
A né met é s szlovák tradicionális kultú ra
találkozása a magyaro rszági szlovák

nyelvszigeteken

A XVII. század vé gé n, amikor vé geszakadt a törökök ural-
mának Magyarországon, megkezd dött az egyik legna-
gyobb európai migráció, melynek során - legtöbbször
irányí tott, szervezett folmában - az elné ptelenedett terü-
leteken az ország perifé rián é l  né pcsoportok tagiai (hor-
vátok, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok), illetve kül,
földi területekr l származottak (Csehország, Szilé zia, né -
met fejedelemsé gek, Szerbia) ú | települé seket, ilietve
nyelvszigeteket hoztak lé tre, Ezáltal Magyarország terüle-
té n sajátos etnikai modell alakult ki.

E modell egyik saiátosságához tartozott, hogy a
né pmozgalom által az ország k zepe - a mai Magyar-
ország területe - etnikailag igencsak sokszí n vé  vált,
A másik |ellegzetessé g pedig az, hogy mé g ugyanah-
hoz az etnikai csoporthoz tartozók is egymástól föld-
rajzilag távol az ország több tájegysé gé n telepedtek
le. Szlovák települé sek a Dólalföldön kí vül megtalálha-
tók Bakonyban, Pilisben, Nógródban, Büftftben, Zemplé nben,
de másutt iS, E Szé tszórtság a többi magyarországi
nemzetisé gekre is vonatkozik,

A magyarországi nemzetisé gi települé sek alapjel,
legzetessé gei köZé  tartozik - s ez a hazai né metsé gre
é s szlovákságra is vonatkozik, - hogy a telepüIé seket
szer,tez  é s irányí tó császári udvar é s az egyes földes-
urak arra is ügyeltek, hogy nemzetisé gileg é s vallási-
lag viszonylag homogé n közössé gek iöiienek ]é tre, A
telepí t k ezzel meg akarták kerülni az esetleges vallási
ellenté teket, villongásokat; s a közössé gek közös nyel-
vé nek a meg rzé sé ve1 legalábbis a telepí té sek kezde-
té n - megkönnyí teni kí vánták az ú i közössé gek számá,
ra azt, hogy az amú gy sem könny  é letkezdet talán az
egy nyelven beszé l k, hasonló szokásokat hordozók
számára elviselhet bbé  válik

lsmert azonban, hogy a mú ltban is, mint a ielenben a
tervezé s nem mindig a kit zött cé loknak, óhajoknak
megfelel en alakult. Ugyanis a fenti elké pzelé sek elle-
né re nemzetisé gileg é s vallásilag vegyes települé sek is
lé tlejöttek, mé gha számuk a nemzetisé gileg é s vallási-
lag homogé n települé sek mellett viszonylag nem nagy,
E Vegyes települé seknek több tí pusa ismert, Vannak
nemzetisé gileg vegyes, de vallásilag nem kevert falvak.
EZt a tí pust ké pviseli pé ldául Batfonrd (Bé ké s megye),
amelynek lakói ortodox románok é s szerbek, Vannak
olyan települé sek, amelyek nemzetisé gileg é s vallásilag
is kevert lakossággal né pesültek be, Ezekhez tartozik
többek között a Nógrád megyei Csesztve, ahol aXYll, szá-
zad óta együtt é ]nek katolikus magyarok é s evangé likus
szlovákok. Csesztvé hez hasonló tí pust ké pvisel a
dé idunántú li horvát é s magyar lakosságú  Swntnií lálai.

A hazai szlovák települé sek közü] a ,,többszörösen
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vegyes" települé sek egyik legjellegzetesebb tí pusát
Rákoskeresztú r (ma Budapesthez tartozik) é s Csömör
(Pest megye) ké pviseli, Mindké t te]epülé sen evangé li_
kus szlovákok mellé  katolikus szlovákok is települtek,
Rákoskeresztú ron a XVIIL század elejé t l lengyelek é s
né metek iS é ltek, Csömörön pedig nagyobb ]é tszámú
katolikus né metek leltek ú i otthonra. E ké t települé ,
sen kí vül nagyobb számú  né met közössé g é lt a szlová-
kokkal együtt a Pilis-hegysé gi szlovák telepüIé seken
é s Mu eróryben, Ez utóbbi helyen a ké t evangé likus
etnikai csoport mé g XVllL a század folyamán egy har-
madikkal, magyar reformátusokkal is kiegé szült.

