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Többség – kisebbség
nyelvhasználat
Magyar-szlovák interetnikus kapcsolatok
történeti és nyelvészeti megközelítésben

A konferenciát a Selye J. Egyetem Tanárképző Kara szervezi.
Konferenciu organizuje Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho.

Majorita – menšina
jazykové vzťahy
Maďarsko-slovenské interetnické vzťahy
v historickom a jazykovednom kontexte

Komárom, 2012. december 13–14. • Komárno, 13.–14. decembra 2012
Selye János Egyetem • Univerzita J. Selyeho
Konferenciaközpont • Konferenčné centrum

2012. december 13. csütörtök – 13. decembra 2012, štvrtok
09.30

Köszöntő és a konferencia megnyitása – Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie
Tóth János rektor
Moderátor: Simon Attila
09.50 Tibor Pichler: Etnos, demos, polis v strednej Európe. Historický prieskum 			
(Etnosz, démosz, polisz Közép-Európában. Történeti áttekintés)
10.10 Benő Attila: Többnyelvűség Erdélyben (Viacjazyčnosť v Sedmohradsku)
10.30 Szarka László: A nyelv(ek) szerepe a magyar és szlovák nemzetépítésben
(Funkcia jazykov v maďarskom a slovenskom národnom hnutí)
10.50 Vita – Diskusia
11.10 Szünet – Prestávka
11.30 Lucia Satinská – Júlia Vrábľová: Jazyková legislatíva a verejný priestor
(Nyelvi törvényi szabályozás és a nyilvánosság)
11.50 Simon Szabolcs: Szlovákiai magyarok és az újabb nyelvtörvények
(Maďari na Slovensku a novšie jazykové zákony)
12.10 Vajda Barnabás: Párthűség, jólét, anyanyelv (Vernosť strane,
blahobyt a materinský jazyk)
12.30 Vita – Diskusia
13.00 Ebéd – Obed

Nyelv és politikum az interetnikus viszonyok alakulásában
Jazyk a politikum v interetnických vzťahoch

•

Történeti szekció – Historická sekcia
Moderátor: Szarka László
14.00 Kövér György: Kollektív erőszak és interetnicitás. Budapest, 1883
(Kolektívne násilie a interetnicita, Budapešť, 1883)
14.20 Kovács Anna: Az oktatás felügyeletének hétköznapi gyakorlata a pesti szlovák
evangélikus iskola tükrében (Bežná prax pedagogického dozoru na slovenskej
evanjelickej škole v Budapešti)
14.40 Tyekvicska Árpád: Gondolatok az identitásról – egy nógrádi szlovák
telepítésű község három évszázada (Úvahy o identite – tri stáročia jednej
novohradskej obce založenej Slovákmi)
15.00 Vita – Diskusia
15.20 Szünet – Prestávka
15.20 Fedinec Csilla: Az orosz csapda. Kisebbségi nyelvek a jelenkori Ukrajnában
(Ruská pasca. Menšinové jazyky na súčasnej Ukrajine)
16.00 Popély Árpád: Kisebbségi nyelvhasználat Szlovákiában 1945 és 1989 között
(Používanie menšinových jazykov na Slovensku 1945–1989)

Nyelvi érintkezések – a többség és a kisebbségek természetes együttélése
Jazykové kontakty – prirodzená koexistencia majority a minorít

Nyelvészeti szekció – Jazykovedná sekcia
Moderátor: Simon Szabolcs
14.00 Vörös Ottó: Állampolgárság és nemzeti identitás a nyelvtörvények tükrében 		
(Štátne občianstvo a národná identita v zrkadle jazykových zákonov)
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Szabómihály Gizella: A szlovákiai magyar kisebbségi nyelvpolitika megjelenési
formái (Formy jazykovej politiky maďarskej menšiny na Slovensku)
Vančóné Kremmer Ildikó: Az oktatás szükségessége és szerepe a kisebbségi
nyelvek megőrzésében (Potreba a úloha vzdelávania v zachovaní
menšinových jazykov)
Vita – Diskusia
Szünet – Prestávka
Szoták Szilvia: Miért aktuális a nyelvpolitika? – Autochton és allochton
kisebbségek Ausztriában (Prečo je aktuálna jazyková politika? – Autochtónne
a allochtónne menšiny v Rakúsku)
Pilecky Marcell: Interetnikus folyamatok és a multikulturalitás mindennapi
gyakorlata Dél-Szlovákiában (Interetnické procesy a každodenná prax
multikulturality na južnom Slovensku)
Vita – Diskusia
Fogadás – Recepcia

2012. december 14. péntek – 14. decembra 2012, piatok
A nemzet nyelvei és történelmei
Jazyky a histórie národa

Moderátor: Nagy Melinda
9.30
Gyáni Gábor: A nemzeti történetírás válaszúton (Národná historiografia
na rozcestí)
9.50
Deák Ágnes: Nemzetiségi együttélés és nyelvi konfliktusok Magyarországon
a Schmerling provizórium idején (Národnostné spolunažívanie a jazykové
konflikty v Uhorsku v období Schmerlingovho provizória)
10.10 Demmel József: Politikai nyelv, anyanyelv, nyelvhasználat: a turóci szlovák
nemesség vitája a magyar hivatalos nyelvről az 1840-es években (Politický
jazyk, materinský jazyk, používanie jazykov: diskusia turčianskej slovenskej
šlachty o maďarskom štátnom jazyku v 1840-tych rokoch)
10.30 Vita – Diskusia
10.50 Szünet – Prestávka
Moderátor: Vajda Barnabás
11.10 Simon Attila: Jog és gyakorlat. A magyar nyelv használata az első Csehszlovák
Köztársaságban (Právo a prax. Používanie maďarského jazyka
v prvej Československej republike)
11.30 Milan Olejník: Školská a kultúrna politika 1. ČSR versus požiadavky
maďarskej menšiny (Oktatás- és művelődéspolitika az első Csehszlovák
Köztársaságban a magyar kisebbség követeléseinek tükrében)
11.50 Soňa Gabzdilová: Výuka v maďarskom jazyku v súľade s princípmi
„proletárskeho internacionalizmu” (1948–1960) (Magyar tannyelvű oktatás a
„proletár internacionalizmus“ jegyében 1948–1960)
12.10 Záró vita – Záverečná diskusia
13.00 Ebéd – Obed

