{enicu:, 

ovos, rai), különböző taKarmánynövényeket (kukorica~ répa ~ kukuri;;a. repa} zöldségeket 
zeleniny, gyümölcsCt = ovocie~ később ipari növényeket, mint a kender és a len = !'an. 
lában a magyarországi szlovák településeknek azt a határrészét, a._lJ.oi kendert te:rme~;;:ziettek, ken-der
füldnek nevezték Ez az elnevezés sok helyen ma is él, annak ellenére, hogy ot: rnár 
nem termesztenek kendert. 

i\ szőlőtermesztés bizonyos szlovákok lakta vidékeken meghatározóva vált Cvlát~z alia" 
Kiskőröst de a szőlő szinte mindenütt megtalálható kultúrnövény ~,lolt az alföldi szlová_l.cok között 
is. Bizon;ítékok erre a tel-epülés- és határrészek elnevezései (a szarvasi Ezüsrszőlők, a 
Békésesaba-Erzsébethely szlovák neve Vinice, másképpen Jartziny, ·vagy Kastélyl szőlők -
Ka§tiel'ske vinic2 stb.) 

Nem véletlen, hogy az alföldi szlovákok jeles személyiségei között viszonylag sok a növény- és 
gyümölcsnemesítő Sántuel, Stark Adolf, JVilim János és mások). To-vábbi az 
alföldi nagy sz!o·vák településeknek, hogy nagy határral rendelkeztek. Ebből következően törvény
szeTŰvé "Vált~ hogy a ha-tár távolabbi részein gazdasági jellegű nyári szállások keletkeztek~ 
idővel emberek által is állandóan lakottá váltak. Ezek a tanyák, szlovákul sáia:S. sáfase. A tanya
rendszer további fejlődésévet koncentrálásával keletkezett a· t&"1yaközpont, mely esirája lehetett a 
beiöle kialakulandó új településnek. Ez a folyamat játszódott Ie pl. Békéscsabán 1s, amikor nagy 
kiterjedésű határából fokozatosan kiváltak olyan települések, mint pl. Kétsoprony , Telekgerendás 
és Csabaszabadi. 

A .. technika általános fejlődésével egyTe fejlettebb, de a tájra jellemző, a mezőgazd~sági termelés
se! kapcsolatos szerszá..'1lok, eszközök, gépek jelentek meg a szlovákságnál éppen úgy, mint más 
nemzeti kisebbségeknéL 

A mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenység általában a férfi feladata volt. Ebben az a'Sszonyok, 
sok esetben a g:v'erekek is, segítőként vettek részt. Az asszonvok reladata a háztartás vezetése volt, a 
ház kör:iií teendők ellátása, bizonyos mértékig az állatok gondozása, különösen a baromfitartás. A 
szlovák asszonyok késő őszi es téli foglalatossága a kender feldolgozása volt, melynek tavasszal 
mutatkoztak meg az eredményei, a.."llikor a szőtt kelmét a tavaszi napon kezdték fehéríteni. ~~ kender 
vetésétől, művelésén, áztatásán, a rost megTiun..kálásán, :feldolgozásán keresztül vezetett az út idáig. 
Közben sok különös munkafogásról, eszközrőllehetne szó!ni. Továbbá a,rról is, mi minden készült a 
kender rostjábó!, a szőtt ke!mét mi mindenre használtá.k fel, esetleg hol és hogyan értékesítették. 
Küiön érdekessége a kenderfeldolgozásnak az, hogy egyes termékeit háziipari szövetkezetekben ma 
is készítik. 

A mezőgazdasági jelíegű termeiés azonban nemcsak az Aliliidre jellemző, hegyvidéki területe
ken is művelik. Ott csekélyebb a szerepe, nehezebben művelhető a föld és nagyon sokszor nem is 
gazdaságos a termelés, kivéve, ha speciális növényeket termesztenek. Például bizonyos vidékeken 
igen jövedelmező a burgonya vagy kü!önböző zöldségfélék termesztése. Az újabban divacos fólia
sátras növényLermesztést nem korlátozza a földrajzi környezet, pL a felszíni viszonyok sem. 

A hegyes, dombos vidékek rétjein, legelőin igen elterjedt az állattartás. A szénagazdálkodás lehe
tövé teszi a szarvasmarha istálláztatását is. Az Alföldre telepedett szlovákok kezdetben 
állattartást folytattak. Ez azért volt lehetséges, mert a települések határainak a töredékét használták 
szántóként A végeláthatatlan pasztákon állatok legeltek, mint az igavonóként használt ökrök, a 
föleg húsáért ta.rtott szru.··vasmarha, &.'11Ít lábon lehetett elhajtani távoli piacokra, valarnint a többféle
képen hasznot hozó iuh. A lovat. mint igavonó állatot, csak később kezdték tenyésztení. Idővel a 
kiszélesített növénytermesztés érdekében a pusztaságokat feltörték. Ennek ic-
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ter1zív, istátlós állattenyésztésre kellett áttérni. A növénytermesZtésben nagyobb területet kap4 a 
taka.rrnánynövénye~- A juhta.."tást is a sertéstenvésztés váltotta feL sőt, hamarosru1 országos mér~te
ket kezdett ölteni_ Egyre jobban eherj.edt a baromfitartás és tenyészt-és. Mindezzel együtt meg kelfett 
változniu,.l;. a táplálkozási szokásoknak is. A nagyobb ipari központok körül, mint a XIX. szá4ad 
végétől Budapest körül a szlovákok mezőgazdasági termelése, a növénytermelés és az állatteny~sz-
tés a városok élelmiszerrel való közvetlen ellátását kezdte szolgálni. ;l 

~~ hegy-vidéki állattartásnak is megvoltak a maga jeliernző vonásai . .A ... ·lónak mint igavonó áUat
na._!.c mindig meghatárDzó szerepe volt. A szarvasmarha kettős hasznosításU, részben mint igavo;hó, 
egybe-n alapvető élelmiszereket adó áHat. A nagy legelőterületeken jelentős juhtenyésztés folytl l\ . 
sertés- .és baromfitenyésztés általába.11 saját szükségletek fedezését szolgálta. Kivételek ez alól azok 
a települések. ahol a hagyomár1y alapján kt.i&önböző állatokat tenyésztettek értékesítésre, {pl. Orosz
lány, és a zemnléni szlovák települések). 

J\.z emberek főfoglalkozásuk meHett, ~tn.~ly alapve~ően megéiheté~i fo~r~uka:j~entette,, s~ég 
szerint a legl<.ülönbözőbb háziipari foglalatosságokat is kényszerültek !olytatnl. .t.zeket erthetoen 
viszonylag alacsonyabb műszaki szinten művelték, de az -emberek számára .ez azért volt előn~·ös, 
rn.ert sok mindent maguk tudtak megcsinálni. Egy-egy embemek régen szi-nte ezermesternek ketlett 
lennie. A legügyesebbekből nőtték ki magukat a különböző mesterek, akik fE~foglalkozásban kezd
ték űzni a 1nesterségeket} kismesterségeket. A magyarországi szlovákok 'között általába..11 a követ.Ke
ző foglalkozások voltak ism~rtek: ács. asztalos (népi bútorokat is készítettek)~ bognáL csizmctdia 
(cipész, papucskészítő), fazekas. fésűs. gombkötő. hemes. kalapos. kádár. kerékgváttó. kosárfonó. 
kovács. kőműves. kötélverő. rokkakészítő. seprűkészítő. szabó (szűrszabó), szíigvá:rtó. szitakészítő. 
szűcs (ködmönkészítő ), takács. tímár. varga és sok egyéb. 

A. különböző kisipari, és természetesen mezőgazdasági termékek értékesítésére áltaiáball a :pia
cokon kerűlt sor. a napi és heti helvi vásárokor~ amelyeknél sokkal nagyobb jelentőségűek volta.'<: az or-
százas vásárok. - .. - , ; 

Jellegzetes eszközök. Mivel a magyarországi szlovákok jellemző foglalkozása a mezőgazdafág, 
eszközeik is zömmel ehhez a gazdasági ágazathoz kapcsolódnak. Hogy melh'lyibenjellegzetese~, az 
attól függ, hogy mennyire sikerült átmenteni a magukkal hozott eszközöket az új körülmények k?zé. 
Az eszköz ugyanis inkább a földrajzi környezet, mint az etnikai hovatartozás függvénye. A föld 
feltörésének és művelésének egyszerűbb és bonyolultabb hagyományos eszközei az ásó, borona, 
küiönböző gépek stb. Funkciójuk a használó etnikai hovatartozásától független. Az eg-yszerűbb esz
közök formája, anyaga le~et má; (fa-, illetve_v~svill~, am~~y lehet ké,t-, v_ag;: többág~): I~yenjel.tegű 
eiteresek lehetnek a szlovakok es a magyarok alta! nasznalt gabona-oetaKantasi eszKozok kozol,t 1s 
(sarló, kasza, a kaszanvelének a formája. a kaszanvélre felszereJt takaró ami a levágott gabonajfel

~z~dé~étk~nnv~ti meg).~ gabonaszerr:e~ kinye;ésével ~a~sola~osa.rt pl; az eszközök és m~,dszrrek 
Idobenseget 1s erdemes hgyelemmel k1semi (muyen eszKoz a csephadaro, m1 volt a nvomtatas). 1 

A különböző szállító eszközök és szállítási módok között is so~féle k:ülönbs~g tap_as;ct,alrató 
(etnikai, időbeni). PL ki, mikor, hol és milyen szállítási eszközt hasznalt (emben, allah szalhtas ~sz
közei, mint a kocsi, szán, talicska stb.), milyen módon fogta az igavonó állatokat a száilítóes~öz 
~G~~- 1 

A háztartásorr belüli munká.T( során is számtalan jellegzetes eszköz használatáról lehet beszelni. 
Különbségeket lehet felfedezni a szlovákok és magyarak között pl. a tejfeldolgozás folyamataibjm, a 
különböző tejtermékek előállításában (bryndza). l' 

Jelieazetes eszközök tárházát lehetne felsorolni a kenderfeldolgozás folyamatában. Ezek: tiló = 
- b ~ l 

trolica, trepaéka, fésű = stet', guzsaly = praslica, orsó = vrcteno, rokka = kolovrat, moto~a = 
motovidlo. szövőszék = krosná stb. 