E települé seken a szlovákok é s a né metek együtt-
é lé se gyakran elté r  módon alakult, A piiisi szlovák tele-
pülé seken é lí  né metek nyelvileg é s kulturálisan is beolvadtak a
szlovák köziissé gbe_ A nyelwáltás, illetve a kulturális egy-
sé gesülé s hosszú , több mint egy é vszázadon keresztül
tartó, de egyes esetekben mé g a XX, század elejé n
sem egé szen befejezettnek tekinthet  folyamat során
köVetkezett be_ EZt  rzi a pilisszentkereszti temet  is,
ahol kb, a XIX,XX, század fordulójáig lehetett Vé gigkí -
sé rni a né met feliratos sí rköveket, bár a nyelwáltás
határának ezt aZ id t Sem tekinthetjük kizárólagosnak,
miveJ igen Sok l900 utáni sí rk  pusztult el,

A pilisi né metsé g elszlovákosodása valószí n leg a fe-
lekezeti azonosság, s az ezze) indokolható vegyes há-
zasságok következmé nye, bár ehhez további okok is
csatlakozhattak a sziovákok é s né metek megközelí t leg
azonos szociáiis helyzete, a né metsé g ióval kisebb szá-
ma, mint ahogy az a té ny iS, hogy kezdett l fogva a kö-
zössé gnek egy - adataink szerint legtöbbször szlovák
származású , de né metül is beszé l  - papja volt, Ezeket
a felté telezé seket támasztiák alá, pl. a Csömörön Vagy
Mez beré nyben lejátszódó folyamatok is: hiszen itt a
katllikus né metsé q nem asszimiLjlódott az ií t é l  katolikus
szlovákságba, mint ahogy a mez beré nyi nangé Iikus né -

metsé g sem az evanqé likus szlovákságba- Valószí n leg mind-
ké t települé sen kezdett l fogva er s, különáiló közössé -
get alkotott a szlovákoknál jóval el nyösebb szociáiis
körülmé nyek között é l  né metsé g, s önállóságuk fenn-
tartásában Szerepet kaphatott mindké t települé sen a
harmadik közössé g is: CSömörön az evangé likus szlová,
kok, Mez beré nyben pedig a református magyarok. Eh-
hez az elkülönülé shez hosszú  ideig a mez beré nyi szlo_
vákok mentalitása is hozzájárult. Több kortársj é s törté -
neti í rásban ú gy jellemezté k  ket, hogy igencsak zárt
köZöSsé get, nehezen,,megközelí thet  etnikumot" alkot-
nak, é s csak igen ritkán háZasodtak össze a helybé li né -
metekkel é s magyarokkal,

Az emlí tett telepú lé seken kí vül azonban más szlová,



kok lakta fa]vakban is é lt, mald elszlovákosodott több
vagy kevesebb számú  né met csa]ád. Err l tanú skodnak
a szlovák települé sek né met családnevei is, Van né hány
etnikailag viszonylag zárt szlovák telepüIé s, ahol a csa-
ládi neveknek 40-50"/"-a, vagy akár 707"a né met hangzá-
sú , Ilyen magas százalé kban a né met nevek ké t szlovák
települé stí pusban fordulnak el . A Pilis hegysé gi fal-
vakban, f ké nt Pilisszentkereszten, ahová az l720,as
é vekben letelepí tett nyugat,szlovákiai é s dé l,morvaor-
szági katolikus szlovákok mellé  l750 táján katolikus né -
meteket telepí tettek. Az eredetileg ké t külön faluré szt
mé g ma is  rzi ké t utcané v: Slovácka é s a é vábska ulica
(Szlovák utca, Sváb utca), A falut a szlovákok Mlqnkq-
nek, a né metek Hailiqi Krajcz-nak hí vták. A XIX-)fi, szá-
zad fordulóján elszlovákosodott né metek leggyakoribb
családnevei: Czirhelbach, FuhI, clüch, Hffier, Holczer, Klaus,
Le(hner, Lampery Marlok, Peller, Roob, Spieqelhalter_ S a leg-
gyakoribb szlovák családnevek: Papucseh, Dusaneh,
Havelha, Huqyecsek, Mí ftusí k, Licsí í t, Mindift . Mez beré ny
leggyakoribb né met családnevei, mint aWagner, Köhler,

