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Húszéves a Magyarországi Szlovákok 

Kutatóintézete

Gyivicsán Anna, az első igazgatónő gondolatai

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete megala-
kulásával (1988-1990) és húszéves működésével egy 
életképes autonóm nemzetiségi intézmény modellje és 
jelképe le" . Bizonyítéka annak, hogy a viszonylagosan 
kis létszámú etnikum kutatása is hozzájárul a tudo-
mány fejlődéséhez, s ez egyenrangú partneri viszonyt 
alakít ki azokkal, akik a történelem úgyneveze"  „vi-
lágfolyamait” vizsgálják. Az intézet munkatársainak 
tudományos eredményei arról tanúskodnak, hogy egy 
alkotó személyiség a szarvasi szőlőkből vagy bárme-
lyik nógrádi szlovák településről az emberi kultúra, 
a társadalmi, gazdasági és szellemi műveltség éppoly 
létrehozója, mint például az Atlanti-óceán partján fek-
vő világhírű portugál kikötő bármely polgára. 

A nemzetiségi kultúra önálló fejlődésével és in-
tézményi biztosításával a gyakorlatban én már a XX. 
század 70-es éveinek elején találkoztam, amikor a 
szorb pedagógiai intézet ünnepségén ve" em részt 
Budyšínban (Bautzenben, a volt Német Demokratikus 
Köztársaságban). Ekkor volt lehetőségem megismer-
kedni a Domowina munkatársainak több tudományte-
rületet egyszerre érintő, a szorb történelmet, néprajzot, 
nyelvet és irodalomtudományt kutató tevékenységé-
vel. A Domowinán belül a tudományos részleg melle"  
működö"  egy közművelődési-kulturális központ, és 
kiadói tevékenység is folyt. 

E szorb intézménnyel és eredményeivel történt meg-
ismerkedésem nagyban hozzájárult doktoranduszi 
munkám elméleti előkészítéséhez, melyet a magyar-
országi szlovákok 1948-1968 közö" i társadalmi és kul-
turális aktivitásáról írtam. Felkelte" e érdeklődésemet 
O" o Bauer elmélete iránt is. Ez az elismert osztrák – de 
egyszersmind közép-európai – szociáldemokrata, a 
XIX. század végi erőteljes nacionalizmus örvényében 
kulturális autonómia elméletet dolgozo"  ki, mely a 
nemzetiségi kultúrák megőrzésének és jövőjének biz-
tosítéka lehetne. (Azóta sem dolgoztak ki elfogadha-
tóbb elveket ebben, a nemzetiségek számára létfontos-
ságú kérdésben.) 

Bauer elmélete és a budyšín-i tapasztalatok sokat 
segíte" ek nekem 1990-ben a Magyarországi Szlovákok 
Kutatóintézete alapító okiratának megfogalmazásá-
ban is. Az intézet megalapításának javaslata a csabai, 

illetve alföldi értelmiség – elsősorban István Anna és 
Sipiczki Mátyás – részéről bizonyos értelemben magá-
ban hordozta a kor szellemiségét. 1988-ban érezhető 
volt ugyanis „valami a levegőben”. Lassan és folya-
matosan felmerült a szlovák élet pluralizálódásának 
igénye. Erről tanúskodik például az írók egyesülete és 
a Prameň (Forrás) népművészeti egyesület megalaku-
lása. Nem véletlen, hogy az intézetet Békéscsabán ala-
kult meg, abban a nagyvárosban, amely mindig is az 
alföldi szlovákok kulturális központjának tarto" a ma-
gát. O" , ahol a viszonylag nagy sűrűségben élő szlovák 
értelmiségnek – bár néha megtörten, megcsonkítva 
– mindig sikerült mozgásba hoznia a szlovák kultúrát. 
Abban az időben kezde"  körvonalazódni a szlovák 
ház megalapításának terve; az egész megyében a Tu-
dományos Ismere" erjesztő Társaság keretében egyre 
gyakrabban tarto" ak kétnyelvű előadásokat. Ebben a 
folyamatban nagyon jelentős szerepet játszo"  a szlovák 
iskolára és a Munkácsy Mihály Múzeum keretein belül 
működő szlovák bázismúzeumra támaszkodó csabai 
és békési szlovákok. 

A helyi és megyei szlovák értelmiség nemcsak ér-
deklődéssel és megértéssel fogadta az intézet megala-
pítását, hanem erőteljes há" érként is szolgált annak 
kutató-tevékenységéhez. Erről tanúskodik egyebek 
melle"  „A magyarországi szlovákok népi kultúrájá-
nak atlasza” és a szociológiai felmérések megvalósítá-
sa, amelyek segítségük nélkül nem jelentek volna meg. 
Azt, hogy ez az értelmiség továbbra is lankadatlan 
érdeklődéssel fordul az intézet felé, elsősorban tudo-
mányos ismere" erjesztő tevékenységének köszönhe-
tő, amely mint lényeges feladata ugyan már az alapí-
tó okiratában is szerepelt, de valójában csak később, 
Hornokné Uhrin Erzsébet igazgatása ala"  valósult meg. 
Ő kezdeményezte az iskolai vetélkedők megszervezé-
sét is azzal a céllal, hogy a fi atal és a legi& abb nemze-
dékek is megismerjék a szlovákok múltját és jelenét. (A 
későbbiekben azt a tényt is elemezni kellene, hogy az 
intézet alapítói a megfelelő működési helyszín keresé-
se során a békéscsabai főiskolát is megkeresték, ahol 
szlovák pedagógusok és közép-európai értelmiségi ré-
teg képzése is folyt. Az intézet tudományos munkatár-
sai mindkét programban jelentős szerepet vállalha" ak 
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volna szakemberként és oktatóként egyaránt. A terv 
azonban nem valósult meg, a főiskola vezetése eluta-
síto" a az intéze" el való együ" működést, nem engedé-
lyezte elhelyezését a főiskola berkein belül.)

