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Slovak Intelligentsia in Hungary in a Reflection of Sociological Research. (Selected 
determinants and connection of construction of ethnic identity.) The paper concentrates 
upon the selected determinants and connections, which, in a significant measure, are 
constructing an ethnic identity of Slovak community living in Hungary, respective its elite 
segment – a Slovak intelligentsia and which we exposed to the empirical research (1988-
1999). 
 We are presenting the research results, which are dealing with the primary (context) 
markers of the research (type and degree of ethnic identity) and also will present their 
characteristic and differentiation in concrete. At the same time we will call attention to the 
connections among them and other ethnic (mother tongue, minority schools and culture) and 
social markers (ethnic rights, interethnic relations). The presentation will be based upon the 
socio-genesis of these determinants: 
1. factors of ethnic identity formation 
2. type of ethnic identity and achieved degree (measure) of identity 
3. attitudes and evaluations presented in “degree if critical views” upon the researched topics 

(an attitude toward the legal guarantees, evaluation of ethnic schools, evaluation of ethnic 
relations) 

4. activities in the sphere of ethnic and social life (use of mother tongue in the family 
environment, participation upon the cultural life of minority. 
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 Hlavným zámerom výskumu, ktorý sa uskutočnil na prelome rokov 1998-1999 
medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku2, bolo predovšetkým štúdium a skúmanie 
niektorých otázok súvisiacich s poznaním a charakterizovaním súčasného stavu 
etnickej identity u časti slovenskej populácie žijúcej v Maďarsku – slovenskej 

inteligencie v Maďarsku, a to v podmienkach transformácie spoločenského 
systému. Zameranie na slovenskú inteligenciu ako objekt výskumu nebolo 
samoúčelné, keďže ide o spoločenskú skupinu, ktorá je nositeľkou 
a sprostredkovateľkou dôležitých komponentov etnickej identity (napr. 
jazyk, kultúra, história) a zohráva rozhodujúcu úlohu v etnouvedomovacích 
procesoch príslušníkov slovenskej minority žijúcej v Maďarsku tým, že sa 
angažuje v kultúrnej, školskej, spolkovej, resp. verejnosprávnej oblasti. Zároveň 
cez prizmu príslušníkov slovenskej inteligencie sme chceli bližšie špecifikovať 
problémy slovenskej minority v Maďarsku v jednotlivých oblastiach 
národnostného života z hľadiska jej súčasného postavenia, vývoja a perspektív. 
Zaujímali nás teda aktuálne problémy nielen vo vnútri slovenskej minority, 
konkrétne v radoch slovenskej inteligencie, ale aj okolo nej. Zvláštnosťou 
výskumu bolo, že svojím zameraním, charakterom a aj rozsahom sa uskutočnil po 
prvýkrát v komunite Slovákov na území Maďarska. 
 V uvedenom príspevku sa sústredíme na problematiku etnickej identity, 
konkrétne na vybrané determinanty a súvislosti, ktoré vo významnej miere 
konštruujú etnickú identitu v Maďarsku žijúcej slovenskej komunity, resp. jej 
elitnej časti. Prezentujeme výskumné zistenia, ktoré sa týkajú primárnych 
(kontextových) ukazovateľov výskumu (typ a stupeň etnickej identity), konkrétne 
priblížime ich charakteristiku a diferenciáciu. Zároveň poukážeme aj na súvislosti 
medzi nimi, ako aj ďalšími etnickými (jazyk, školstvo, kultúra) a spoločenskými 
ukazovateľmi (etnické práva, interetnické vzťahy). Pri prezentácii budeme 
postupovať z hľadiska sociogenézy uvedených determinantov takto: 

1. faktory formovania etnickej identity,  
2. typ etnickej identity a dosiahnutý stupeň (miera) etnickej identity,  
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3. postoje a hodnotenia prejavujúce sa v „stupni kritickosti nazerania“ na 
skúmané skutočnosti (postoj k právnym garanciám, posudzovanie 
národnostného školstva, hodnotenie národnostných vzťahov), 

4. vlastné aktivity v oblasti národnostného a spoločenského života (používanie 
materinského jazyka v rodinnom prostredí, angažovanosť v kultúrnom živote 
minority). 