Ug-ya.'l~Sak több eszköz említhető a méhészkedéssel kapcsolatosan (fából vájt méhkaptár =[.Hát, 
szalmából font méhkaptár = kosiar), a különböző termékek (mák, dara, só, cukor) őrlésének e~zkö
zei, pl. mozsár = n1aiiar, a világítással összefüggésben (mécses= kahanec, gyertya= svieCfr.a, l4tnpa 
=lampa). 
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V~ égezetill említsün ..... 1c még néhány gyermekneveléssel kancsolatos eszközL mint a bölcső. kerekes 
járóka, különböző állóká.íc stb. - . 

~d;~:~;!;;.:;:~~~ ~~%~::~,~:::::~~~;~~ára, má't az a!!;;r~ez~:~g:~t ~~I~~:~'l:~~i~~:;~~ 
magyarországi szlovákság jelentós !'esze az ahOlcon mezogazdaságból iL. Természete;~n ez - a 
növénytermesztés és az állattru-tás-adja saját élelmezéséhez a leztöbb nyersanva2ot. A .. más vidéke
~en élő és egyéb fogialkozású szlovák lakosság is ug}·anazokat a ~e;őgazdasági termé
keket fogyasztja. A.zonban az emberi táplálkozásba.'1 a fOldrajzi környezet rr1eliett nagy szerepük van 
az ·~gy~éb körlilményeknek is, nfint pl. az adott szociális hel_y·zet:- a vallás, a foglalkozás; a település 
em1ka1 összetétele, a hag:yomány és számtalan egyéb körülmény. 

.A.z emberiség legalapvetőbb mindennapi eledele a kenyér (chliebj. Így van ez a magvarországi 
sziuvákok esetében is. l~J..Zonban kenyér és kenyér között óriási lehet a különbség. Ken~·eret lehet 
sütni búza-, rozs-, árpa-, zab-~ sőt kukoricalisztbő1 is. l\ liszthez esetenk~ént és ~ás adalék
anyagat is, lehet hozzáadni. r\ délkelet-alföldi búzafajtá..lc lisztiéből sütik a legizesebb foszlós belü 
kenyeret, mely külsőre is igen tetszetős (magas, kerek formájú, fehér belü -és szép piros A .. 
sziovákokra jellemző~ hogy a tésztafélék kivételével általában minden ételhez fOg\~a;ztanak kenve
ret Ha valakí a levesekhez kér kenyeret~ más ételekhez pedig a megszokottnái többet fogyaszt b~lő
le, Íeltehetően aLföldi szlovák parasztszármazású lehet. /\. ma::zvarországi szlovákok körében a ke-
nyértésztából készített legjellemzöbb ételek a követ..kezők: -----

Leginkább káposztávaL brindzával töltött. vagv teif'ólös és lekváros lángos (lepník), rétegesen 
összehaitogatott zsírDzott sült tészta (posuchaj, mákkai_ túróvaL brindzával és mással meeszórt gu

ba (opekance), amelyet megfelelő vastagságú és hosszúságú sült kenyértésztából sütnek fkvake). 
majd apróbb darabokra vágnak. (Napjainkban erre a célra a kií1it A hazai 
szlovákok étrendjét nagyon gazdagon és sokszínűen a különböző tésztafél ék. amelvelmek 
két nagycsoportját képezik a főtt és sült tészták. . ' 

A főtt tésztafélék között rr1egkülönböztetünk szaggatott sodort és metélt tésztáka-t, melyeket a 
legkülönbféleképpen szokás ízesíteni, például káoosztávaL túróvaL brindzávaL mákkal megszómi. 
Ezek szlovák elnevezései: srrapaéky, súl"ance. pÍiiky stb. 

. A brindzové hatusky-val kapcsolatosan két dolgot kell tisztázni. Az egyik: másmiiyen a szlová
klm haluskv és mást az alföldi szlovák haluskv (haluske). Ez utóbbi meté!t tészta, és jellemző delal
földi sziovák szombati (szerdai) éteí, amit a következő szólás is bizonyít: Sobot; = halusková 
robota (Szombat = tésztás munka). A másik kérdés: mi a brindza? Szlovákíában krémszerű erős 
iuhtúr.ó, az alföldi sziovákoknál nagvTészt tehén gomolvatúróbói eríesztett teitermék. 

A magyarországi szlovákok körében, ahogy a magyarságnál is, ismert tészta:félék még: a mar
zsolt tészta, a tarhonva = tar hona, a szilvás vagv lekváros gombóc = gombovce és a lekvár;s derelve 
= pirohy. Egyes altoldi szlová.lz településeken ismert még a gőzön főtt kelesztett tészta tKica.<;zenk:vi 

anlit mákkaL fahéjjal stb. megszórva fogyasztru."'i.ak. \Jgyancsa.l;. híres még a bordán sodort csigatész
g = brdovée, gágorcoke, mely la.lzodalmi és más ünnepi levesek tésztája. 

A sült tészták közül a szlová.koknál is az ünnepnapok "kenyere" a kalács. (Ezzel szemben a la
kodalmi örömkaiács = radostník manapság már többnyire tortaféleség.) A szlovák sült tésztafélék 
között találjuk a különfé!e (mákos, diós stb.) tekercseket, a.'Tielvek sz1ovák nvelven a . 
ról kapják nevüket. mákos tekercs = makovnfk.· Ismertek a Íepények. legi~mertebb a 
= tvaroiník, amelynek ún. második rétege tojással és tejföllel ízesített, túrÓ. U:zvancsak·==~'~J0)1'"1\J: 
sült tésztaféle a kelt tésztából készült lekvárral, mákclcal vagy dióval töltött kifli:~alarnint 
leginkább tepertős és sajtos. Különleges tésr~féle a csöröge= 



sütnek ki, és csa..~ különleges alkalmakkor készítik. Ugyancsa..i.c különleges alkalomkor sütnek rétest. 
1:\ rétes = rejteSa, csalz különleges, magas sikértartalmú búza lisztjéből nyújt.ható. ! 

Levesiéiékben is 1neglehetősen gazdag a magyarországi szlovákok étrendje. "'v'idéken ... <ént! is 
változik a kép, ·vanna..k helyek, ahol inkább habarással, másutt inkább r&;.tással készítik a levesekjet, 
a hétköznap-i, -legegyszerűbb köménymagos levestől a nagyon tartalmas .egytá1 ételekig. Bár v1an 

háztartás, ahol a köménymagos levest is taruümasabbá teszik a hagyományos belevalók meHiett 
csurgatott tojással, :főtt egész tojással és esetleg pár karika vékony házi kolbászkávaL _;\ hüvelvesek
ből készített levesfélék általában igen tartalmasak~ ugyanúgy min.t a káposztalevesek, rr.teiyek~ől 
nem hiányozhat' a fustölt hús és a fustölt házi kolbász sem. A káposztalevest egyes helyeken 
paradicsomsűrítmén..Dvel vagy paradicsomlével ízesítik. A galamb- és a tvúkbúsleves általában az 
ünnepi étkezések első fogása, bizonyos vidékeken a komaasszony által hozott leves a gyerekágyas 
számára_ 

A főzelékféíék szerepe az étrendben vidékenként változik. Az airoldi szlovákoknál kevésbé nép
szer{i ez az ételfaj ta. Annál inkább a húsfélék. A legelterjedtebb a sertés- és a baromfih.ús fog:vasztá
sa. Ezeket követi a marha..hús és a birkahús, viszont a hal és a vad fogyasZ:llisa kevésbé jdentős a 
magyarországi szlová.l(ok között. Egyik-másik húsfélét csak jelentős eseményekkor esznek (birka, 
hal). A húsételek legeiterjedtebb elkészítési módja a pörköltféle és a sült hús. Egyéb módozatok 
kevésbé ismertek. A háztartások zömében hetente legalább egyszer kerül az asztalra valamii:yen 
pörkölt: csirke-~_ sertés-, marha-~ birkapörkölt = kuraci svinskf, < hovddzi, barani paprikáS. i\. kacsát 
és a libát inkább sütik. A sertéshús feldolgozása változatos, főleg az alföldi szlovákok között. Ré
gebben a füstölés volt a legelteljedtebb tartósítási módszer. Ezzel a szalonn<!, de a kolbász fogyarz-
tását hosszabbították meg. Akkor inkább a zsírsertés tartása volt az elterjedtebb. 'l 

A hagyományos alföldi szlovák disznótor = zabijaéka, a rokonság számára jó alkalom volt az 
összejövete!re, de elsősorban a család egész évi alapvető élelmiszer szükségletét biztosította (h.J.s, 
kolbász, zsir, szalonna = méiso. klobása, mast; slanina). A sertés minden porcikáját felhasználtak. 
Ez kiderül egy módosabb alföldi szlovák gazda disznótoros "étlapjából" is. A reggeli sok helyen 
hagvmás zsíron sült vér = praiená krv volt, amit szúráskor a hízóból vettek. Hivatalos ebédet vagy 
tartottak, vagy mindenki azt evett, amit talált. Ilyenkor a vacsora nagyon sok fogásból állt. Legtöbb
ször a disznótoros leves v~ay orjaleves = méisová polievka, vagy speciális savanv-ú leves velővdl = 
modzgóska adta az első fogást. A pörköltnek húsbóL fúlbőL belsőségekből kellett lennie. A pörkölt 
után töltött kánoszta kerü1t az asztalra, majd hurka, kolbász és más finomságok. 