Köszöntöm a húszéves intézményt, amelynek nem 
volt könnyű útja, az út sziklás volt és néha ma is az, 
rögös és tövises, és néha ma is az. 

Az intézet alapító okirata tartalmazza, hogy tudo-
mányos programja kizárólag a magyarországi szlová-
kok kutatása. Sokan ezt nem akarták tudomásul venni. 
Gyakran megkeresték az intézetet, mint az általános 
szlovakisztika központját, tanulmányokat küldtek 
Szlovákia történelméről, kultúrtörténetéről a szlovák 
és a magyar tudományos körökből egyaránt. Sokan 
– főleg a magyar tudós társadalomból – valamiféle tér-
ségi történe" udományi intézetnek tarto" ak minket, 
és ennek értelmében nyújto" ak pénzügyi és kutatási 
segítséget. Lassan azonban szándékaink úgy a szak-
emberek, mint a szélesebb nyilvánosság számára is vi-
lágossá váltak. 

A szlovákiai társadalomtudományok képviselői vol-
tak azok, akik elsőként érte" ék meg célkitűzéseinket 
és az intézet működésének kezdetétől bekapcsolódtak 
kutatómunkánkba. Meggyőződésem, hogy nélkülük 
nem értük volna el eddigi eredményeinket. A munka-
társak és a szlovákiai kutatók harmonikus együ" mű-
ködéséről jó néhány kiadvány, az intézet által szerve-
ze"  tudományos tanácskozás, valamint az intézet első 
internetes könyve tanúskodik. Ez utóbbi a 2009-ben, 
egy pilisi szlovák faluban, Pilisszentlászlón megren-
deze"  együ" es tudományos kutatás eredményeit tar-

talmazza. Ezt a gyümölcsöző közös munkát jelképezi 
a Szlovák Tudományos Akadémia és a Magyarországi 
Szlovákok Kutatóintézete közö"  kötö"  együ" működé-
si szerződés, mely a szerződő felek egyes társadalmi és 
tudományos intézményei közö"  aláírt korábbi megál-
lapodásain alapszik. 

Az intézet húszéves létezését annak is köszönheti, 
hogy alapítója, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége 
és 2001 óta fenntartója, az Országos Szlovák Önkor-
mányzat (OSZÖ) nagyfokú empátiával kísérték és kí-
sérik fi gyelemmel az intézet tevékenységét. Az OSZÖ 
nem csupán az intézet anyagi biztonságáról gondosko-
dik, hanem a magyarországi szlovákok körében törté-
nő széleskörű társadalmi elismertetésére is törekszik. 

A sajátos jelleg – hogy továbbra is meg tudjon felelni 
az alapító okiratban is megfogalmazo"  céloknak – sa-
játos válaszokat kíván az Intéze" ől az újabb kihívások-
ra. Hozzájárulást a szlovákiai és magyarországi tudo-
mány fejlődéséhez; hozzájárulást a hazai szlovák kul-
túra gazdagításához és a szlovák nemzeti és kulturális 
identitás megerősítéséhez. Természetesen annak a kü-
lönlegességnek hangsúlyozásával, miszerint a szlovák 
kultúra különleges vonásainak, de a szlovák-magyar 
ke" ős kultúrának is hordozói vagyunk. Ezt mindkét 
többségi társadalomnak és természetesen a hazai szlo-
vák közösségeknek is tisztelnie kellene ebben a nem 
könnyű s igen csábító modern európai világban. 

Fennállása huszadik évfordulója alkalmából a Ku-
tatóintézetnek és munkatársainak nagyon sok erőt 
kívánok! Az elkövetkezendő húsz évben is lesz min 
dolgozniuk. 

Uhrin Erzsébet: A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének húsz éve

A szlovák kutatóintézet megalapításának gondolata az 
1980-as évek végén születe" , abban az időben, amikor 
a magyarországi szlovákokat a szakirodalomban és a 
politikai megnyilvánulásokban egyaránt Közép-Eu-
rópa leggyorsabban asszimilálódó nemzetiségeként 
jellemezték. A kezdeményezők – Sipiczki Mátyás, csa-
bai származású genetikus, egyetemi tanár s a csabai 
értelmiség István Annával az élén – feltételezték, hogy 
a szlovák nemzetiség kedvezőtlen helyzete, a szlovák 
nyelv és kultúra válságállapota, a felgyorsult asszimi-
lációs folyamat indokol" á teszi egy olyan intézmény 
kialakítását, mely szakmailag és tudományosan képes 
elemezni a magyarországi szlovákok múltját, illetve a 
jelenét érintő társadalmi folyamatokat a szlovák nem-
zetiség nyelvének, kultúrájának és hagyományainak 
megőrzése érdekében. 