1 Adresa: PhDr. Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice, Slovenská republika. Tel.: 
+421-55-625 1986, fax: +421-55-625 5856, e-mail: homisin@saske.sk 
2 Výskum bol realizovaný v spolupráci Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, ktorý ho zabezpečoval po stránke 
metodologickej a analyzačnej a Výskumného ústavu Slovákov v Békešskej Čabe (Maďarsko), ktorý sa staral o jeho organizačné 
a finančné zabezpečenie. Jeho hlavným cieľom bolo skúmanie súčasného stavu etnickej identity slovenskej inteligencie 
v Maďarsku prostredníctvom dôležitých komponentov etnickej identity, akými sú jazyk, kultúra, etnické povedomie a pod. 
Zároveň sme monitorovali aj názory na postavenie, súčasný stav, ale i perspektívy slovenskej minority v Maďarsku. Uskutočnil 
sa vo vybraných lokalitách s najväčším zastúpením príslušníkov slovenskej minority (celkom v 8 župách, v 11 mestách a 50 
obciach). Výskumnú vzorku tvorilo 408 respondentov, príslušníkov slovenskej inteligencie. Pri výbere respondentov sme 
prihliadali na splnenie týchto kritérií: znalosť slovenského jazyka, slovenský pôvod, minimálne stredoškolské vzdelanie 
s výučbou slovenského jazyka. Respondenti boli pracovne aktívni prevažne v oblasti slovenského národnostného školstva, 
kultúry a slovenských menšinových samospráv. Národnostnú príslušnosť a materinský jazyk sme vzhľadom na špecifiká 
slovenskej minority zámerne nepovažovali za primárne kritériá výberu. Hlavnou výskumnou technikou bol štruktúrovaný 
dotazník distribuovaný v slovenskom i maďarskom jazyku. Výsledky boli spracované pomocou štatistického programu Statistica 
´99 (verzia 5.5) Pri analýzach sme použili parametrickú aj neparametrickú štatistiku. Štatistickú signifikantnosť výskumných 
zistení sme vyjadrili na hladine významnosti p≤0.05. (Bližšie o projekte výskumu a charakteristike výskumnej vzorky 
Homišinová, M., 2000c, 2003). 

 Pri vymedzení faktorov formovania etnickej identity budeme vychádzať 
predovšetkým zo všeobecnej etnickej charakteristiky slovenskej minority ako 
kompaktnej society, opierajúc sa o údaje oficiálnej štatistiky a dostupné údaje 
z doteraz realizovaných relevantných empirických výskumov Slovákov na území 
Maďarska, pričom sa zameriame najmä na demografické, etnické, jazykové 
a geografické faktory. Je potrebné zdôrazniť, že vplyv uvedených faktorov sa 
potvrdil aj u elitnej časti slovenskej komunity. Od prezentácie ich konkrétneho 
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1. 1 Počet Slovákov podľa ukazovateľa národnosť a materinský jazyk odrazu vo výskume slovenskej inteligencie však z priestorových dôvodov 
upúšťame3.  Ak vychádzame z postulátu, že materinský jazyk je znak etnického pôvodu 

a prihlásenie sa k národnosti znak aktuálneho etnického povedomia, potom miera 
zhody medzi nimi do značnej miery vypovedá o stave (stupni) etnickej identity. 
(Paukovič, V., 1994, s. 432) Zároveň je istým indikátorom vyjadrujúcim pozíciu 
etnika v spoločnosti nielen zo štatistického hľadiska. Obidva tieto etnické 
ukazovatele sme teda považovali za rozhodujúce, keďže prostredníctvom nich sa 
identita najčastejšie charakterizuje a najskôr sa v nich prejavia zmeny etnickej 
identifikácie5. 

 Pri analýze ostatných vybraných determinantov upriamujeme pozornosť na 
prezentáciu výsledkov výskumu slovenskej inteligencie v Maďarsku, reflektujúc 
na príslušné indikátory precizovania typu a stupňa etnickej identity, 
diagnostikovania aktuálnych otázok a špecifických problémov minority, tak ako 
ich táto časť slovenskej komunity vníma, prežíva a hodnotí a v neposlednom rade 
posúdenia ich osobnej zaangažovanosti do národnostného a spoločenského života 
slovenskej minority. 
  Istým ukazovateľom vypovedajúcim o vývoji Slovákov v Maďarsku z hľadiska 

ich početnosti sú štatistické analýzy zo sčítaní ľudu. Z komparácie údajov 
realizovaných sčítaní (od r. 1880-2001 celkom 12 sčítaní - bližšie Gyivicsán, 
A.,1994) vyplýva zostupná tendencia počtu obyvateľov udávajúcich si slovenský 
materinský jazyk (odhliadnuc od prirodzeného úbytku a prírastku obyvateľstva). 
Tabuľka č.1 ilustruje v absolútnych číslach negatívny trend vývoja počtu 
slovenského obyvateľstva podľa materinského jazyka. 