Eiler, Weiqerth, Hoffmann pedig arról vallanak, hogy az itt
let-.|epedett né metek egé szen más tájról származnak,
mint a pilisi né metsé g. A másik teJepülé stí pust, ahol
igen gyakori a né met családné v, a vo]t mátrai é s bükki
hutatelepülé sek alkotiák, A bükki Ré páshutára é szabcseh
é s é szak-morva tájakól cseh é s né met szakmunkásokat
hoztak a vashámorok é s üveghuták kisegí t i, a fakiter-
melé st vé gz  szlovák telepes munkások közé , A cseh
eredetre utaló Novek, orlichy nevek mellett a köZöSsé get
a né met nevek uraliák Fndel, OfentóIer, Sir (Shir), Slaller
Ez utóbbi települé stí pust ké pviseli a n grádi Sukol11a
(volt Szokolyahuta), amelynek a lakossága cseh erede-
t nek tartia magát, Ennek eIlentmondanak az otté l 
né met vezeté knevet visel  családok, hiszen az olyan jel-
Jegzetes cseh nevek mellett, mint Burre§, Prohácka jóval
gyakoribb a né met Schltner, Strausz, Muser családné v,
Gyakoriak a né met családnevek Pest környé ki szlovák
települé seken is pl. Cs váron: Englóner, Klenh, MüIIner:
Püspökhatvanban: Pauer, Pauman, Puempacher, Tikkel stb-
Né met-szlovák együtté lé sre utalnak azok a né met né p-
né vre utaló családnevek, amelyeknek napiainkban ter-
mé szetesen szlovák családok a visel i: Nómeth, Nemcsok,
Nemuz, Cermán.

A szlovákok é s né metek együtté lé se a nyelViSZigete-
ken a ké t kultú rának a találkozását, maid szimbióZisát
is ielentette. E szlovák-né met interetnikus kapcsola-
tokból ezú ttal a szlovák közössé gek né met kultú ra át-
vé telé t mutatom be,

A szlovák é s a né met kultú ra talá]kozását, illetve a
né metek áItal közvetí tett kulturális motí vumok, jelen-
Sé gek átvé telé t, az áí vé tel törté neti folyamatát ké t na-
gyobb id beli szakaszra bonthatjuk:

l, A né met kultú ra átvé telé re mé g a korai közé pkor-
ban, illetve a XVII-xVlIL századi letelepedé s el tt,

2, A né met kulturális hatások jelenlé té re már a ma-
gyarországi szlovák nyelvszigeteken, (XVlII-XX, sz.)

Az els  fázisban az átvé tel, ré szben vándormotí vu-
mok ú tján, s ré szben pedig né met-szlovák együtté lé s-
b l fakadóan törté nt, hiszen a XIl-XIll, századtól kezd -
d en a töfté neti Magyarország f bb é szaki megyé ié ben,

a mai Szlovákia területé n, számos városban, települé -
sen é ltek együtt szlovákok é s né metek, Feltehet en en-
nek az együtté lé snek köszönhet en lett a szlovákok
többsé ge az ágostai evangé likus hitvallás, a lutheraniz-
mus követ ie, (A magyarországi szlovák nyelvszigetek
lakosságának több mint ké tharmada evangé likus,) Eb-
ben az els  szakaszban germán közvetí té ssel jutott el a
nyugati szlávokhoz, í €y a szlovákokhoz is a té l-temeté s
szokása (szláv, szlovákoknál is eiterjedt elnevezé se,
Molena, MaImuriena; szlovák elnevezé se is ismert:
Kysel', Kyselica), A kiszehordás (kysel') a hazai szlovákok
között els sorban a Nógrád megyei é s az É szak-pest-
megyei szlovák települé seken é lt legtovább, egé szen az
l950-es é vekig, Kolai átvé telhez sorolhatluk a bibliai
kánai menyegz  profanizálódott lakodalmi szokását, az
esti lakodalmi é tkezé st közvetlenül megel z  rituális
ké zmosást, melyhez a v fé lyek a kánai menyegz r l
vagy ]ordán vizé r l szóló da]t é nekeltek, E szokást a kö-
zelmú ltban mé g né hány pilisi szlovák települé sen is
gyakorolták, Pilisszentkereszten ehhez a rí tushoz a k -
vetkez  szöveg |árult:

Yodiika bistrá od ]ordán mesta, |ordán városánah qqorsvize,

do sa v ké j umile hi benne mosahszik
a ruiiiikem pout'ira, s kendí vel meqt rdlközift
stl a t'iskhrát pekneiií  bud|e az százszlr, ezerszer

szebbnek t nik
í a temu se drí mat ú ebude) (s az eI nem alszikJ|

Az egyik legsalátosabb korai szokásátvé te|  rz ie a
ma már csak a Budapest közelé ben fekv  Tárnokon
meg í Zött hú své ti ünnepkörhöz kapcsolódó nagy-
szombati ]ú dás-iárás vaey lú dás-hordás. Tárnok la-
kossága nyugat-szlovákiai tájakról, s egy ré sze pedig
dé l,morvaországi területr l származik, A szokás nap-
ján a kamasz fiú k házról házra jáwa az egé sz falun vé -
gighordoznak egy kis akasztófán lógó Jú dást jelké pez 
bábut- A szokásnál a következ  szlovák verset, illetve
annak magyar lordí tásdt é nek Iik

^ 
li.lú dasi. a0 si uaií i/ - KPl'5i Ó, te qonosz lú dti..

svoiha maistra Í idom prezrad'il. - Mit tetté l?