A szlovák kutatóintézet az első ilyen tudományos 
intézet volt a maga nemében, hiszen a többi magyar-
országi nemzetiség később, e minta alapján alapíto" a 
meg hasonló intézményeit. Intézetünk közvetlenül a 
politikai változások után alakult meg, a rendszervál-
tás után, még az elő"  az 1993-ban elfogado"  kisebbsé-
gi törvény elő" , amely lehetővé te" e a magyarországi 
nemzetiségeknek saját, önálló intézmények létreho-

zását. Az alulról jövő kezdeményezést egy társadalmi 
szervezet, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége va-
lósíto" a meg, amikor 1990-ben békéscsabai székhellyel 
hivatalosan megalapíto" a az MSZKI-t. 

Az intézet céljait és feladatait az alapítók elgondolá-
sa alapján az első igazgatónő, Gyivicsán Anna egyetemi 
tanár dolgozta ki a tudományos műhely első munka-
társainak, Krupa András néprajzkutató és Chlebnyiczki 
János tudományos titkár közreműködésével. 

Az intézet céljai és tevékenységének kutatási terü-
letei az Alapító okiratban és az Alapszabályzatban 
vannak lefektetve, melyek szerint a fő kutatási tudo-
mányágak a szociológia, a történelem, a néprajz, a 
pedagógia, a pszichológia és a dialektológia. Később 
a kutatási területek a kulturális antropológiával és a 
szociolingvisztikával bővültek. A kutatás és kiadói 
tevékenység melle"  az intézmény az értelmiségi ré-
teg továbbképző központjaként is működik, szakmai 
segítséget nyújt az iskoláknak, utánpótlást nevel stb., 
közvetíti, terjeszti s népszerűsíti a tudományos-kutató 
munka eredményeit a szlovák és magyar szakembe-
rek, diákok és érdeklődők körében. 

A kutatóműhely ígéretes kezdete után 1997-2001 kö-
zö"  a bizonytalanság évei következtek. A szlovák kuta-
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tóintézet az elégtelen és rendszertelen pénzügyi támo-
gatás mia"  nagyon nehéz időszakot élt át, a megszűnés 
veszélye fenyege" e. 2001-ben az intézmény fenntartója 
az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) le" , azóta 
működése folyamatos és biztonságos. A Kutatóintézet 
helyzete 2003-tól – amikor Magyarország állami költ-
ségvetésében először került elkülönítésre a kisebbsé-
gi intézmények működtetésére 440 milliós támogatás 
– jelentősen javult. 2006-ban a MSZKI állami támoga-
tása az Országos Szlovák Önkormányzat költségvetés-
ének része le" . Ennek a határozatnak köszönhetően az 
intézet fi nanszírozása rendszeressé és folyamatossá 
vált. 2006-2009 közö"  az intézmény az OSZÖ önálló 
költségvetési intézménye volt. Intézetünk működését 
tekintve a teljes önállóság kedvező változás volt, 2010. 
január 1-jétől azonban az MSZKI ismét az OSZÖ rész-
legesen önálló költségvetési szervévé le" .

A munkakörülmények napjainkban

A Kutatóintézet munkakörülményei az utóbbi években 
fokozatosan romlo" ak. A 2001-2008 közö"  tapasztal-
ható fejlődés rövid időszaka után újra pénzügyi, sze-
mélyügyi és szervezeti gondokkal kell küzdenünk. Ezt 
részben a gazdasági válságnak, részben pedig az ille-
tékes szervek és intézmények érdektelenségének tud-
juk be. Az állami támogatás nem nyújt kompenzációt 
az infl ációra, az összes területen jelentkező áremelke-
désekre, intézményünk költségvetési támogatásának 
tárgyi kiadásai 2005 óta nem emelkedtek. A hiányzó 
összeget különböző pályázatokból igyekeztünk besze-
rezni, de ki kelle"  egészítenünk saját forrásokból is. A 
könyvkiadást s a tudományos, tudományos-ismere" er-
jesztő rendezvények szervezését csak pályázatokból és 
különböző intézmények, alapítványok külön támoga-
tási forrásaiból tudjuk megoldani. Az általunk elnyert 
pályázati pénzügyi támogatások névértéke szintén le-
csökkent és a támogatásokat gyakran csak utólagosan, 
a projekt megvalósítása után kapjuk meg. Így csak ne-
hézségek árán tudjuk megtervezni tudományos, szer-
vezeti és kiadási tevékenységünket, sőt az utólagos 
pályázati fi nanszírozás mia"  többször vannak fi zetési 
gondjaink is, melyet az OSZÖ segít megoldani.

Legnagyobb támogatónk az utóbbi években a Szlo-
vák Köztársaság Határon Túli Szlovákok Hivatala. 
Megtiszteltetésnek vesszük, hogy anyaországunk tá-
mogatja tevékenységünket, ami annál is értékesebb, 
mert Magyarországon támogatáshoz jutni egyre ne-
hezebb és amelle" , hogy korlátozo" ak a lehetőségek, 
mértékük is fokozatosan csökken. 