Különleges ízeik miatt érdemes küiön szólni egyes alföldi sz!ovák disznótoros specialitásokróL 
Országhatárokon túl is ismert termék az alföldi szlovák házi kolbász = domáca klobása. Apn&bb 
eltérések..kel a szarvasi, tótkomlósi, romániai nagylaki és jugoszláviai szlovák házikolbász ugyan
olyan ízű, mint a leghíresebb békéscsabai. Receptie általában a következő: egv kilogramm vegyes 
darált húshoz kb. 2 dkg sót, 2 dkg színesítő, házi őrlésű és 1 dkg erős naprikát, ízlés szerint tok
hagvmát és köménvmagot adnak. Eltérő módon lehet ízesíteni a vékony és vastag kolbásznak 'jaló 
húst. A kolbász íze szempontjából nagyon fontos a füstölés mikéntje. A jól elkészített és ta..'i:ósított 
vastag alföldi szlová~ kolbász nvárra érik be teljesen, akkor a legfinomabb. 1 

Ugyancsak országosan ismert az alföldi szlovák disznótoros töltött káposzta= plnená kapu15ta, 
sárma. Regionális, békéscsabai specialitás az úgynevezett cigánka. Ez tulajdonképpen hájhá..rtylába 
göngyölt darált. fűszerekkel és tojással kevert mái- hús- szalonna keveréke. i ~ 

A sza..-vasmarha és i uh, esetleg kecske tartása összefli.gg a mag-yarországi szlovákok tejfogyasf.tá
sával, ilL a tej feldolgozásávaL Ezen a területen az egvetlen specialitás: a tejtermékek sorában Jkü- -
lönleges helyet elfoglaló, gomolyatúróból préssei ellátott faedényekben eriesztett erős túró 
(brindza), ami a különböző tészták ízesítésére szolgál. l 

A zöldség- és gyümölcstermesztés, felhasználás és tartósítás területén egyedüii említésre mpltó 
dolog talán az, hogy aszalványok előállításában a szlovák lakosság megelőzi a környezetében j élő 
többi nemzetiséget Bori:, pálinkát ugyancsak ugyanúgy állítanak elő, mint mások, fogyasztásu!<jban 
általában hegyvidéki emberek a bort részesítik előnyben, míg a pálinkát inkább az alföldi lakosság. 
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~A. magyarországi szlová..Icság, hasonlóan a hazai n1agyarsághoz és a szio,váKiai sziov~kokho/., 
távolabbi múltban szerényebben. szegénvesebben tápláik~70tt ~ """g·vsz"'rŰ ;~t-""1PkP:r r 1uvas''-
t t-+ P~ • 1 p • .! j . .. ' ' -· ,___ '..- . 1 1 • ~ ~ . '-'._.__. ~v ,_. "-'·'-'" ..._,~ ~<.. ;:::;, __ - '~ 
~0 ..t., ill"'lyeKn_.K a apar1yaga tobony1re a K.!.rumph~ Kurconca es más termesztett nö·vén~y'ek voltak. 

.. ~rumpl~ból m~ is több egyszerű étel készül, gondolj~'1k csak a ki--w.unliuaorikásra, a hfj_;hlz_qn_ 
sult _Krumphra, amit zsirba, jobb esetben kclOászos zsfrba mártogattale vaQV a tocsnira = to(Fza. Ez 
utóbbit reszelt krumpliból és rozslisztből kevernek össze~ sóval, b~rssal .. fűs;ereznek és oirított 
hagymás zsírban süL.lJ.ek ki. ~ 

Még s.z=o-éy-,TCP.'"'e'o·b~K' a ~ ' . 'h 'l t , ·-·... • • , , - • , . . .l ... l '"'t::- ....._~ .... :::,: -..... KUKoncavo1 Keszult eteleK~ metyek tal&""l mar csak ensJékekben élnek. 
Ilyenek a Kukoncakása = kukuriCná lr.a.Sa. a mái é = mál'a. a 2:örhe = gerheiia és egyebek_ 

NÉPSZOKA.SOK 

A magyarországi szlovákok népszokásai, hasonlóan az ország más nemzetiségeihez_ az emberi élet 
legfontosabb fordulóihoz., ?t születéshez, a házassághoz. a halálhoz, tov-ábbá ~g-.,..:es -1eles na-ookhoz 
kapcsolódnak. Ezek eg:vformán azonosságokat és eitéréseket mutatnak. Jellemző oL a sok eovezés a 
gyermek születésé:....rel kapcsolatos szokások, hiedelmek körében a szlovákok ésA mag:varokiözött 
Ilyenek: a születendő gyermek nemének megállapítása, megkülönböztetett fig-yelem a ~~ára.11dós an va 
irán• a háznál tö-'én" .. , ' ' · · ' " ,.,. ~ 
. rt, .1. 1 · ... .t t. .. o szu1es SZOKasa1, a oaba teenaor, vagy a megszületett gyennekkel kapcsolatos 

trltások, mínt a haj- és körömvágás és sok más egyéb. Inkább mutatnak eltéréseket a templomi ke
reszteiői szokások, a keresztelőt követő lakoma szokásai -étF'nd1e de még az ""bérF.,or:iás ;-=---dszp.re 
am 'k r - 1---- ,. ;:,.. ~ ,.., .. ' ... ~ • • ~ r ' ....,: ;J : • .1.._ "-' v:..:.... '-'- ~'-'ll _,_l ' 

l o ... a .loftonsag m ..... gnc:aarozolt rena szennt meghatarozott eteleKet noz a gvennekágvas anvána.lc. 
. A hazai szlová..l<ság legváltozatosabb szokásrendet mutató alkalma a ház;~sácrgai ka"ncsol;tos . .!\z 
Idők foiyamá'l bekövetkezett sok változás általában egyszerűsödéshez vezetett. "'Egyéb kém ez színte 
m1nden szokásrajellemző~ és nem köthető egyetlen nemzetisé2:hez sem. ~~ 

Az ifjúság ismerkedési Jehetőségei, régen és ma is, sokfélék, például a különböző 
szórakozási lehetőségek vagy egyéb alkalmak, mint egykoron a fonó, tolifusztás, búcsú, vásár stb. 
Az esküvőt a leánykérés és az eljegyzés előzte me2:. Jlvfindkét eseménvnek kiala..l(ult és sokszínű 
szokásrend"ze·e , 1+ ah • ' ·· +" '"' d': ., · · · · .,. , • " . ' \O,", .ogy az azoKat Kove,o ,a..«.O· awmnak. Ez utoobi esemen;nek a Jevezetoje a 
nasznag:, alo a la.k.odalmi szokások...'lak a legjobb ismerője. /\ lakodalom előtti esemén•/ek között, 
kialakult és jelentős szokásrendszertik miatt, meg kell említeni még a hívogatást a lakod~lomba és a 
kelengveszállítást. Ezek után következett a polgári és egyházi esküvő. A lakodalmi szokások kao
csm: kül?n ~ kell emelni a lakodalmi lakoma étrendjét, melynek fénvpontja a vacsora a maga ig~n 
gazdag es valtozatos fo~ásaival. A lakodalmi szórakozás formája a tánc, melyhez a zenét 
zenészek szolgáltatják. Ejteikor következik a kontvoiás, majd, az ún. menvasszonv. valójában az új 
~sszony tánca. Ezt követték régen a különböző lakodalmi játékok. Az egy-, illetv·e több~apos lako
~almak~t a_lako~alom utáni teendők, a takarítás, a kölcsönkért edények széfhordása követte, 
UJra a hétkoz.rmp1 mtmka következett. 

