
Nemzetisé gi Nap a Könyvfesztiválon

A Budapesti Kongresszusi Közp|ntban ápilis 27-29. ftözött rendezté h meg a yI]I Nemzethözi Kingvfesztivdlt. A ranqos esemé -
nyen a hazai kisebbsé gek hözüI ezú ttal a szlovák é s hon)át í rók-höItóft mutatklztaí . be. Fé nuké pes összeáIlí tdsunhban í zelí t t adunk
az elhangzott el adásokbóI é s m vekbó1.

Tisztelt HöIglleim ós |Jraim|.

Ked,ves Barátaimt
lgazán megtisztel  számomra,
hogy itt ma é n szólhatok Önök-
höZ, Megtisztel  é s örömteli ez
azé rt is, mert oly kevé s alkalom
adódik arra, hogy a magyaror-
szági kisebbsé gek megmutat,
hassák magukat, láttassák ma-
gukat. A Fesztivál nem el ször
ad teret a magyarországi ki-
sebbsé gi iroda]mak bemutatko-
zásához, A magyar közvé lemé ny
a hazai kisebbsé gekr l nagyon
sokáig (vagy mé g mindig) dalo-
ló-táncoló ké pet alkot(ott). Ez a
rendezvé ny hozzájárul e sztere-
otí pia rombolásához is, mert
lehet sé get ad arra, hogy meg-
mutassuk: é rt  é s é rz , gondoI-
kodó, a hagyományokat tisztel 
é s é Ité keket teremt  emberek
Vagyunk. Mindezé rt köszönet il-
leti,a rendezvé ny szervez it é s
mindazokat, akik hozzájárultak e rendezvé nyek meg-
valósí tásához,

Arra kaptam felké ré st, hogy a magyarországi szlo-
vák kisebbsé gi irodalom kialakulásáról, irodalmi é le,
tünk szervezé sé r l szóljak, Sem a heiy, sem a rendel-
kezé sre álIó id  nem alkalmas arra, hogy tú lságosan
belebonyolódjak a té ma kifejté sé be, ú gy gondolom,
hogy csak a figyelem, az é rdekl dé s, a kí váncsiság fel-
kelté sé re vállalkozhatok,

A magyalországi szlovákság az l780- l8ó0 é vek közötti
jd szakban, három hullámban le|átszódó - országon
belüli - migráció eredmé nyeké nt került ielenlegi lak-
helyé le. A törökök ki zé sé t követ en lezailott spontán
é s szervezett átvándorlásnak gazdasági é s felekezeti
okai Voltak, A szlovákok mintegy 200 települé s ú |rate-
lepí té sé ben Vettek ré Szt a mai Magyarország é szaki
megyé iben Komárom-Esztergomtól Szabolcs-Szat-
már,Belegig, illetve a dé l-alföldi ré gióban, Bé ké s,
Bács-Kiskun é s Csongrád megyé ben, Ezek közül vala-
mivel tObb mint száz települé sen ma is é lnek nyelvü-
ket, kultú rálukat ápoló szlovákok.

fu itteni szlovák í rásbelisé g tulajdonké ppen egyid s
a szlovákság áttelepülé sé vel. M vel i els sorban lelké -
szek voltak, ami nagymé rté kben meghatározta í rói

Kra§zlán lgtván az oktatá§i Mlnlszté rlüm f tánác6osa, szlovák
refercns.

munkásságukat is, E jelent s
szemé lyisé gek köZé  iartozott
pddául Tessedih Sámuel szarvasi,
Haán Lalos bé ké scsabai vagy
Yalaszkt1 Pá1 tótkomlósi lelké sz is.

Tlianon a magyarországi szlo-
vákság számára is az anyanem-
zett l való elszakadást, az elszi-
getel dé st hozta, A ké t Világhá-
ború  köZötti id  sú lyos telhe-
ké nt e] kellett viselnie a módsze-
res * a hatalom által irányí tott *
beolvasztási nyomást is.