Pályázatok útján támogat minket a Magyar Köztár-
saság Oktatási és Kulturális Minisztériuma, a Viseg-
rádi Alap, a Magyar Köztársaság Kormányhivatalának 
intervenciós alapja, a Magyarországi Szlovákok Szö-
vetségének Lipa Közalapítványa, valamint a Magyar-
országi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapít-
vány. A Szlovák Tudományos Akadémiával (SZTA) 
kötö"  szerződésünkből adódó feladataink megvalósí-
tásához a szükséges pénzügyi eszközöket az OSZÖ-től 
kapjuk.

Nélkülözhetetlen forrásként számolunk a különbö-
ző hazai, szlovákiai és nemzetközi pályázatokkal is. 
Reméljük, hogy a jövőben is sikerül biztosítanunk tu-
dományos-kutató munkánk megfelelő feltételeit. 

Az utóbbi években jelentős mértékben változo"  
a kutatóintézet munkatársai személyi összetétele is. 
Munkaközösségünk öt évvel ezelő"  hét, aktív munka-
társból állt, de ma már csupán öten vagyunk: hárman 
főállásban (az igazgatónő, egy kutatónő és a titkárnő-
referens), a tudományos titkár félállásban, a könyvtá-
ros-referens hatórás állásban. Az MSZKI egyik alapí-
tó tagja, első főállású dolgozója, tudományos titkára, 
Chlebnyiczki János – aki 1997-től már nyugdíjasként 
dolgozo"  – 2006-ban úgy döntö" , hogy végérvényesen 
nyugállományba vonul. Érdemeit magas kitüntetések-
kel: a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével, a 
Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának Szt. 
Gorazd nagy medáljával és Cirill és Metód arany me-
dáljával ismerték el. Megüresede"  munkahelyére pá-
lyázati kiírás útján Kovács Anna kulturológust ve" ük 
fel. Tudományos titkárnak Tóth Sándor Jánost nevez-
tük ki. Az intézet tudományos munkatársa, Gombos 
János történész és levéltáros 2009 májusában ötvenhá-
rom éves korában hirtelen elhunyt. Tudományos főta-
nácsadónkkal, az intézet első igazgatójával, Gyivicsán 
Annával intézményünk folyamatos pénzügyi nehéz-
ségei mia"  2009. július 1-vel közösen a szerződéskötés 
melle"  döntö" ünk. Tiszteletdíja nem volt beépítve a 
MSZKI költségvetésébe, különböző pályázati forrá-
sokból kelle"  azt előteremteni, mely az utóbbi időben 
egyre nehezebben ment. Intézményünk tudományos 
titkára Tóth Sándor János élt az új lehetőségekkel és 
kihívásokkal, ráadásul nem volt elégede"  a pénzbeli 
elismeréssel, ezért elköszönt tőlünk. (2009. október 1-
től a szegedi Gál Ferenc Hi" udományi Főiskola dolgo-
zója.) A volt kollegák hiányát nagyon megérezzük. Hi-
ányoznak közösségünkből és nem csupán, mint mun-
kaerők és szakemberek. Mindannyian nagymértékben 
részesei intézetünk eddigi elért sikereinek. A kutatók 
számának jelentős csökkenése érthetően hatással volt 
a kutatóműhely tudományos-kutató tevékenységének 
hatékonyságára is. Kutatóbázisunk személyügyi fel-
tételei 2010. január 1-jétől kissé javultak, amikortól is 
félállásban alkalmaztuk Tuska Tünde nyelvészt, akit 
egyú" al tudományos titkárnak is kineveztünk. Három 
tiszteletbeli, címzetes munkatársunk, Gyivicsán Anna, 
Krupa András és Chlebnyiczki János tapasztalatai, ta-
nácsai és mindig készséges együ" működése továbbra 
is nagy segítséget jelent számunkra. 2010-ben véget 
ért a jelenlegi vezető, Hornokné Uhrin Erzsébet máso-
dik kinevezési időszaka, aki úgy döntö" , harmadjára 
nem pályázza meg a MSZKI igazgatói posztját. Az első 
pályázati kiírás sikertelen volt, a második folyamatban 
van. Az új igazgató személyéről az OSZÖ Közgyűlése 
2010. szeptemberi ülésén dönt. A Magyarországi Szlo-
vákok Kutatóintézetétől elvárt kötelességek, feladatok 
elvégzéséhez kevés a munkatárs, ezért a tárgyi feltéte-
lek melle"  a személyi feltételek fokozatos javítását is 
legfontosabb feladatunknak tekintjük. Számos külső 
munkatárssal, szlovákiai akadémiai intézmények je-
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lentős képviselőivel és a magyarországi szlovák értel-
miségiekkel dolgozunk. Hatékony segítségük nélkül 
intézetünk nem tudná teljesíteni a feladatait. 