.",Az ~mbe;i élet utolsÓ s~akasza az öregsé~, utolsó állomása pedig a halál. Ezek.l<el ka,pc;sc;lato:;an 
b .Klala.Kult o1zonyos szokasrendszer, mely vzszonylag egységesebb mind a szlovákság, mind a ma
gy~országi l,akosság körében. A halál eljövetelét meghatározott jelek mutatják, d~ az emberek 
sz:untalan eloJellel Js meg szokták jósolni. A halál beálita utá.11 aztán egymást követik azok az ese
menyek, amelyek általában a halotti torral fejeződnek be (mosdatás, öltöztetés. ravatalozás, virrasz-
tás, temetés és a sír koszonízása). · 

A népszokások másik köre a nautári ieles naoók szakásaihoz kapcsolható. az '"v. 
kezdéssei indítjuk: ~ 

Az Úiév {január l.) szerencsét és bő gyermekáldást hozó újévi köszöntés szokásával induL 
n~:u-,i. febr;-'~i é: részben a márciusi jeles napok (PáL :V1átvás. Zsuzsanna és_ Gergslx) 
IdoJarast J OSlo nevnapok A farsang közismerten a vidám mulatságok időszaka. A 
pok szokásai közül a legjelentősebbek a telet búcsúztatók és a ta·vaszt köszöntök. Ekkör ~t 
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kus, merryecskének öltöztetett szalmabábut kiviszik a település végére, ahol elégetik, vagy a vfzbe 
dobjálc Aprilis elseje a tréfás becsapások napja a hazai szlovákoknál is. A Húsvéthoz is szá..rntalan 
szokás kapcsolódik, a legjellemzőbb a húsvéú1-étfői locsolkodás. Gvörgv napja-(április 24.) a m~ző
gazdaság-i élet megindulása szemponíjábói nevezetes. Medárd napja Gúnius 8.) pedig az esöjQslás 
napja. Péter-Pái Qúnius 29.) általában az aratás kezdete, az őszi mwL.l<áké, a betal<arításé pedig a 
Mihály nap (szeptember 28.). A Mindenszentek és a halottak napja {november l. és 2.) kegyeleti 
ü1mep. Márton (november ll.), Erzsébet (november 19.) és Katalin napja (november 25.) az időjá
rás iós!ása szemnontjából ielentős. Az iilldrás nap (november 30.) az őszi lakodalmak utolsó n(apja 
vol; régen, és a" disznótor~k kezdő időszaka ma is. Miklós (Mikulá§) a -gyerekeké. Luca napj~~oz 
(december 13. l a lucaszék készítése kapcsolódik, a..rnire - a hiedelem szerint -, aki rááll, feiismeri a 
boszorkányt. "~z év legnagyobb, a békesség és a család ünnepe, a Karácsonv (december 25, 26.), 
melyhez számtalan népszokás kötődik {A karácsony esti vacsora, éneklés és köszöntés az ablak. 
alatt. a betlehemiárás kezde<e. a fenyóta állítása, mely újab b keletű és internacionális). A karácsony; 
ünn~peken belüÍ a magyarországi szlovákok régebben megű&1.epe!ték a két legelterjedtebb iférfi 
keresztnevet ristván: december 26._ János: -december 27.). Az óévből hátralévő egy hét többnyire 
ünnepi ha11aulatba..Tl telik el csúcsa, Szilveszter napja (december 31.), az óév húcsúrtatása. Eg)rkor 

b ' 1_, ' ' 

szokásokban bővelkedő Szilveszter kapcs&'1 manapság a gazdag étrende_:t szokás emlegetni. 
Régen igen gazdag hiedelemvilág jellemezte a magyarországi szlovákokat. Bizonyítékai ennek 

azok a babonák is ameíveket a családi szakásakkal összeftiggésben szoktak emlegetni, de a hiedel

~ek sokasága kapc:o!Úik pL a:: em,beri tesn:ész::khez, (at~n~r, ~;_zem viszk:~é:e), ~ ~g~-~es:~!::_ez 
(hold, nap), a termeszeti Jelensegeknez {vlllamlas. menvdorges). n1edelmek JUzodneK epmetdp~~z, 
azok részeihez (küszöb. sarok), berendezési tárgyaikhoz (tükör. ha leesik: óra. ha hirtelen mes:áll). 
A különböző növényekhez, állatokhoz kapcsolódó hiedelmek is ismertek. PL hisznek lányofalak 
szerencsét hozó magvakban; abban, hogy a ~fecskefészek leverése bűn, a tyúk elkaparja az e~nber 
szerencséiét, a boszorkánv megrontja a teielő tehenet stb. A hiedelemvilág különös élőlényei f kü
lönböző ~itikus alakok," me!)·ek lehetn~k emberek és különös lények. Ilyenek: boszorkánv = 
bosor ka, striga, kísértet= mátoha, lidérccsirke = zmok, ördög= éert, vízi ember= topenec és 1!1fÍSOk. 
Általába...'1 közös bennük, hog-y á..rtó, wntó tulajdonsá"oúak, állatokat, embereket rontanak meg. 1 

Néomese. A sz!ovák irodalom rendkívü! gazdag népmesékben. Ezt a nemzett kincset tovább gaz~ 
dagítják a magyarországi szlovák népmesék. Ezek egyrészt magukkal hozottak, melyek egy réste az 
idők során ta...'talmában, nyelvében az új körülményekhez idomult. A hazai szlovák népmesék másik 
-csoportja itt ke1etkezet~ vagy árvétel útján került a magyar népmesekincsből a szlovákba. *ind
egyik az egyszerű nép világiátását, erkölcsi és esztétikai normáit tükrözi, érzéseket, vágyakat, remé
nyeket fejez ki. A múltban a mainál sokkal több fóruma volt ezek átörökítésének. Ma a szlov4 me
sélők - szülők, nagyszülők - helyett szinte csak a népmesegyűjtemények jelentik azokat a fouáso
kat, amelyek célja, hogy a felnövekvő szlovák ifjúság erkölcsi, esztétikai és egyéb erőt meritserl- ha 
egyáltalán érdekli a mai szlovák fiatalokat ez a gazdag világ. A megjelent magyarország~ sziovák 
népmes_egytljtemények a Dun.ántúl, az Alföld és az északi hegyvidék meséit ölelik fel. Alt~lában 
minden gvűiteménv jellemző je. hogv viszonylag kevés tündér- és állat.>uesét ta..rtalmaz. Több a f!"éfás 
és ördög~e~e. A r~bbhistóriából ~~n a legtöbb. A mondáknak három nagy csoportját különboztet
jük meg. Ezek a helvi mondák, melyek településekről, egyes határrészekről, azok kísérleteirő11 szál
nak, Pilisben kolostorokról és barátokról is. A történeti mondák két jellegzetes köre ismert, nie1yek 
Mátyás királyTól és a törökökről szó!nak. A hazai szlovák betyármondák legismertebb alakjai ~ózsa 
Sándor. Vidróczki. Jánosikról, a szlovák betyárról kevés hazai monda szól. . · 

Amesélés legújab b és legelteriedtebb műfaia az igaz történet. Ennek a leggyakoribb témáj~ a há
bor.J; a legidősebb férfikorosztály esetében, természetesen az első világháború (az olasz és az

1

orosz 
front), a fiatalabbaknál a második világháború, a még fiatalabbaknál a katonaélet. ! 

Népdal és népzene. A magyarországi szlovákok igen gazdag népdalkincsére következtethdüiL.l( a 
XIX. században Békéscsabán élt és működött jeles történész és népélet kutató, Haan Lajos gofdola-
taiból: l 
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1 o-~s~b,~ a!~~- m;·n; m!r:~en_ ró~~k~ _ , . _, ~z<r~n-~:di.~nek na[::;}: úgyhor;,y fu· 
r aik. xe, es~se;§!dc WK0!1almazk robonvzre enekies oa i aiinak. 5 nem történik nevezeuc.w:h!; 
es~~e~~~ :em a vá~osba~, sern az országban, melyre csabai ver.Yeket ne csinálna. s az r népdatokban 
~a:f-aaaKoan, ronzancokoan meg ne énekelné. l(ülönOsen nJ/Óran :;rató..s és sok rflunka idején r;únden 
Do Kor, tanya, kert, sz ő lő visszhangzik az énekléstőL. " 

· Erre utal az is~ hogy igen gazdag a magyarországi szlov-á..k száma, és ez vár-
hatóar · ·· "l t T l 1 d .. 
:. ·~ r~ aJ?vooen ~ü\'aoo gyarapo 1k. Megjelentek a meg-/ei, a rirpák, a pi-
ilsz es a vertesi, valamint a délalíöldi (békéscsaba( raezőberéhi/i és más heivi) névdaiok. Tótkomló
~on is kezdernényezik az összegylijtött daiok kiadását. 1\ haz;i né~dalok több nerr-aedékét 
k~_ön~özt~tjük meg. A legarchaikusabb a magtL.l.ckal hozvtt népdalok

7 
amelyek a régi stílust képvi~ 

se11k. Leginkább az A.1Íöldön jelent meg az új 7 magyar stílusú szlo-..:ák népdaL ~A. Dunántúlon .sok 
he!;iitt a németes daUam,rilág jellemzi a szluvák dalokat ?v1üfa1ukat tekint;,: e is szinte teljes a szlo
~-á._~ népdalok skálája. Legtöbb a szerelmi dal. Igen gazdag a iak.Ddalmi dal.k.incs, azok a dalok. me
iyeket a menyasszony öltöztetésekor, kontyolása..izor, vag:y esküvőre menet énekeltek. Ismertek még 
a.regruta- és -katonadatok~ valamint a különböző ;.:á.r.!donnesterek dalai. P. .. táncdalok közül a leanén: 
szerűbb a csárdás, arma.!c is több fajtája(gyors, lassú stb.). c ' 