Ugyanakkor paradox módon
ez volt az az id szak, ame)y a
magyarországi szlovákok irodal-
mának megteremté sé t, az iro-
daimi é Iet kia]akulásának kezde,
teit hozta magáVal, Mintha tör-
vé nyszer  volna, hogy a hánya-
tott sors, é s a nehé zsé gek dacot
é bresztve, csakazé rtis cselekvé s-
re sarkallják az embert.

Hosszú  é vszázadokig az alföl-
di szlovákság egyetlen olvasmánya a biblia, valamint a
tranoszcius (szlovák nyelv  evangé likus é nekeskönyv)
volt, Ké s bb megjelentek, é s a földm vel k köZött nagy
né pszer sé gre tettek szert a kalendáriumok, melyek
nemcsak ismeleteket, információkat közvetí tettek, de
lehet sé get teremtettek a családi krónjka vezeté sé re is,
Az itteni szlovákság köré ben nagyon elter|edt az l9l8-
tóJ megjelen  (abiansky kalendár (Csabai kalendárium),
amely körül fokozatosan kialakult egy csoport. Ta€iai
el ször kedltelé sb l, maid mind tudatosabban í rtak a
maguk é s környezetük szóí akoztatására. Ez a né pi í rói
csoport Vetette meg a magyarországi szlovák irodalom
alapiait, Közé lük tartoztak pé ldául Ján Gerii, §tefan
Huddk, Ján Sekerha, Micha| Borgul'a, |án Korbel', ]uraj
Korú el' é s mások,

A né pi í rók munkássága remé nyteli kezdetet jelen-
tett, amit sajnos az 1946/47-es csehszlovák-magyar la,
kosságcsere vé gé rvé nyesen le is zárt. Nem lehet cso-
dá]kozni azon, hogy a legöntudatosabb é rtelmisé gi
í é teg é lt a kí nálkozó Jehet sé ggel,

Az ittmaí adottak számára nem maradt más, mint a
korszakváltással ú j fejezetet nyitni, É s a szlovákság-
ban volt er  szervezkedni, Na§a sloboda (Szabadsá-
gunk) cí mmel lapot alapí tani (ennek logutódia l957-
tól a Uudové  noviny (Né pú jság) amely a mai napig
megjelen  szlovák hetilapunk). Volt ereje isko]ákat
szervezni is, é s ezzel megvetni egy ú i é let alapjait,

AZ ötveneS é vekben remé nyteli kí sé rletek törté ntek
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az irodalom felé leszté sé re. l95r-ben Hru§ky mamovky
§piakovej (Spiak né ni köí té i) cí mme] kiadvány formá-
jában megjelentetté k a Felszabadulás l0, é vfordulóla
alkalmából kií rt irodalmi verseny nyerteseinek í rásait,
Ez azonban nem hozta meg a várt eredmé n),t, Bár iro-
dalmi versenyeket né hány alkalommal mé g - kevé s si-
kerre] - kií rtak, ké t é vtizedet kellett várni az irodalmi
é let ú jraindí tására,

A mé rfö]dkövet l974-ben egy ú jabb irodalmi verseny
kií rása jelentette. Ett I kezdve fokozatosan kialakultak
az iroda]mi é let keretei. A Ludové  noviny szlovák heti-
lap teí et ad a szlovák költ k, í rók í rásainak, l978-ban
Yú honka í Hajtások) cí mmel megjelenik az els  antoló-
gia, melyet további három követett, l979-t l a szlovák
hetilap hasábiain §kola milovnftov literatú ry (Iroda-
lomkedvel k iskolája) cí mmel rovatot indí tottak a kö]-
t i mesteIsé g elmé leti ismereteinek terjeszté sé re.