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete a Ma-
gyar Tudományos Akadémia békéscsabai Regionális 
Központjában került elhelyezésre, ahol ugyan megfe-
lelőek a körülményeink, az MSZKI helységeit azonban 
fel kellene újítani és a technikai felszerelésekre is ráfér-
ne a korszerűsítés. 

Kapcsolatok

Tudományos-kutató munkánk során szlovákiai szak-
társaink, s az akadémiai, illetve felsőoktatási intézmé-
nyek szakmai együ" működése pótolhatatlan segítség 
a számunkra. Az intézet fokozatosan bővíti kapcsola-
tait a hazai és külföldi tudományos és oktatási intéz-
ményekkel. Jelenlegi kapcsolataink a következő intéz-
ményekkel vannak.

Szlovákia: Szlovák Tudományos Akadémia és nép-
rajzi, társadalomtudományi, nyelvészeti, valamint 
történeti intézetei; Komenský Egyetem Bölcsésze" u-
dományi Kara (Pozsony); Filozof Konštantín Egyetem 
Bölcsésze" udományi Kara (Nyitra); Bél Mátyás Egye-
tem Bölcsésze" udományi Kara és Közgazdasági Kara 
(Besztercebánya); Határon Túli Szlovákok Hivatala; 
Matica Slovenská; Szlovák Nemzeti Múzeum; Szlovák 
Nemzeti Könyvtár; Dotyk ľudskosti (Emberi érintés) 
polgári tömörülés; Inštitút Fórum; Gramma Nyelvi 
Iroda.

Románia: Ivan Krasko Kulturális és Tudományos 
Társaság 

Szerbia: Szlovakisztikai Társaság
Magyarország: Magyar Tudományos Akadémia 

Nyelvtudományi Intézete, MTA Etnikai-nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet; az egyetemek és főiskolák ta-
nárképző karai; a szlovák általános- és középiskolák; 
az OSZÖ intézményei; a szlovák önkormányza tok és 
civil szervezetek; a sajtó. 

A fenti intézményekkel való együ" működés sok 
esetben megállapodási szerződés alapján történik.

A Magyarországi Szlovákok 
Kutatóintézetének Tudományos Tanácsa

A MSZKI melle"  Tudományos Tanács (TT) működik, 
melynek jelenlegi elnöke az intézet megalapításának 
kezdeményezője, Sipiczki Mátyás. A tagok a magyar-
országi és szlovákiai akadémiai intézményeket kép-
viselik. A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 
Tudományos Tanácsának személyi összetétele 2009-
ben változo" . Az Országos Szlovák Önkormányzat 
Közgyűlése megszünte" e Szarka László és Csatári Béla 
tagságát, akik egyéb köteleze" ségeik mia"  nem tudtak 
a MSZKI Tudományos Tanácsának ülésein részt venni. 
Az OSZÖ Közgyűlése helye" ük a TT tagjává választot-
ta Zsilák Máriát, az ELTE docensét, és Miroslav Kmeť-
et, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem történészét. 
A volt tagoknak az eddigi munkát, támogatást köszön-

jük, az újaknak pedig a készséget a kutatóintéze" el 
való együ" működésre. 

A Tudományos Tanács évente kétszer ülésezik, fo-
lyamatosan értékeli s véleményezi a kutatóműhely tu-
dományos és szervezési tevékenységét. A TT javaslatai 
és határozatai intézetünk számára valódi segítséget 
jelentenek. 

A Kutatóintézet tevékenysége számok 
és tények tükrében

A 2005-től 2010 első félévének végéig eltelt időszakban 
az intézet tudományos munkatársai folyta" ák projekt-
jeiket, terepmunkát végeztek, levéltárakban és könyv-
tárakban kutata" ak, tanulmányokat írtak, kidolgozták 
s megvita" ák az újabb kutatási feladatok tervezeteit. 

Szubjektív és objektív okokból (a kutatók és a kül-
sős munkatársak túlterheltsége és hiánya, az elégtelen 
pénzügyi források mia" ) nem sikerült intézetünknek 
folytatni a regionális olvasókönyvek projektjét „Pilíšska 
čítanka” (Pilisi olvasókönyv), ahogy a „Kto je kto? Slováci 
v Maďarsku v súčasnosti” (Ki kicsoda? Szlovák kortársak 
Magyarországon) projektet sem, melyeket időlegesen 
leállíto" uk. A „Kritická analýza dokumentov a prameňov, 
týkajúcich sa histórie a kultúrnych dejín Slovákov v békešsko-
čanádskom regióne – 19. storočie” (A békés-csanádi szlová-
kok történelmét és kultúrtörténetét érintő dokumentok és 
források kritikai elemzése – 19. század), valamint a „Dejiny 
slovenských evanjelických cirkevných zborov v Maďarsku” 
(A magyarországi szlovák evangélikus gyülekezetek történe-
te) programok szintén szünetelnek, mert megvalósítá-
sukhoz sem a személyi, sem a pénzügyi feltételek nem 
ado" ak. 

Az SZTA Társadalomtudományi Intézetével, a BME 
Közgazdasági Karával, az MTA Regionális Központjá-
val, a békéscsabai főiskolával való együ" működésnek 
köszönhetően azonban intézetünknek olyan újabb té-
mákkal sikerült kibővítenie kutatási területeit, mint 
például a munkanélküliség a Békés megyei szlovákok 
körében és a fi atal szlovák munkanélküliek lehetőségei 
a munkaerőpiacon. 