Népballadákbó.l a Pilis és az északi hegyvidék a leggazdagabb. Legszegény-ebb az Alföld balla
dakincse, de az utóbbi kutatások itt is hoztak (!jabb eredményeket. Témái: szempontiából túlsülvban 
vannak a török időkről szólók, de ismerte'";: a pásztor- és IS. o " 

"; népda~ial szeros kapcsolatban áH a n-épzene} amely küiönböző hangszerekkel szóialtatja meg 
~oKat a dall~mokat, melyeket az emberek énekelnek. Sokszor a kettő egyszerre is megszólal. _r\ 
ne?zene hazm eszközei általában ugyanazok a szlovi.'<:ok és magyarak esetében, sokszor csak hasz
n~'atuk ovakorisáaába + ' h t"'' " ' ' ··~·· , . ' ' , l 
üa.l. T bY . ~ n 1.eaeZ1 e OK r:e1 Ku onbsegeK. A kü.:.önböző sípok és trombiták elterjedése, 
ugyanugy m1nt a clteráé7 általános a hazai szlovákoknái. i\ >.:onós hangszerek használata a Dunántúl
ra kevésbé jellemző, másutt igen gyakori a szlovákok között is. /~ .. duda, amely régen eiteriedt hang
szer volt és Szlovákiában még most is az, itt egyre ritkábbarr szólal meg. A vonó~ és a fuvós hana
szerek ?asználata ~é~i zenekarokban egyaránt elterjedt. Ami ' lehet a kettő között, az a';_, 
hogy regebben a fuvos zenekarok elterjedtsége kisebb volt, és inkább táiezvségekre volt 
Jellemző. Egyes településeken az említetteken túl is hasznáítak hangszereker (T ótko~lÓs _'bendzsó
zenekar, Békéscsaba - mandolinzenekar). Éneklő csoportoknál sok esetben kísérő-. vagy szóló-
hangszer a harmonika. , 

Néptán. A műk.ödő mag=varországi szlovák népdalkörök jelentős száma utal a gazdag hazai szlovák 
népdalkíncsre. Az éneklő csoportok megoszlása korcsoportok szerint is megfelelő, amennyiben a 
vegyes korosztályú csoportok mel!ett hazánkban műköcL.'1ek különböző iskolai énekkarok és az idő
sebb korosztálvokból szerveződött návakörök is. A néptánc csoportok repertoárjainak aazdaasáaa 
elmarad az éneklő csoportoktól, amennyiben a magyarországi ;zlovák néptáncok sz~a is kev~
se~b, ö~szetételük is inkább egysíkú. Kevés az archaikus, magukkal hozott tlli"'1c, tá.."l.caik zöme az új 
helyen keletkezett, érezhető rajtuk a magyar környezet hatása. , 

A"" .leggyakoribb tánc a csárdás, amely a múlt századtól napjainkig is a legnépszerűbb. A hazai 
~zlováko'- által táncolt ' d' t ' ' 'l ' ' ~ , h. ... , - ~ csar as a magyaroKeto csaK a szakember tudja megkülönböztetni. Hasonló-
a.':! sz1vesen tancolt a szlovák:ok között a nolka és a vansztep. A keringő (valcer) a múit században a 
~uná_ntúli szlová..xoknál volt kedvelt, a két háború között, vala...uint napjainkba,, is szinte minden 
nazar ~zlovák: településen táncolják különböző alkalmakkor. Az első világháború előtt kevéssé is
mert tancok voltak pl. a tangó és a mazurka, aztán az utóbbi a két háború között szinte teliesen elfe
!_e~tő-~ö:t, mig ,a t~~~ eikez~te hódító útját a· szlovákság ráncos szóra.!cozásaín. A két vÚágháború 
"ozoct UJabb tancOKJOIInek divatba, mmt a fox, foxtrott, napjainkba...'1 az ennél is modernebb táncok. 
"Ahogv az en:I~t:tt _:nodern és még modernebb társastáncok terjednek a hazai sz!ovák lakosság ~i;i~ 

r~oen, e:svre inkabb reledésbe merulnek a néptáncok. A magyarországi szlovákok 
ta:cm a különböző körtáncok. Ezeket a múltban a lányok vasárnaponként. a kü!önbözö sz.órak.01;;i:·d 
alKalmakkor és a lakodalmakban táncolták. " 
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A férfitáncok egyik faltája a verbunk, amelyet mar csak a sz1npaaoKon ._a~ . .n""'~· 1 . :,:'-'l l-- • - ' '1 l'tunktfu~o!Di FJlon•f''•-
ben az u~ós_tá.Tlco~ egY.i~ ~ormáj~t~!, a ;-::rstóL meiv lakodalmakban még most lS Kedvelt, 10leg az 
alföld1 sz1ovákokna1, kulonosen TotKomro~on. 

l 

VISELETEK _ _ _ . . . __ ,J . 
Az emberi ruh.ázat alapfunkciój a, hogy a testet megvédje a h?mérs~ékieti __ Ir~~ad~za;',~~to~.~ A.z Olt~fe1 
azonban meakülönböztető ~eQveket 'is hordoz magátl.. Tükrözl egy-eoek kozott VlselOJenel\_ a nerner a 

"' - ~- · .. " l· 1 --·--d' ét' • amennvibon sz'h'e korát, de az etnikai hovatartozását~ sőt még b1zonyos taJnoz va o l(OtO es IS~ ,., ..... \: 

minden n~o-vobb táie<>Yséo-nek_ teieoülésnek megvan a m2.ga jellegzetes viselete_ Egy- egy teiep:fle-
--o~ , o- "' . • - '" k " 'f' ' ' A sen belül még a vallási hovata.-tozást is tükrözheti a ruházat, mmde?-ek e,ott a!h'l:U msz1 o ~,eme:, -o 

fentiek~n túl a maoyarorszálzi szlovák viselet is, küiönös.:n nép! valtozata, SaJnalatosan mara szm~~ 
minden~u--tt •oFew·n"'ol•űnt a hét.c~öznaoi használatbóL Ünnepnapokon talán még előkerül, de többny1-

... i.-V>..J v..- '-'"'- .._ , , , ~·" r 

:re a szekrény-ekben pihen. Ahol mindig megtatálható és megtekinthető, azok a_ muzeutnoK es ta~b-
zak. A szlovák tájháza..lcból és eg)'éb gyűjteményekbői ör..cendetesen sok 1etesült Magyaror:s, -

gon.{Ezek jegyzékét más helyen közöljük l _ _ . , , , _ . ó __ 

Történeti szempontból érdemes korszakonként lS kö•;etm a vrseleteK változasalt. Azt_ Ilktoen, 
hogy letelepedésekor milyen volt az eredeti viselete a hazai ~zlovákságn~lc, nagyon ke_;es _:d.~)í-~1 
rPnde"lke-nun-k A ~VP.p b!-zonvosan na o-von veg-<les lehetett, még na a viselet akkor egyszerubb b v bh, 
·- ~ - "+ "- " o. ~- . 1 d. 
mert az egy helvre ~eleDüiők áitalábaTl több helyTől jöhettek, és nagy valószínűséggel a letel:epe es 

........ ~ ..._ l 

helvén azután valamelyest egységésült a vegyes viselet. , , , 
A magyarországi szlovák ruhaviszonyok rövid áttekintését tájegységenként a szazadfordulcrtol 

~~ l 
.. JA Borsod-Abaúj-Zemplén megy-ei szlovák viselet .1 hazaiak közill a legegyszerubb_ Enne,· a 

gazdasági helyzettel magyarázható objektív okai ieheu'"1ek_ A nő_i alsó ruhar:,emű _rp~n~el~. 
ingalj) házi készítésű, a felső (szoknva) kázsmér, vagy selyem (kötó), mmdketto ke~essed1sZ1~ 
tetL Téli ruházatuk a nagykendő. Nyári lábbeli a .oaoucs, a téli a csizma_ Alm a no1, ;rsei~tt~! 
kapcsolatosan általános, a t1atalok ru..'lázatát a vilÉgosabb, az idősebbekét ~ sötétebb sz:neK 
jeÚerr.zik. A férfia.k viselete, ez ugyancsak általános jelensé~, ~ nő~éné_! n:;mdi~-~gyszerqbb. 
Nyári viseletük vászonból készült gatva és ing, vaiammt zsmoros ,a1b1, labbeh1ük bocslf:or. 
Tékn vászonnadrá o-ot_ csizmát és g:ubát viseltek. , 

.. A nógrádi szlovák ~épviselet, Magyarországon a leggazdagabb. A női alap ruhad:rrabo~ álta
lában ugyanazok_ Ezek: ingváll= oplecko, pende!v =ruhá§, alsószoknYa= spo1na s~kiía, ~ 
ső szoknva = vrchná suldia, köténv = zásrera, ferwska, kendő = ruéník, nagyKendo = vfkf 
ruénfk, pruszlik = prusliak, ui i as = vizit ka, szvett~ = sveter, ~?dm~~- = -~oiuch; .. beke9s = 
bekes, kabát = kabát_ Ezek anyaguk, szabásuk, díszítésük alapjan k_ulonboztetr;e_:ok ~~g,--~ 
nógrádi viseleten belüL i\z alcsoportok: szügyi, bicnki és sálnsonházL A Sz~gy Komyek1l_nm 
vise!etjellemzői: a térdet alig takaró szoknva. szűk uijú i:'gv~ll, ma~as ~vaku pruszlik, ~~Jt~s 
selvern vállkendő és a hajukat teljesen befedő főkötő. a viilus~- A banki alcso~ort szl~vaw ~~
selet szempontjából igen sokszínű_ Egyik megkülönböztető Jegye az, hogy m!l~~~ d~~ze~ _ü,_ 
formájú a f'ókötő, továbbá hogyan helyezkedik el a kendő alatt. Vagy teljesen ki1~tsz1K :\ola, 
vagy teljesen ta.lcart. A Sámsonháza és Lucfalva kömyé~i népviselet~en ~~~tkoz1k meg: 