1. Faktory formovania etnickej identity Slovákov v Maďarsku 
 
 Slováci v Maďarsku na rozdiel od ostatných národností žijúcich v Maďarsku4 
disponujú dôležitou, historicky danou špecifickou črtou, ktorá mala (a nesporne aj 
naďalej má) veľký vplyv na formovanie ich etnickej identity. Je pre nich totiž 
charakteristické, že sú emocionálne i kultúrne viazaní k Maďarskej republike, 
k maďarskému národu, s ktorým už po stáročia spoločne žijú. Táto skutočnosť je 
determinovaná tým, že Slováci žijúci na území súčasného Maďarska sa vymkli 
z jednotného – materského (slovenského) národa tak, že i naďalej zostali v tej istej 
krajine. Aj ich následné migračné procesy sa udiali v rámci toho istého štátneho 
útvaru, keď vlastne išlo len o presídľovanie z jednej časti územia na druhú. 
(Bližšie Divičanová, A., 1999, s. 38-42) Toto zohralo v súvislosti s otázkami 
uchovávania etnického povedomia tohto obyvateľstva spolu s ďalšími vplyvmi 
a faktormi (demografické, jazykové, kultúrne, spoločenské, politické, ekonomické 
faktory a pod.) významnú úlohu a výrazne poznačilo jeho ďalší vývoj. Pod ich 
vplyvom došlo v prípade slovenskej minority žijúcej v Maďarsku k výraznej 
spoločenskej integrácii, jazykovej a národnostnej asimilácii. (Bližšie napr. 
Divičanová, A.,1999; Divičanová, A. - Krupa, O., 1999) Môžeme teda hovoriť o 
existencii určitých špecifík, ktoré slovenskú menšinu v Maďarsku v etnickom 
kontexte charakterizujú. 

 
Tabuľka č. 1: Počet Slovákov podľa údajov zo sčítania ľudu 
 

Realizované sčítania ľudu 
1880 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 

Počet podľa materinského jazyka 
213249 192227 165317 141877 104786 75877 25988 30690 21176 16054 12745 11817 

Počet podľa príslušnosti k národnosti 
     16677 7808 14340  9101 10459 17693 

 
Poznámka k tabuľke: Národnostná príslušnosť sa zisťovala predovšetkým v nadväznosti na materinský jazyk. 
Údaje pred r. 1920 sa vzťahujú tiež len na územie súčasného Maďarska. 
 
 Z prehľadu údajov demografickej štatistiky je zrejmé, že Slovákov 
v Maďarsku výrazne zasiahli etnoasimilačné procesy6. 
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 Z tabuľky vyplýva, že od r. 1950 do r. 1990, teda v priebehu 40 rokov, počet 
slovensky hovoriaceho obyvateľstva klesol skoro o 60%. Nesporne dôležitou 
(hodnou exaktného skúmania) je navyše skutočnosť, že v porovnaní s ostatnými 
národnosťami žijúcimi v Maďarsku je to práve slovenská minorita, u ktorej sa 

3 Vo výskume slovenskej inteligencie sme upriamili pozornosť predovšetkým na tie etnické špecifiká slovenskej komunity, ktoré 
sme z hľadiska zamerania výskumu považovali za relevantné. Dotýkali sa najmä demografických, etnických, jazykových 
a geografických faktorov. Predpokladali sme, že sa prejavia aj u príslušníkov slovenskej inteligencie žijúcej v Maďarsku, ktorá 
ako spoločenská kategória absentuje v oficiálnych štatistikách a doteraz nebola predmetom bližšieho empirického záujmu ani 
podrobená detailnejšiemu výskumu. Z výskumných zistení vyplynulo, že všetky z vybraných charakteristík slovenskej minority 
v Maďarsku sa istým spôsobom (v diferencovanej podobe a miere) odrazili aj u príslušníkov slovenskej inteligencie. 
Problematiku detailnejšie analyzujeme v stati Homišinová, M.: Špecifické znaky etnickej identity slovenskej inteligencie 
v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas/3-2003/index.html). 