l98l,ben a Magyarországi Szlovákok Demokí atikus
Szövetsé ge Tömegtá jé koztatási Bizottsága mellett lé t-
reiött az lrldalmi Szeí cid, mely cé lul
t zte ki irodaimi rendezvé nyek
szervezé sé t a magvarországi szlo-
vákok köré ben, a szlovjk irodalmi
m vek megjelenteté sé nek, illetve
terjeszté sé nek segí té sé t, Valamint
a határon é s sz]ovákián kí vú l é l 
szlovák í rókkal, költ kkel való
együttm ködé s szervezé sé t is, Az
olvasói ré teg szé lesí té sé t szolgál-
ták a különböz  szerz i estek, esz-
mecseré k, melyeket a szlovákok ál-
ta] is ]akott települé seken szervez-
tek meg, Az trodalmi Szekció kiad-
ványaké nt 1981-87. között zr\d
(Születé s) cí mmel megjelent egy
irodalmi almanach hat száma is, A
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Szekció né hány tagia l988-ban lé trehozta a Sme (va-
gyunk) cí m  irodalmi é s társadalmi folyóiratot.

l990-ben az Irodalmi Szekció jogutódjaké nt 1é tre-
jött a Magyarországi Szlovák Í rók Egyesülete, mely ké -
s bb kib vü]t magyarországi szlovák ké pz m vé szek-
kel is, Közben sorra jelentek meg a verses- é s nove]-
]áskötetek, regé nyek, foí dí tások, esszé k é s tanulmá-
nyok. Kritikák születtek, a m alkotások ellutottak a
feln ttekhez, a gyerekekhez, az anyaországba, Iroda}-
máraink közül né hányan a Magyar Í rószövetsé g tagja
é s a Szlovák Í rók Egyesülete tiszteletbeli tagja lett,

Az I976-1990 közötti é vek mindenké ppen kiemelked 
id szakot jelentenek a hazai szlovák irodalom, é s a
szlovák kisebbsé g é ]eté ben, Meggy z dé sem, hogy a
hazai szlovák irodaImi közé letet je]lemz  aktivitás nagy-
ban hozzáiárult a magyarországi kisebbsé gek é leté t
alapjaiban megváltoztató, a kilencvenes é vek elejé n le-
zalló társadalmi változások bekövetkezté hez, a hazai
szlovákság é leté nek átalakí tásához, É s - ismé t paradox
módon- amikor a társadalmi lé gkör oldottabbá, szaba-
dabbá vált, az irodalmi é let hanyatlásnak indult, é s ez a
válság azt ma is jellemzi. Bizonyára összefügg ez irodaJ,
máraink aktí vabb társadalmj szerepvállalásával is.
Többsé gük más szervezetek é s a kisebbsé gi önkor-
mányzatok testületejnek munkálában is ré szt vesz.

Azt hiszem azonban, van itt mé g valami más is: a
nyolcvanas é vekben valamennyien, akik az irodalmi
esemé nyek tevé keny ré szesei voltunk, é reztük, hogy
kú ldeté st tellesí tünk, é s hittünk abban, hogy ké pesek
vagyunk megfordí tani a magyarországi szlovákságra
fenyeget  árnyé kké nt vet d  asszimilációs folyama-
tokat, Erre a kilencvenes é vekben lé trejöv  kisebbsé gi
önkormányzatiságban bizonyosságot iS láttunk, A ha-
zai kisebbsé gekkel együtt a szlovákság é lete is gyöke-
resen megváltozott, de sajnos a veszé ly nem mú ]t el,
S t, fokozódott,

Bí zom benne, hogy az ú i helyzetben irodalmunk is
magára talál é s ú jabb nagyszer  m vekkel hirdeti
maid, hogy é lünk.,,, hogy nyelvünkben é lünk,

E bevezet t köVet en ké rem fogadják szeretettel ie-
les alkotóink m veit, Az   nevükben is köszönöm,
hogy e rendezvé nyt megtisztelté k figyelmükkel,
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A találkozó közönsé ge