A ti za t0 mis< v pekle horet'i , |Jrad árulóia mé rt letté I?

Lu(.ií erlm d' blom tam bit'i, Ördöqök hezé re,

tam ám bili Pokol feneké re kerültd,
kerülté l -

A né met é s a szlovák kultú ra közvetlen taláikozására -
láttuk - a XVIIL században, a szlovák nyelvszigeteken
került sor, A né met kulturális elemek hazai szlovák át-
vé telé r l mé g keveset tudunk, Amí g ugyanis több
folklór m fa|ban is mé lysé gé ben feltárták a szlovák
magyar interetnikus kapcsolatokat, addig a né met-
szlovák kölcsönhatások vizsgálatának mé g csak az ele-
ié n tartunk, Erre vonatkozó kutatásaimból mutatok be
né hány jellegzetes átvé telt,

A pilisi szlovák települé seken, amelynek katolikus la-
kossága nyugat-szlovákiai táiakról származik, igen né p-
szer  a napjainkban ú ira feiú lí tott ú n. farsangi ,,bolondke-
rlk", ameJynek szokását valószí n leg a né metek hozták
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magukkal, Felmerül mé g az is, hogy e szokást mé g ere-
deti helyükön js ismerhetté k a szlovákok, hiszen 1áiban
|ma Dabas-Sái, Duna-Tisza köZe), ame]ynek a lakossága
szinté n a nyugat-szlovák nyelvjárást beszé li, ismeri ezt a
farsangi szokást, viszont Sáriban nem teIepedtek ]e né -
metek, Vitathatatlan Viszont a pilisi szlovák viselet
egyes darabjainak helyi né met átvé tele, s ez vonatkozik
a közössé g táncaira is, Felté telezé Sem szerint a pilisi
szlovák települé sek talán a kissé  polgárosult, né metek
által meghonosí tott táncok miatt CSak ké s bb, a
XIX-XX, század foí duióján fogadták be a helyi társasági
táncaik közé  a jóval korábban elterjedt csárdást

A Magyaroí szágra települt né met 1akosság köré ben
igen gazdag Volt a különböZ  egyházi é s né pi vallási
ú nnepekhez kapcsolódó, jlletve azokat kí sé r  virágftul-
lusz, Ennek egyik igen látványos megjelené si í otmája az
Úrnapi viráqsz ryeq, amely f ké nt a Buda-környé ki né me-
tekné l Volt iSmert 1Budaörs, Budakeszi). A Virágsz nyeg
kultusza mé g napjainkban is é l Csömörön, a szlovák ka-
tolikusok köré ben, Bizton állí thatjuk, hogy a né metek-
t l vetté k át, más szlovák települé seken nem jsmert ez
a szokás, (Szlovákoknál is, hasonlóan a magyarokhoz az
ú rnapi körmeneten, a templom kertjé ben, Mária-lányok
szórják kosaraikból a virágsziImokat, )

A csömöri szlovákok, a budakeszl é s a budaörsi szo-

kással ellenté tben napjainkban is a virágsz nyeg  sibb,
ré gi formáját  rizhetik, Az elmú lt é vekben Budakeszin
é s Budaörsön hosszú  szünet után ú ií tották fel a virág-
sz nyeg-ké szí té st, amelyet szigorú an csak a templom
köré  helyezik el, csömörön Viszont, kivé Ve az 1950-5l-
es é veket, kontinuusnak (fol}tonos, megszakí tatlan, A
szerk,) tekinthet  a szokás, s benne az is, hogy a virág-
sz nyeg, amelyen a processzió idejé n a pap vé gigmegy
több utcán, s több száz mé teren keresztül kí gyózik, A
csömöri virágsz nyeg a klasszikusabb, XVIIL századi v!
rágmintákat  rzi, mí g a budakeszjek é s a budaörsiek
modern, geometrikus mintákat ké szí tenek,