1 

eg
inkább a mag:vru: hatás, ~ivel_ ez a két szlovák tekpüles teljese::b~~k~~oá~-tt a _magy':? rm
kumba. A női v1selet Jel!emzoJe, hogy a szoknva nossza meg:noct e~ a11g .anc01t, a o, u zhk 
színe általában fekete_ Az említett két település lakossága öltözködésben korán polgárosotott 

· h'"k' 't'"' l 'elvetta Ez lényegében azt jelenti, hogy a zömében vagy csak reszben az1 eszi esu_ Ke me ~ -. 
1 
• 

boitit részesítették előnvben, illetve a paraszti öltözéket felváltottá.lc a polga..'l.val, _ varosJVal: 
Nehezebb csoportosítani a nógrádi férfi viseletet, amely általában a következő: gallér nélkül! 
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iruz = koSel'a, bő hosszúszárJ Q:atva = gate, kötény ::::isu:ra. kék \··ag:",- ===--"'"""~ 
l'k."Jhavice, meHénv- =vesta, és kabát. 
"_6." Pest környéki szlová'i( faiva._"k női viselete kettős. ,;. álta

lában tovább őrizték a hagyományokat, a felső ruházat nem a.--myira. "nva-""'- +öbh,-,vir= kék 
festő vászon. Szabás tekintetében is kimutatható a közelftés a városi di~;;h(~~~<\t te~;"ak""'k;z~;~ 
hmuar elterjedt a városi magyar viselet, pL a pantalió és a cipő használata. 

e A .. Galga menti sz1ovák viselet tu.lajd-or ...... lcéppen át.1:.enetet ieient a nó2:rádi és a Pest kömvéki 
között. i\ hétköznapi női és férfi viselete anyagábc:m -és szabásában egyaránt követi a hag;.:o
-mány1, az ür..nepn-api -elsza_!cad attól: ugyanúgy, mint a téli ·viselet .A ruházatr.a egyre jellen'l-
zőbb az egyszer'tiség, a praktiklh"U. a ráncos és bő a sin1ább, szűkebb. 

•· .._l\z alföldi női szlovák viselet, melynek egyik változata a n:yiregyházi. meQeQvez:ik más r:áizk 
alanviseletével (ingváll, alsó- és felsőszoknya, pru;;zlik~ kötény. ujjas stb_ .-\ kü-
lönbségek szabásban és díszítésben jelentkeznek 1nég Békéscsaba~ 
Szanras és más településeken. A lábbeliknél a papucs és csiZL-na meHetl megjelenik a csatos 
szandál is. A kendő, mint másutt, lehet :fej-, váll-, és nC!.gykendó, más szinű és 
másképpen díszített. A lánvok halviselete a fonat = vrkoé. az asszon''/Oké a korrtv = kanlik 
kontvtűvel = ihliCka. A kendő alatt -csipkés főkötöt = éepiec hordtak_ AA.z Alföldön ünnepi ru
hadarab a hímzett ködmön volt, melynek színei, teljes vagy részleges hilnzése mutatta, 
viselője mely településről való. Az alföldi _férfiak régebben télen-nyáron még házi készítésű 
f!atvát hordtak, télen szűrt, bundát. ködmönt és kw:smá:_ A nosztóruha mellény_ za
kó) a múlt század végén kezdett általánossá válni. A .. mesteremberek hatására egyre gyakorib
bá vált a pantalló, a gyapjú ujjas és a rövid télikabát viselése_ Ez a városi hatás legkorábban a 
nyíregyházi szlovák férfi viseletbenjelent._lcezett. A női e1mek a hatásnak \'alami·ve} to;.--ább el
lenállt. Előtte, a Nyíregyházát alapító békéscsabaiak, szorvasia.~, tótkomlósia.~ saját viseletü
ket vitték az új lakóhelyre_ 

• A (szápári és bakonycsernyei) hagyomát1yos női Yise!et a fekete oosztó u;ias_ hozzá a 
rékli és köténv_ Lábbelijük a fekete cioő. Az öltözék kiegészitője vagy gyöngysor, ,-agy 
gyöngysor és ékszer. Ez a viseiet elég korán módosu!, városiasodik, ugyat1úgy, mint másutt_ 

Összefoglalásként a magyarországi szlová.._t;: viselettel kapcsolatosan elmondható~ hogy igen vá.l
tozatos volt. Kifejezte "viselőjének a nemét~ korát, nemzetiségét, vallását, a társadalomban elfoglalt 
helyét~ foglalkozását, szülőhelyéhez való kötődését. n1egmutatta az egyszerű ember 
művészi képességeit is. Nagy kár, hogy már csak a mú_tat szimbobzálja. Bár ha arra gondolunk, 
hogy modern öltözködésünkben többször megjelennek a népviselet egyes motívumai, még nem sza
kadtunk e! teljesen őseink világától, hagyomá..rqainktóL 

JELLEGZETESJÁTÉKOK 

_!i játék egyidős az emberiségge-l. Leginkább gyermeki tevékenység, a.'l11ellyel a gyermek utánozza a 
felnőJtek fizikai és szellemi tevékenységét A fogalom ruásik értelmezése: játékszer, eszköz. Kor
osztályok szerinti csoportosítás alapján van..nak játékok kisgyennekek számára, külön azok, melye
ket felnőttek segítségével játszanak (pL mondókák), a ki:;zámolássa! kezdődő játékok már nagyobb 
gyermekek szórakozásai, és vannak·ifjúsági, sőt felnőtt játékok. Továbbá vannak szabályjátékok, 
alkotójátékok, fizikai és szellemi játékok, játékok kü!önböző segédeszközökkel stb. 

A játékszerek, többnyire népi játékok, készülhetnek különböző anyagokbóL a legegyszerűbb, 
amelyből népi játék készülhet, az agyag és a sáf. Ilyen )éldáui a kukuéka (szószerinti fürditásban 
kakukk:), amely kerek· vagy négyszög:letes alakú, sárból kialakított homorú játékszer. 
földhöz csapnak, a tetején kiszakadva pukkanó hangot ad_ Agyagból készülhetnek és 
használhatók a küiönböző edénvek, állati és emberi fiaurák stb. Hátrányuk. mivel !o:,-N:i"t!vt·l< 

vésbé alka!masa.k hosszabb használatra. -
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Sokkal praktikusabbak és időt állóbbak a fából készült játékok. Ezeknek is sok fajtája ismek. 
Részben fából készülnek a különböző ostorok, a karikás ostorok. Csak fából készül pL a kereplQ/ a 
különböző iátékbútorok. háztarcási és mezőgazdasági játék..eszlfözök; fegyverek, mint a kard. csfuÜi. 
nvilak és a bodzapuska; olyan zeneszerszámok, mint a sínok. dudá.ic. Különle2:ességnek számít a t?k 

!ev elének _szm:ábó! készült ~ín (a_ ~a:'g~t a ~ial~tott nyelv s~g~~sé_g~~:l, ~dj~)- Ismertek ;nég ~::li~~
oöző, fábol keszült mechamkus 1atekoK., mmt a Kocsi, a oo,acaK, Kmonoozo mozgathato mad.ar-ks 
állatfigurák Játékok készülhetnek mégtextilből; inkább lányok számára, mint a különböző ~a 
rongylabdák stb. Csuhéból, de még tésztából is. Varu~ak r:1ég a különleges ügyességet igénylő öss4e-
rakó játékok fából és más anyagokbóL J 

A továbbiakban még néhány népi játékot említünk, a kevésbé ismertek tömör leírását is közölj~. 
A gyermekkor játékaiban legtöbbször felnőttek segítsége vagy részvétele nélkülözhetetlen. Ilyene!f: 

T apuskanie =tapsolás: ritmikus tapsolás bizonyosszöveg kíséretében. j 

Varenie kasiéky = kásafőzés: a felnőtt a kiSg'femlek tenyerében keveri a kását, a kész é~elt 
kiosztja az ujjacská..k között, majd megcsiklandozza a gyermek hórralját A játék adott szö\(eg 

mondásával történik. d' 
Carenie = varázslás: a felnőtt a következő szöveg szerint cselekszik - Kríiom, krái ,m, 
prstom, l'akt'om, bum! (Keresztbe. átlósan. ujiaL könvökkeL bum!- a tenyérbe). 
Jazdenie = lovacskázás (lovaglás a felnőtt térdén, szöveg, eset!eg csa..k hangutánzás kíséreté
vel). 
Stipeavanie =Csíp, csíp, csóka ... 
Na kone = lovasiáték 
Na siatie maku = máktermesztéssei kapcsolatos kiíeiezések gvakor!ása {szöveg mondása, 
jellegzetes mozdu!atok kíséretében). 
Na oveéky =a násztor. a báránvak és a farkas. l 

Na oveéku a vléku (Na maéku a my§) =Benn a báránv. kint a farkas (v~o-y macska és az~) 
Na král'a =Adj király katonát! l 

Na slepú babu =szembekötősdi {a fogónak bekötött szemmel kell megfogni a következő fo-
gót; a gyerekek hangokkal, szöveggel stb. jelzik helyzetüket). ' 
Na chytaéku = fogó. 
Na schovávanku =hunyó. 
Leti, letí = Repül a .... repül a ... 
Hra na skolu s kamienkom = um-óiskola 
Hra na skolu s loptou = labdaiskola 
Végül néhány játék, amely közel áll a sportjátékok hoz: 
Korbát = karikás ostor (rendszerint a legerősebb fiú kezdi forgatni az összefogódzkodott 
sort, aminek következtében a legmesszebbre futók nem győzik a tempót - a sugár leszakad a 
karikás ostorról). 
Kolesá lámat'= cigánykerék. 
Sol' váiit' = sótörés. 