A MSZKI megalapítása óta negyvenhat szlovák, 
illetve kétnyelvű könyvet adtunk ki a magyarországi 
szlovákok múltjáról, jelenéről, népi és modern kultú-
rájáról, nyelvéről, beleértve az oktatási segédleteket. 
Az a tény, hogy intézetünk könyvkiadó is, pénzügyi 
és szervezési szempontból egyaránt tovább nehezíti 
munkánkat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy köny-
veinket recenzensként hazai és szlovák szakemberek 
is értékeljék, hogy legyen nemzetközi azonosítójuk 
(ISBN-számuk), hogy eleget tegyenek minden for-
mai követelménynek. Kutatóműhelyünk munkatár-
sai nagymértékben hozzájárultak egyéb kiadványok 
megjelentetéséhez is (12+3 időszaki sajtótermék). Arra 
törekszünk, hogy a szakemberek és érdeklődők minél 
korábban megismerkedhessenek legújabb könyveink-
kel, ezért rendszeresen megszervezzük azok bemuta-
tóit. A budapesti Idegennyelvű Könyvtárnak köszön-
hetően 2009-ig kiadványainkat rendszeresen kiállítot-
ták a fővárosi Nemzetközi Könyvfesztiválon. 
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A szlovák kutatóműhely húszéves fennállása ala"  
tizennyolc néprajzi gyűjtőtábort, illetve harmincegy 
nemzetközi, interdiszciplináris kutatótábort szerve-
ze" . Tizenkét szimpóziumnak és konferenciának volt 
szervezője és más intézményekkel együ" működve 
ugyancsak tizenkét egyéb tudományos esemény szer-
vezésében ve"  részt. Nyolc tudományos diákkonfe-
renciát rendeztünk és – a Z pohľadu vedy (A tudomány 
szempontjából) sorozat keretein belül – hetvenegy isme-
re" erjesztő előadást tarto" unk meg. 

Egyéb fontos események a MSZKI életéből

2006 fontos fordulópont volt intézetünk történetében, 
mert ebben az évben együ" működési szerződést ír-
tunk alá a Szlovák Tudományos Akadémiával, s ezzel 
a szerződések alapján együ" működő intézmények 
száma egy igen jelentős szervvel bővült.

Az elmúlt időszakban az a megtiszteltetés ért ben-
nünket, hogy lehetőségünk volt jubileumi ünnepséget 
szervezni két kollégánknak. Krupa András etnográfus 
és folklorista születésnapjáról a „Kalendárne obyčaje II. 
Vianoce – Nový rok – Tri krále” (Jeles napok szokásai II. 
Karácsony – Újév – Három királyok) könyv második 
kiadásának bemutatása keretében emlékeztünk meg. 
A kötet erre a jeles alkalomra jelent meg, mint intéze-
tünk első, újabb kiadást megért könyve. 

Intézetünk első igazgatónője, Gyivicsán Anna 70. 
születésnapjának tiszteletére adtuk ki a „Kontexty 
identity” (Az identitás kontextusai) című kötetet, amely-
ben ötven tanulmány került közlésre (Krekovičová, 
Uhrinová, Žiláková 2010).

A MSZKI könyvtára és archívuma, hagyományos 
és digitális formában is, a magyarországi szlovákokat 
érintő értékes, fokozatosan bővülő gyűjtemény, mely 
minden érdeklődő rendelkezésére áll. Könyvállomá-
nyunk mintegy 3500 könyvet, 23 szakmai folyóiratot 
és periodikumot és számos DVD-t, CD-t és videokazet-
tát tartalmaz. Az OSZÖ Dokumentációs Központjával 
együ" működve befejeződö"  az intézet hanganyagá-
nak archiválása. 

Folytatódo"  az evangélikus levéltárak (Nagybán-
hegyes, Pitvaros, Csanádalberti, Békéscsaba) archivá-
lása. Az OSZÖ Dokumentációs Központjának szakmai 
irányításával megkezdődö"  a MSZKI könyvállomá-
nyának digitalizálása is.

A Kutatóintézet történetéről jubileumi kiadványok 
is készültek, melyekből az érdeklődők részletesebben 
is megismerhetik a szlovák kutatók munkáját. A „Prvé 
desaťročie Slovenského výskumného ústavu – A Szlovák 
Kutatóintézet első évtizede, 1990 – 2000” 2003-ban, a „15 
rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku – A Ma-
gyarországi Szlovákok Kutatóintézete 15 éve” pedig 2005-
ben jelent meg.

Tuska Tünde: A nyelvtudományi kutatásokról, az oktató-nevelő tevékenységről

Intézetünk megalapítása óta a magyarországi szlová-
kok nyelvének, illetve nyelvjárásának kutatását és az e 
területet érintő tudományos-kutató munka fejlesztését 
tartja egyik legfontosabb feladatának. Az intézet első 
kiadványai is a nyelvtudományt érintik, mint például 
a Király Péter által összeállíto" , s 1993-ban megjelent 
„Atlas slovenských nárečí v Maďarsku” (A magyarországi 
szlovák nyelvjárások atlasza).