A kUltú raátvé te]ekné l általános tendencia az a jelen-
sé g is, hogy az átvev k, ez esetben a szlovákok, ,,házia-
sí tják" az átvett kulturális elemet, szokáSt; gyakran saiát
kulturális elemeikkel gazdagí tják, Csömörön a vftágsz -
nyegké szí té s szokása sajátos virágoskert-kultú rát te-
remtett, hogy e nemes virágok szirmaival é pí tsé k-for-
málják a virágsz nyeget, A né metek - s ez tovább é l
napjainkban is - ez alkalomra a vadvirágokat ré szesí tik
el nyben, A csömöriek az ú rnapi sátrak koszorú it ka]á-
kában foniák az Úrnap vigí Iiálán, s e tevé kenysé get szlo,
vák nyelv  egyházi é s világi dalokkal kí sé rik, A vitágsz -
nyeg processzió|án, most már több é vtizede, viszont
magyar egyházi é nekek é s imák hangzanak el,

A Magyarországi Kisebbsé gek lfiú sági Fórum
a Magyarországon é l  kisebbsé gek országos ifiú sági egyesületeinek elny szervezete, jnteretnikus szemi-
náriumsorozatot hirdet a magyarországi nemzeti é s etnikai kisebbsé gekhez tartozó fiatalok számára,

A MaKIF vária azon ló-2ó é ves kisebbsé gi fiatalok ielentkezé sé t, aktk
o szí vesen válIalják, hogy ré szt vesznek egy interetnikus szemináriumsorozaton, o é rdekl dnek saiát nem-
zetisé gük kultú rála iránt, é s ké pviselik azt, . nyitottak más kisebbsé gek kultú rája iránt is, é s szí vesen
együttm ködné nek velük, . szí vesen megosztiák kisebbsé gi é lmé nyelket más fiatalokkal, o szí vesen vesz,
nek ré szt ifjú sági munkában, o szí vesen ré szt venné nek egy kisebbsé gek közötti hálózat kialakí tásában,

A telies szemí náiurnsorozat három hosszú  hé tvé gé t, hihös egviittlé tet, eggüttgondolhoddst, egyiittes cse-
lehvé st |elent. A telies ?rogla.m vezeté sé t egy, .l MaK|F Szövetsé gi Tanácsa által megválasztott fuam vé gzi.
Az egyes szemináriumok házlgazdáia minden esetben a Mo,KlF egv-egg tagszeí vezete, a követfte h szertnt

200l. iú lius 26-29. - EIsí  szeminárium, amelq csí it rtöh reggeltól wsdrnap dé liq tart, Yárosl dón (Yeszpré m megqé -
ben) kerüI megrendezé sre a Maquar|rszógi Ií iú  Né metek Kó?ó'sslo, (GJU/MINK) 7rszágls találkozóí ánah kereté ben. Elne-
yrzlse,,Bemutatkozás-Prezentáció", é s sokszí n  programjával lehet sé get szeretne adni arra, hoqq a szeminóriumsoro-
zat ré sztvev  minóI alaposan megismerhessé k equmást_ 2OO|. szeptember 28.70. - Mósodih szeminárium, amel,J pé n-
tek estót  vasárnap d,é lutdniq tart, helqszí ne a BOIqór Kultú rház, házigazd,dja a Bolgár lfiú sdqi Elaesület í BIE), a ,,Ré sz-
Vé tel-Participáció" elnevezé st hordozza- Tartalma szerint kisebbsé gi ké pzé s, amelttrben neves meghí vott el adóh adják dt
tapasztalataikat a Í iatalahnak, s a ré sztvevók játé kos formában maquk is ú iraé lhetik é s áté rté kelhetik saját kisebbsé qí  lé tüket.
2oo2. február 15-17. A harmadih szeminórium elnevezé se ,,Egyú ttm ködé s-Kooperáció" , é s egq hé tvé qé ngi ifjú sá-
qiveut -fté pzé st, azaz Í iatallkkal dolgozóh tapasztalatcseré jót é s -átadását takarí a. A rendezvé ng hóziqazdáia d PRAMEI\I
Közp onti Szlov ák T án1e7 u üttes -

A ré sztvev h l száma korlátontt! |elenthezz mlel bb saidt í fi-veze áné I, vagg;
Szigriszt Adrienné l: Hollósttr KatalinnáI |acsev Niholalnál:

szigisztadi@freemail.hu khollosg@elender-hu jacsi@freemail.hu

mobil:06-30 2318 223 teleí On: |I) 212-84-60 telefon:(l)256-87-82
í ax (|) 269 -10-84 mobil: 06-30-2019-239

MaKlF elnök MaKlF soros elnök MaKlF alelnöh

A szemindriumsorozat támogatói: d MNEK Kó?dlapí tyí í nq, EUROPEAN YOUTH CENTRE BUDAPEST
4Z IFlÚSÁcl É s sponr MINISZTÉ RIUM valamint a HUMAN RIGHTS EDUCATIoN
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