KÖZMONDÁSOK 

A köZ.'1lOndások az emberi megnyilvánulások legrégebbi formáihoz ta..-toznak. Bizonyos elen::ei a\ 
pogány korból származna..\, és a különböző társadalmak tapasztalatait siírítik egy gondolatba. Alta
lában az egyszerü nép tapasztalatait, ismereteit, nézeteit t<~jezik ki. 

A szlovák irodalom máig legnagyobb közmondásgyűjteménye az Adolf Peter Zátureckf (1837-
1904) által összegyűjtött Slovenské prfslovia, porekadlá G' úsZovia = Szlovák szólások és közmomdá
sok. A kötet 13 OOO szólástés közmondást tartalmaz a mai Szlovákia egész területéről és a királyi 
Magyarország szlovákok általlakott településeirőL 30 évig tartó gyűjtő- és rendszerező mu.'l..k:áját az 
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addig összes gyűjtemény és több t lz segitő, jeles gvűüő se2.itségé-Fel végezte. 
A~ _ö~ss~~g),~jtött ~:ya~ot 20 tematikai egys....~e osztotta, Jneiyeket.Andrej !vf~liche;:;;ik~ ;j~!cs szloYák 
nep1 kllit.ura :tsmeroJe negy nagy csoportra tagolt. 

-"Ll"- közmondások~ szólások első csoportla a munkáról S?ól Kifeip;zik m~ a SZ""'•evp ·- ~1Jl"n!r.:~,.. .. ;, az 
"T'' or p. f.. '"' ,.;. ' ..._· ~ r; ."- 'T •• ~~ ,, • ..'-" -:.L~~,, • .,_,._ ... """O. l >U.J...d:\..d..u.c.r--.. -

e~üo..., ... vS a tarsa0.a1om szemponyaboL K1emenk a munKa..'1oz, a munKa arLal terernten értékekh.ez 
való pozitiv erkölcsi viszony fontosságát. l'!.. becsületes alkotómun.ka az az ember és a ~á.rsada
lom boldogulásának A dolgozó ember szempontjából értékeli a mw'lka ielentőséaét. Eh téli az élős-
ködő, nem alkotó munkából élő egyéneket. csoportokat. - ~ 

_;\ közmondások második csonorti~ az emberről a tár';ada1omróf az .omb.o.r; kap-c,ofa-rct-~ó~ szói' 
Kisebb témaeg:ységek: az ember kora, neme, csahidi áll~:tpota; az ~~be~i .. te~;- .. ~ ~h ~ Ih .. ~int ~ 
táplálkozás, ith~ázkodás, a betegségek, a haláL Az emberi kapcsolatokon belül a közmondások kife
j~znek fJggőségi viszonyt, a társadalom tagozódását vagyoni viszonyok szerint~ és igazságos
sag viszonyát. 

A közmondások első két csoportja többnyire a feudáli:> társadalmi berendezkedés viszensait tük
rözi. Még iiLk.ább ez jellemz-i a közmondások harmadik csoportlát amel v a csa1ád1 Pletrö; v a csalá-
don belüli viszonyuiásokról szóL A modell, a hagyományDs patriar~hális ;sa!ád., . ~" .. , "' < 

1\:z e_gyér1, az_ ember tlzikai, erkölcsi, lelki, szellemi tulajdonságait a közmondások :Gegvedik nag:y 
csoportJa mutatJa meg. Itt i:s általában a jó és a rossz harcáról szólnak a közmondások. általában a 
pozitív oldal pozitiv értékelést , 

A szólásokkal és közmondásokka! kapcsolatosan nagyon nehéz eldönteni, melvek a szlm·ák. ma 
f!'.tar vag-v más náció szellemi termékei. Az azonosság vagy a hasonlóság (tartalom és n"'v'elvi meQfo
galmazás szempontj ából) sokszor a._rról tanúskodik, hogy mindkét nyelvben a résü kultirákból tÖ:~é
nő átvételről v~n_ szó. Ha nem, akkor az azonos vagy hasonló életkörülmények között hasonló "Vagy 
azonos tapasztalat megfogalmazására került sor egymástól függetlenül. 
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MELLÉKLETEK 

Magyarországi szlovákok által alapított és ma is álta!ill: lakott települések megyénként (összesen 
101): 

Bács-Kiskun megye: Dunaegyháza, Kiskörös, Miske. 
Békés megye: Békéscsaba, Csabacsűd, Csabaszabadi, Csorvás, Gerendás, Elek, Kardos, 

Kétsoprony, Kondoros, Medgyesegyháza, Mezöberény, Nagybáru':!egyes, Örménykút, Szarvas, Telelqge
rendás, Tótkomlós. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Alsóregnec, Bükkszentkereszt, Bükkszentlászló, Filzér, 
Háromhuta (Ó-, Közép-, Újhuta), Kéked, Kishuta, Mucscny, Nagyhuta, Répáshuta, Rudabányácska, 
Sátoraljaújhely, Vágáshuta. 

Csongrád megye: AmbróztillYa, Csanádalberti, Pitvaros. 
Fejér megve: Bakonycsernye. 
Heves megve: Domoszló, Kisnána, Markaz, Mátraszentistván, Mátraszentlászló, Mátraszenth:me. 
Komárom-Esztergom megve: Kesztölc, Mogyorósbánya, Oroszlány, Piliscsév, Pilisszentlélek, 

Sárisáp, Tardosbánya, Tatabánya-Bánhida, Vértesszőlős. 
Nógrád megve: Alsópetény, Bánk, Bér, Rétság, Csesztve, Egyházasdengeieg, Erdőkürt, 

Felsöpetény, Galgaguta, Keszeg, Mátraalmás, Legénd, Lucfalva, Nézsa, Nógrád, Ósagárd, 
Sán1.sonháza, Terény, Szügy, VanyarcL'llű 

Pest megve: Acsa, Albertirsa, Csomád, Csömör, Csővác Dabas-Sári, Ecser, Galgagyörk, 
Kóspallag, Maglód, Márianosztra, Péteri, Pilis, Pilisszántó, Pilisszentlászló, Nagytarcsa, 
Püspök.lJ.atvan.; Sóskút, Szöd, Tárnok, Vácegres, Vácrátót. 

Veszprém megye: Jásd, Öskü, Szápár. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megve: Na",oycserkesz, Nyíre~yháza, Vajdabokor. 
(Váitozó Világ ló. A magyarországi szlovákok. Írta Gyivicsán Anna és Kmpa András. ló.-20. 

old.) 

l. A MAGY ARORSZ_Á.GI SZLOV_Á.KOK TÖRTÉNELME CÍMŰ FEJEZET JAVASOLT IRODALMA: 

l. Kisebbségi törvény 
2. Változó Világ Könyvtár. ló. kötet. A magyarországi szlovákok. Írta Gyivicsán Amla és K.r)lpa 

András 
3. Központi Statisztikai Hivatal népszámlálásokkal kapcsolatos kiadványai 
4. Feje~etek, a magy~országi románok és szlová..k.ok történetéből. Kőrösi Csoma Sándor Fői,ko-

la, Be- kescsaba, 1995 1 

5. Ján Sirácky: St'ahovanie Slovákov na Dolnú zem. Bratislava, !966 (A szlovákok vándorlása 
az Alföldre) l 

ó. Gyivicsán Amla: Anyanyelv, ku!túra, közösség. A nagyarországi szlovákok. Budapest, 1993 
7. Békési Élet 1966-1990. Békéscsaba · 
8. L'udové no vin y (magyarországi szlovák hetilap) 
9. N áS kalendár (magyarországi szlovák naptár) 

10. Cabiansky kalendár (békéscsabai szlovák naptár) 
ll. 27 5 ro ko v v Békésskej Cabe, Békéscsaba, !993 (27 5 éve Békéscsabánj 
12. Békéscsaba története, Békéscsaba, 1991 
i3. Tótkomlós története, Tótkomlós, 1996 
14. Települések monográfiái (történeti rész) 
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A MAGYARORSZAGI SZLOV ÁK T ÁJR.ÁZA.K. GYŰJTEMÉNYEK iS MÚZEUMOK 

Siiovák táiházak 
Fal u. ':láz, Al bertirsa 
Szlovák nerraetiségi kiállítás- tájház Bán...!c 
Szlovák táj ház~ Békéscsaba ~ ' 
Sz1ovák tájház, Dunaegyháza 
Tájház, Füzér 