Gyivicsán Anna, az intézet első igazgatója bízta meg 
Zsilák Máriát, hogy dolgozza ki a magyarországi szlo-
vák nyelvjárások hangtanának koncepcióját. Az általa 
1991-ben készíte"  „Archív slovenských nárečí v Maďarsku 
– zásady archivovania” (A magyarországi szlovák nyelvjá-
rások archívuma – az archiválás alapelvei) című anyagot a 
Szlovák Kutatóintézet első, szlovák nyelvi kutatásokat 
érintő tervezetének tarthatjuk. Ennek alapján kezdő-
dö"  el a magyarországi szlovák nyelvjárások hang-
anyagának gyűjtése. Magnetofon-felvételek készültek, 
melyek a békéscsabai Békés Megyei Könyvtár és Tu-
dásház zenei részlegére kerültek, míg másolatait inté-
zetünk őrzi. 

A „Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe” (A 
szlovák nyelv használata Békés megyében) című tudomá-
nyos program 2001-2004-ig került megvalósításra. Az 
azonos című kötet az intézet szociolingvisztikai pro-
jektjének eredményeit mutatja be. A kutatás célja az 
említe"  térség XXI. század eleji szlovák nyelvi hely-
zetének feltérképezése és bemutatása volt. A szerzők 

– a MSZKI saját és külsős munkatársai – átfogó képet 
szándékoztak adni a kétnyelvű közösségről, a legfon-
tosabb kommunikációs szférákról és intézményekről, 
amelyekben még ma is érvényesül a szlovák anya-
nyelv. 

A „Jazyková situácia v Slovenskom Komlóši” (Nyelvi 
helyzetkép Tótkomlóson) elnevezésű szociolingvisztikai 
kutatás a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtu-
dományi Intézetének Élőnyelvi Kutatócsoportja és az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi 
Tanszékének kezdeményezésére, országos projektjük 
koncepciója alapján került megvalósításra. A Nemze-
ti Kutatási és Fejlesztési Program keretében megkez-
de"  5/126/2001. számú projekt – a „Dimenzie jazykovej 
inakosti: možnosti zachovania jazykov menšín” (A nyelvi 
másság dimenziói: a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehe-
tőségei) – a nyelvhasználatra, a kódváltás és nyelvmeg-
őrzés formáira, a kétnyelvűség, nyelvi beállíto" ság és 
sztereotípiák kérdéseire összpontosít. Kidolgozói Bartha 
Csilla és Borbély Anna voltak. A szlovák kisebbségen 
kívül a németek, románok, a lovári és beás cigányok, 
a szerbek és a horvátok is bekapcsolódtak a kutatásba. 
A projekt célja a nemzetiségi társadalmakban alapve-
tő kutatásokat végezni a nyelvváltásról és a kisebbségi 
nyelvek megőrzésének formáiról, valamint a társadal-
mi kapcsolatokról, a kétnyelvűségről, a kisebbségek és 
többség közö" i nyelvi viszonyulásokról s a sztereotípi-
ákról (Tóth – Tušková – Uhrinová – Žiláková, 2005).
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A szlovák kutatóintézet szociolingvisztikai kutatási 
projektjét 2002-től kiterjeszte" ük más, szlovákok által 
lako"  településekre is. A „Slovenský jazyk v Maďarsku” 
(A szlovák nyelv Magyarországon) országos kutatást 
2004-től erőteljesebbé te" ük. 2008-ban jelente" ük meg 
azt a kétkötetes, szlovák-magyar nyelvű gyűjteményt, 
melyben a kutatás eredményeit ismerte" ük. Az or-
szágos szociolingvisztikai projekt koncepciójának ki-
dolgozása, a kutatás részleges megvalósítása, illetve 
értékelése a Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít 
Štúr Nyelvtudományi Intézetével való közös munka 
eredménye. A kutatási feladat célja a szlovák nyelv 
napjainkban magyar többségi nyelvi környezetben 
való használatának feltérképezése és bemutatása volt, 
különböző egyéni és társadalmi kommunikációs hely-
zeteken keresztül. 

A „Jazyková situácia v Slovenskom Komlóši” (Nyelvi 
helyzetkép Tótkomlóson) elnevezésű projekt kutatócso-
portja, melynek én is tagja voltam, megállapíto" a, 
hogy a legkevesebb reprezentánssal a legfi atalabbak 
rendelkeztek. Ezért úgy döntö" ünk, hogy következő 
kutatásunk célcsoportja a fi atal nemzedékhez tarto-
zók, mégpedig a felsőoktatási intézmények hallgatói 
lesznek. A kutatásban minden olyan tanszék részt 
vesz, ahol olyan 19-25 év közö" i fi atalok tanulnak, akik 
megfelelnek feltételeinknek: magyar állampolgársá-
gúak, és kisebbségi környezetből származók, illetve 
abban felnő" ek. A kutatás széles körű, több problé-
makörre irányul. Az etnikai identitást, a szlovák nyelv 
használatát, a nyelvi beállíto" ság a nyelvi viselkedés 
viszonylatában a kétnyelvűséget, valamint a fi atalok 
önértékelésének és nyelvtudásának kérdéseit foglalja 
magában. Eddig a fi atal szlovákok etnikai paramétere-
ivel és a kétnyelvűséggel összefüggő önrefl exiójukkal 
kapcsolatos adatok kerültek feldolgozásra. Az említe"  
kutatási eredményeket különböző kötetekben jelentet-
tük meg s több szlovákiai és magyarországi tanácsko-
záson is bemuta" uk. 