                                                           
5 Napriek tomu ich však nemôžeme považovať za absolútne jednoznačný ukazovateľ etnickej identifikácie. (Bližšie napr. 
Jakubíková, 1993) 
6 Máme na mysli štatistickú asimiláciu, ktorá podľa Š. Šutaja (1992) je jedným z typov asimilácie prejavujúci sa v strednej 
Európe a vyplývajúci z uplatňovania princípu ekonomickej a politickej výhodnosti zmeny národnosti a materinského jazyka; nie 
je asimiláciou v pravom slova zmysle, prejavuje sa ako zmena v štatistických ukazovateľoch, napr. pri deklarovaní národnosti pri 
sčítaní obyvateľstva a je predpoklad, že časom, v ďalších generáciách môže prerásť do skutočnej etnickej asimilácie. 

4 V súčasnosti je v zmysle vymedzenia Zákona o právach národných a etnických menšín prijatého Národným zhromaždením 
Maďarskej republiky (č.77/1993) evidovaných a taxatívne vymenovaných (§61) trinásť národných a etnických menšín. Slovenská 
menšina v Maďarsku je v poradí treťou najpočetnejšou menšinou (po nemeckej a chorvátskej menšine). 
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tieto procesy prejavili najvýraznejšie (podľa štatistických údajov, KSH, 1995, s. 
9-19). V r. 1990 slovenský jazyk považovalo za svoj materinský jazyk už len 
12745 obyvateľov Maďarska a 10459 obyvateľov sa hlásilo k slovenskej 
národnosti. 
 V súvislosti s počtom Slovákov v Maďarsku je potrebné upozorniť na ďalší 
štatistický údaj, ktorý eviduje používanie materinského jazyka u národnostného 
obyvateľstva na základe rodinných a kultúrnych väzieb, t. j. vo vzťahu 
k osvojovaniu si jazyka v rodine, k členstvu a aktivite v jednotlivých kultúrnych 
inštitúciách a pod. Podľa tohto ukazovateľa skoro 55 tisíc obyvateľov Maďarska 
sa v r. 1990 vyjadrilo, že rozpráva slovensky (ich materinským jazykom však nie 
je slovenský jazyk). Ak k nemu prirátame tých 10 tisíc obyvateľov, ktorí sa 
prihlásili k slovenskej národnosti, a tých 5 a pol tisíc obyvateľov, ktorí považovali 
slovenský jazyk za svoj materinský jazyk (bez udania slovenskej národnosti), 
môžeme predpokladať „celkový“ počet asi 70 tisíc obyvateľov, ktorí majú istú 
väzbu, resp. vzťah k slovenskej minorite žijúcej v Maďarsku. 
 Pri podrobnejšej analýze oficiálnych údajov však dospejeme k istým zisteniam 
o nekonzistentnosti čísiel, ktoré potvrdzujú, že deklarovaná národnosť nie je u 
nich v súlade, resp. „nekryje sa“ s používaním slovenského jazyka. Z celkového 
počtu príslušníkov slovenskej menšiny deklarujúcich si slovenskú národnosť 
hovorilo v čase sčítania (1990) slovensky 85%, ale len 69% z nich považovalo 
slovenčinu za svoj materinský jazyk. Až 25% občanov hlásiacich sa v r. 1990 
k slovenskej národnosti potvrdilo za svoj materinský jazyk maďarčinu. 
 Existujúci nesúlad medzi etnickou príslušnosťou a materinským jazykom, ako 
aj predchádzajúcimi výskumami avizovaná bipolárna etnická a jazyková 
identifikácia Slovákov v Maďarsku nás viedla k rozhodnutiu neuplatňovať 
uvedené ukazovatele ako hlavné kritériá výberu výskumnej vzorky v 
realizovanom výskume slovenskej inteligencie. Zaujímalo nás, či sa spomínané 
skutočnosti prejavia na zložení výberového súboru podľa nami stanovených 
kritérií výberu a ak áno, aká bude diferenciácia súboru podľa uvedených 
ukazovateľov. 
 V súvislosti s verejnou deklaráciou k národnostnej (slovenskej) príslušnosti je 
potrebné zdôrazniť, že podľa údajov posledného sčítania (február 2001) sa počet 
slovenského obyvateľstva v Maďarsku výrazne zvýšil. Oficiálna štatistika 
zaznamenala skoro 70%-ný nárast v ukazovateli slovenská národnosť oproti 
sčítaniu v r. 1990, a to aj napriek tomu, že vyplnenie týchto údajov bolo 
v sčítacích hárkoch „nepovinné“, dané na zváženie každému občanovi. Počet 
obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti sa tak z 10 459 osôb zvýšil na 
17 693 osôb (podľa: Nemzeti kötődés, KSH, 2001). Najvyššie zastúpenie 
slovenského obyvateľstva bolo zaznamenané, obdobne ako pri sčítaní v r. 1990, 
v troch župách: Békešská župa (5022 Slovákov, 28,3%), Peštianska župa (3472 