Szlovák parasztház~ Kisná.11a 
Tájház, Mátraszentimre 

Sz~ovák hely1örténeti-néprajzi tájház, Oroszlány 
Szlovák tájház, Répáshuta 
Szlovák táj ház, Szarvas 
Szlovák táj-ház~ TótkomJós 

Szlová.cl( ház - Tomka J u.dit emlékszeba Tótkomlós 
Tájház, Vértesszőlős · 

Falu- és intézmén.vi gyűjtemények 
Fa!ugyű.jtemény, Bokor 

Helyi szlovák népraj.zi iskolai gvűjteménv. Galaaauta Á.ll'mdo" ~r;a'l''•a's p '• -·, ·· · , · ,, -
1 ·Sz"! ~l r • • ,. . .. ... ~ t> t> ~ ' A .>:u __ ih e~.-e.d KOZSeQ nenrajzavo 

ovruc nepraJZI-g)'UJtemény, Tótkomlós ..... .._ ~ -

Faiumúzeu.mok 
Uvegmúzeurn, Bükkszentkereszt 
Falumúzeum, Kesztölc 
Fallilllúzeu.'!l, Nagytarcsa 
T anyamúzeum, T átkomlós 

Magángyűiteménvek 

Kalocsai Jánosné magárJ.gyűjteménye, Bokor 
! ós~egi ?yuláné magángyűjteménye, Pitvaros 
JUfaJ_ Dolnozemsk)r magángyűjteménye, Tótkomlós 

Alkalmi gvűjtések 

. Terény, Domoszló, Alsópetény. Nagybárilleaves Pil1·s<zt·n··kMPszt 
S r • r J '-' b.J ' >J -'.>.t Vl.v ~ arrsap. · 

Szlo;~k nép~a!zi anvagot tartalmazó hivatásos múzeumok 
MunKacsy Mrhaly MúzeUllJ., Békéscsaba 
Tessedik Sá'Uuel MúzeUllJ., ~zarvas 
Orlai Petries Soma Múzeum, Mezőberénv 
Múzeum, Penc .. 

Sóstói Múzeum, Nyíregyháza 
Ferenczy Múzeum, Szentendre 
Palóc Múzeum, Balassagyarmat 
Hermann Ottó Múzelilll, Miskoic 

Sződ, Ősagárd, Telekgerendás, 

(V áhozó Világ 16. A magyarországi szlovákok. Írta Gyiv esán Anna és K..'"lipa András. 61-62. 
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2. IRODALMI É.LET CÍMŰ FEJEZET JAVASOLT .ffiOilAL~.;,. 

l. _A.ndruSka. P.: 
- Liter~a tvorba Slovákov z Doplnej zeme-A dél-alfóid.i szlovákok irodalm"' 1994. . 
-Próza a poézia Slovákov v Mad'arsku- A ma"oyaro,szági szlovákok költészete és prózája, , 

-. •, '' • • • • 1' 1 •• IQOL 11() 1'>' 'cl 
1

1 Slovenske pohlaay (szlovakla1 ~oqmrat), '/oo., '' - .d. Ol-. . . . •..• 

2. Bartalská, L.: z l'udu pre l'ud- }\népből a népért. In. Ozveny rovin- .?,._-róna hailgJa, nep11r0k! 

antológiája, 1985. . v • ~ • ".. • L 
3. Dedinsk)·~ J.: A szlovák betű útja BékéscsaPán- Cesta li:ery v BékéSskeJ Cabe t kétnyelvu k1advan~h 

198/. r • ~ ,~ , " " 1 ~r ~--- ~ • ",.. "1 '~ J; 
4. DiviCanová, A.: Fejezetek a m~oyarorszag1 szlova.Kok eletebo1- r~ap.tt.OlY zo zrvota S:tOVaKO"\ 

v Mad'arsku (kétnyelvű kiadvá<""ly), 1985. 
5. Fu..h.t L: Vladimír Minác o nás- Vladimír Minác róluJk, Sme l988íL 87-88. old. 
6. Hrivnák, M.: Zelené vyhonky na suehej rato!esti? Desat' rokov od v-ydar1ia Vyhonkov. -~ö hi , 

hajtások a száraz ágon? l{)_ év a Vyhonky (Hajtások) megjelenése óta, Sme, 1988/1. l:l-18. ; 

old. 
7. K..'1ichal, O.: 

- Zvonv dol.nozemské- Alfóldi harangok, 1996. . 
- Odki~l' idem e a karn smerujeme - Honna..'l jövünk és hová megyü:lic In.,Cestou :k siovám l 

-Útban a szavakhoz a Mao-varországi Sziovák Írókés Művészek Egyesülete évkönyve, 1996. 
- Re2:ionálnost' verzds lh'1ÍV;~zálnost'. N ad vycchodiskami a kritériami národnostnej 1-iteratúry l 
- Regionalizmus verzus univerzalitás. A kisebbségi irodalmak kiindulópontjai, k..ri.tériumai, •. 

Slovenské pohl'ady(szlovákiai folyóirat), 1989/8. 95-99. old. . . , j. 
8. Kormos, A.: Slovenská literatúra mimo Slovenska 1970-1985. -A szlovák: Irodalom Szlovák~an 

kiviJl1970-1985, Sme 1989/L 123-i35.old. . . 1 ~" 
9. Králik, A.: So n da do slovenskej literárnej tvorby v Mad'arsku- Szonda a magyarorszag1 sz, o .·aK 

irodalomról, Zrod 1987. old. l 

10. Kraslán. S.: Slovenská literatúra v Mad'arsku po r. 1945- A magyarországi szlovák irodalom! 

1945 után, 1986, kézirat. . . . l 
ll. Resutík, ~vL Sme? Aj ?udeme? _Beseda s.r~d~to~i Sme- V~gy'lt.'lk? LeszünK 1s? Beszelgetjs 

a Sme szerkesztőive1, Rombold (szlovák1a1 folymrat), 1990n. 1 

12. Sziklay, L.: Úvod v antológii Vyhonky- A Vyhonky ;mtológia bevezetője, 1978,5-12. old. 
13. Tomi§, K.: Slovenská iiteratúra v Mad'arsku- A mag:1arországí szlovák irodalom (1978-1988), 

Sme, 1990/l. 71-76. old. 
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3. NÉPI KVLTÚRA CÍMiJ FEJEZET JAVASOLT IRODALMA 

l. -változó Világ Kön)i\:tár. 16. kötet. /\ mag;-,~~arországi szlovákok. Írta Gyi-\-cicsán j;.nn_a és Kru.pa 
András 

2. Atlas rudavej kultúry Slovákov v ~vfad~arsku - A ITJ.agy-arországi sz!ovákok néni 
atlasza, Békéscsaba, 1996 -

3. Tájháza:;c, gyűjtemények, f3Ju..rnúzeumok a magyarországi szlová._k: településeken, Békéscsab~ 
1997 

4. Nárüdopis Slovákov v Mad'&-sku 1-12., Budapest (./1. :;nagyarországi sziovákok néprajza- soro-
zat) 

5. Gyivics~ .A.-nna: P....nya..ryyelv, kulillr~ közösség. /'1. magyarországi szlovákok. Budapest,l993 
6. Békési Elet 1966-1990. Békéscsaba 

7. r.;-~~~v~ no_~iny' crr;agyarországi szlovák hetilap) 
8. ~as Kalendar c1mu naptár (magyarországi szlovák naptár) 
9. Cabia..~sky kalendár (csabai szlovák naotár) 

l O. Békéscsaba néprajza, Békéscsaba, 1994 ~ 
11. Tótkomlós néprajza, Tótkomlós, 1996 
12. Települések monográíláí ( néprajzi r-ész) 
13. ~75 rokov v Békésskej Cabe, Békéscsab"' !995 (275 éve Békéscsabá.n) 
14. Cabiansky spevník. Eudové piesne z Békésskej Caby, Békéscsaba, !993 énekeskönyv. 

Békéscsábai szlovák népdalok) 
1'5. Ludov}r odev S-lovákov v I'vfad'arsku L Budapest, 989 :A magvarországi szlovákok népviselete) 
i 6. Krupa András: Jeles napok a Békéscsabán és kömyék~n élő ~~lovákok.'1ál, Békéscsaba, !971 
17. K""Upa András: A délkelet-magyarországi sz!ová.l(ok hiedeiemvilága. Békéscsaba, !983 
18. K..-upa András: Rozprávky iíanicky Zoí"Ky- Zsofka néni meséi. Békéscsaba.l984 
19. 9ndrej K""Upa: Kalendárne obycaje I. Békéscsaba, 1997 (Jeiesnapi szokások) 
20. Stefan Lami: Slovenské l'udové balady S1ovákov v lYhd'arsku. Budapest, !981 (magyarországi 

szlovák népbal!adák) 
21. ~tefan Lami: Rozprávky spod Pilísa. Budapest, 1982 (Pilisi mesék) 
22. Ste~an L~:U: Cudové rozprávky Slovákov v Mad'arsk1. Budapest, 1983 (magyarországi szlová

kokmesel) 
23.~regor Papucek: Zahucali hor;. I:udové piesne spod Pilisa. Budapest, 1983 (pilisi szlováknépda-

wk) · 
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