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2003-
2007 közö"  „Slovenčina v menšinovom prostredí” (A szlo-
vák nyelv kisebbségi környezetben) címmel nemzetközi 
részvétellel zajló nyelvtudományi konferenciákat szer-
veze" . Az ezeken elhangzo"  előadásokat és hozzászó-
lásokat az azonos című, 2004-ben és 2008-ban kiado"  
kötetek tartalmazzák. Tematikus tanácskozásokat 
– egyes tudományos kérdések megvilágítására és meg-
vitatására – a jövőben is szervezni szándékozunk.  

Legújabb kutatásunk, a „Slovenské priezviská v 
Maďarsku” (A szlovák vezetéknevek Magyarországon) célja 
a hazai szlovák nyelvi szigetek családi neveinek össze-
sítése. A jegyzék összeállítása terepmunkán alapszik. 
A gyűjtö"  anyag feldolgozását a korábbi lingvisztikai, 
társadalomtudományi és kulturológiai kutatások el-
méletei alapján fogjuk elvégezni. A projekt feladata a 
téma eddigi ismereteinek egységesítése és bővítése, a 
kiterjedt és szisztematikus kutatás segítségével újabb 
összefüggések és ismeretek feltárása, az adatok ábrá-

zolása s atlasz formájában történő közlése. Mindez a 
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének kezdemé-
nyezésére a Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít 
Štúr Nyelvtudományi Intézetével karöltve valósul 
meg. 2010. május 17-19-én került sor az első szakmai 
találkozóra, a résztvevők megbeszélésére Pozsonyban. 

Terveink közö"  szerepel a „Čabiansky kalendár” (Csa-
bai Kalendárium) nyelvi jellemzőit taglaló doktoranduszi 
munka könyv alakban való megjelentetése. 

A MSZKI tudományos munkatársai i" hon és kül-
földön folyamatosan tájékoztatják tevékenységük 
eredményeiről a szakmai nyilvánosságot. Elsősorban 
Szlovákiában, de Romániában, Csehországban és 
Svájcban vesznek részt szakmai programokon, konfe-
renciákon s tanulmányokat tesznek közzé különböző 
kiadványokban. A tudományos rendezvényeken való 
részvétel lehetőségét felajánljuk külsős munkatársa-
inknak is, költségeiket részben vagy teljes mértékben 
megtérítjük. 

A Kutatóintézet – különböző módon, elsősorban 
kiadványaival – a megalakulásától segítséget nyújt 
az iskoláknak és a pedagógusoknak. A helytörténeti 
olvasókönyveink közvetlenül a tanítókat, tanárokat, 
diákokat és hallgatókat szolgálják. A Chlebniczky Já-
nos által összeállíto"  Csabai (1996), Komlósi (2000) és 
Szarvasi (2002) olvasókönyveket méltán tartjuk jó s igen 
népszerű segédtankönyv-sorozatnak. Úgyszintén a 
Barková és Uhrinová szerkeszte" e, 2004-ben kiado"  
„Pripravujeme sa na jazykovú skúšku” (Készülünk a nyelv-
vizsgára) könyvet, valamint ennek kiegészítő könyvét, 
CD-jét és munkafüzetét (Kraslánová – Tóth – Dózsová és 
koll., 2005), CD-s tesztjeit (Tóth, 2007).

A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2003-
tól szervezi tudományos diákkutató versenyek kiírá-
sát azzal a céllal, hogy tevékenységébe bekapcsolja az 
általános- és középiskolásokat, valamint a felsőokta-
tás hallgatóit. A versenyeket három témában írtuk ki 
(Az iskolapadból az életbe; Én és az elődeim; Elmúlt idők élő 
üzenete). 

Ezek az országos programok az utóbbi években már 
nemzetközi – román és szerb (vajdasági) – részvétellel 
zajlo" ak. 2009-ben „Ukážky zo súťažných prác” (Ízelítő a 
versenymunkákból) címmel könyvet adtunk ki, amely-
ben 139 dolgozatból közlünk részleteket.

„Možnosti vzdelávania sa v materinskom jazyku v 
slovenskom zahraničí” (A határon túli szlovákok anyanyel-
vi képzésének lehetőségei) elnevezéssel előkészületben 
van egy nemzetközi iskolai projektünk, amelyben a 
Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku 
(Nagylaki Oktatási és Tanácsadó Társaság, Románia); 
a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 
(a Szlovák Nemzetiségi Kisebbség Tanácsa, Szerbia); a 
Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici (a besztercebányai Bél Mátyás 
Egyetem Felnő" képzési Központja, Szlovákia); lengyel-
országi és csehországi kutatók, valamint természetesen 
hazai szlovák intézményeink lesznek partnereink.