Slovákov, 19,6%) a Komárňansko-Ostrihomská župa (2795 Slovákov, 15,7%), 
pričom ich počet stúpol oproti sčítaniu v r. 1990 skoro dvojnásobne (v roku 1990 
vo všetkých troch župách spolu 6395 Slovákov, v r. 2001 spolu 11289 Slovákov). 
(Szabó, O., 2002) Celkove takmer dve tretiny slovenského obyvateľstva žijúceho 
v Maďarsku (63,8%) je koncentrovaných v uvedených troch župách. 
 Domnievame sa, že uvedená skutočnosť môže byť dôsledkom nielen 
uskutočnených celospoločenských zmien, snáh o demokratické smerovanie 
maďarskej spoločnosti vrátane zabezpečenia legislatívnych záruk existencie 
minorít, ale aj potvrdením etnouvedomovacích procesov a aktivizačných snáh 
prebiehajúcich vo vnútri samotnej minority. Aká je však miera vplyvu uvedených, 
ale aj ďalších spoločensko-politických vnútroštátnych aj medzinárodných faktorov 
(napr. vznik samostatnej SR), nie je možné v súčasnosti posúdiť. Bez podloženej, 
exaktne vypracovanej empirickej analýzy tieto konštatácie zostávajú len na úrovni 
teoretického uvažovania. 
 Situácia v identifikovaní materinského (slovenského) jazyka je však podľa 
údajov štatistiky v r. 2001 odlišná. V tomto ukazovateli došlo k miernemu poklesu 
(celkovo o 7%), keď oproti 12 745 osôb v r. 1990 sa 11 817 osôb v r. 2001 
vyjadrilo, že slovenčinu považujú za svoj materinský jazyk. Svedčí to 
o postupujúcej jazykovej asimilácii v radoch príslušníkov slovenskej minority 
smerom k maďarskému jazyku. Za jeden z možných dôvodov tohto javu môžeme 
považovať vysoký podiel národnostnej heterogamie slovenskej minority, ktorý je 
v porovnaní so všetkými minoritami žijúcimi v Maďarsku najvyšší. Podľa 
štatistických údajov z r. 1990 približne polovica existujúcich manželských 
zväzkov v komunite Slovákov žije v etnickej heterogamii (podľa národnosti 
53,2%, podľa materinského jazyka 49,8%, KSH, 1995, s. 11). Toto predikovalo 
predovšetkým u potomkov slovenskej minority vzostupnú tendenciu národnostnej 
a jazykovej asimilácie. Výsledky výskumu etnicky homogénnej a zmiešanej 
slovenskej rodiny7 to v plnej miere aj potvrdili. (Homišinová, M., 2003c) 
 
1. 2 Národnostné povedomie a etnická identifikácia 
 Najnovšia spoločenskovedná a národnostno-historická literatúra charakterizuje 
v Maďarsku žijúce národnosti ako menšiny disponujúce celkovým slabým 
národnostným povedomím8. (Arató, E., 1969, s.95-100; Kemény, G. G., 1952, s. 
                                                           
7 Sociologicko-sociálnopsychologický empirický výskum tohto zamerania realizovali na prelome rokov 2000-2001 Výskumný 
ústav Slovákov v Békešskej Čabe a Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach pre slovenské rodiny žijúce v Maďarsku, 
nadväzujúc na skôr realizovaný sociologický výskum slovenskej inteligencie (1998-1999) žijúcej v Maďarsku. O rozšírenie 
výskumu (2001) aj pre rodiny príslušníkov ďalších minorít žijúcich v Maďarsku (nemeckej, chorvátskej a bulharskej minority) sa 
zaslúžil Ústav pre výskum etnických minorít MAV v Budapešti. Použitie rovnakej výskumnej metodiky umožňovalo porovnanie 
skúmaných ukazovateľov etnicity vo vnútri jednotlivých minorít i navzájom. Bližšie o metodike výskumu Homišinová,M: 
www.saske.sk/cas/4-2001/index.html, Homišinová, M: Sociológia 2002/2, roč. 34, s. 117-131. 
8 V súvislosti s pojmami národná/etnická menšina a národná/etnická identita dochádza k terminologicky odlišnému chápaniu a 
používaniu v maďarskej a slovenskej odbornej literatúre. Pod pojmom národná menšina sa v Maďarsku (v zmysle národnostného 
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1867-1892; Gyivicsán, A., 1985, s. 9-57) Konštatuje sa v nich, že Slováci sú 
v tomto smere oproti ostatným minoritám žijúcim v Maďarsku v najnevýhodnejšej 
situácii. 

 Konštrukcia dvojitej etnickej identity je prevažne chápaná ako prelínanie 
komponentov dvoch identít, v našom prípade maďarskej a etnickej (slovenskej) 
identity, pričom z hľadiska preferencie, resp. vyváženosti jednotlivých zložiek 
etnicity hovoríme o vyrovnanom (vyváženom) alebo nevyrovnanom 
(nevyváženom) type dvojitej identity. Podľa Gy. Bindorfferovej (2001, s. 180) 
vyrovnaný model dvojitej identity neznamená zmenu etnickej identity, len istú 
„kombináciu“ jednotlivých prvkov (zložiek) obidvoch identít, ktorej podstata 
spočíva v tom, že konštrukcia takejto identity sa doplňuje, zložky obidvoch identít 
sú v súlade a vzájomnej rovnováhe. Ak dochádza k preferencii niektorých zložiek 
etnicity (prevažne je to jazyk, kultúrne stereotypy) z jedného typu identity, 
hovoríme o nevyrovnanom modeli, v ktorom jednotlivé zložky identity sú 
nevyvážené.  

 Tvrdenie o celkovom slabom národnostnom povedomí Slovákov v Maďarsku 
je odôvodňované na základe historicky známych faktov, ktoré sa opierajú 
o tvrdenie, že „Slováci v Maďarsku ani nemôžu disponovať silnejším 
národnostným povedomím, lebo sa odtrhli od materského etnika ešte predtým, ako 
sa začali formovať národné hnutia (koncom 18. storočia). (Divičanová, A., 1999, 
s. 37) Podľa Divičanovej však ide o abstraktné predpoklady a povrchné poznanie 
správania sa Slovákov v Maďarsku. Argumentuje, že „etnicko-národnostné 
povedomie Slovákov v Maďarsku, jeho obsah, prvky sa nikdy bližšie neskúmali 
a nepodrobili ho ani historickej či sociologicko-psychologickej analýze“. (s. 38) 
Zároveň pri charakterizovaní identity Slovákov vyzdvihuje existenciu silnej 
lokálnej identity a s tým spojenú identitu pôvodu. Dodáva, že „dodnes žije 
slovenská identita pôvodu aj v kruhu jazykovo a kultúrne pomaďarčených 
generácií a je najsilnejším článkom reťaze etnickej identity“. (s. 42) 

 Poznatky z terénnych výskumov ukazujú, že v prípade Slovákov v Maďarsku 
ide skôr o nevyrovnaný model dvojitej identity, v ktorom ide o dominanciu 
maďarského jazyka a recesiu slovenského jazyka. Z tohto pohľadu hodnotenia by 
sme teda u Slovákov v Maďarsku mohli konštatovať istú mieru asimilácie 
s maďarským etnikom, zároveň však na základe existencie ďalších etnokultúrnych 
prvkov by mali prejavovať vzťah a spolupatričnosť aj k slovenskej minorite 
(samozrejme, generačne v rôzne postrehnuteľnej miere).  

 
1. 3 Dvojitá etnická identita 
 Pri hodnotení stavu etnickej identity sa Slovákom v Maďarsku všeobecne 
prisudzuje bipolárna, zmiešaná, dvojitá (slovensko-maďarská) etnická identita, 
ktorej príčiny spočívajú predovšetkým v niekoľko stáročí trvajúcej koexistencii 
Slovákov a Maďarov v jednom (uhorskom/maďarskom) štátnom útvare. Dvojitú 
identitu Slovákov potvrdzujú poznatky z doteraz realizovaných empirických 
výskumov9, analyzujúcich niektoré aspekty etnickej identity slovenskej minority v 
Maďarsku (Gyivicsán, A., 1985; Garami, E. - Szántó, J., 1991; Molnár, É., 1993; 
Demeter Zayzon, M., 1993; Imre, A., 2000), oficiálne to konštatuje aj Úrad vlády 
MR (dokument Úradu vlády, 1997, s. 47).  

 V tejto súvislosti považujeme za potrebné podotknúť, že jedným zo 
základných princípov v Maďarsku prijatého národnostného zákona bolo 
zabezpečenie slobodnej voľby identity, vrátane práva priznania dvojitej alebo 
viacnásobnej väzby. (Zákon č.77/1993, Hlava II, §7/odst.2) 
 
1. 4 Dvojjazyčnosť (bilingvizmus) 

                                                                                                                                                  

                                                                                  Sociológia 36, 2004, č. 4 8

 Z rozličných definícií dvojjazyčnosti je v prípade kolektívnej dvojjazyčnosti 
azda najvhodnejšia funkčná definícia, podľa ktorej „dvojjazyčným je každý 
hovoriaci, ktorý vo svojej každodennej jazykovej praxi používa dva jazyky, a to 
nezávisle od stupňa ich ovládania“. (Lanstyák, I., podľa Weinreicha, 2002) 
Dvojjazyčnosť v praxi je teda podľa uvedenej definície (pravidelné) používanie 
dvoch jazykov v bežných životných situáciách u jedincov žijúcich v dvojjazyčnej 
komunite, pritom postavenie obidvoch jazykov nie je vymedzené. (Bližšie 
o kolektívnej/menšinovej dvojjazyčnosti a jej jazykových následkoch napr. 
Lanstyák, I., 1993, 1994, 2002). 

zákona-1993) chápe skupina ľudí, ktorá pred začlenením do iného štátneho útvaru disponovala vlastným štátnym útvarom, od 
ktorého sa odtrhla; pod pojmom etnická, v zmysle národnostná menšina, sa chápe skupina ľudí, ktorá týmto útvarom 
nedisponovala (napr. rómska minorita). Pri terminologickom vymedzení minority je teda ťažisková ich pozícia k materskému 
štátu, národu. V tomto zmysle dochádza aj k vymedzeniu pojmov národnej a etnickej menšiny. Pojem národnostná menšina 
v maďarskej odbornej terminológii teda absentuje, alebo sa vyskytuje len veľmi zriedkavo. 
K istým nejasnostiam v terminológii môže dôjsť aj v súvislosti s pojmom etnická identita. V maďarskej odbornej literatúre sa 
v kontexte s minoritnou problematikou pomerne často stretávame s výrazmi etnické povedomie, národnostné povedomie, ktoré sú 
neraz používané a chápané ako ekvivalent pojmu etnická identita. V takom prípade však ide o istú terminologickú redukciu, 
keďže etnické vedomie je len jedným z určujúcich komponentov etnicity. 

 Ďalšia etnická charakteristika, ktorá sa prisudzuje príslušníkom slovenskej 
minority, je jazyková dualita - stav dvojjazyčnosti, t. j. bilingvizmus. Najčastejšie 
sa jeho vznik vyvodzuje z pôsobenia historických faktov (s maďarským jazykom 
sa dostávali do styku ešte pred osídľovaním) a hospodárskych faktorov (jazykové 
kontakty sa stali prirodzenými vďaka vnútorným hospodárskym stykom, ale i 
každodennému spolunažívaniu). (Divičanová, A., 1999, s. 52) Pre Slovákov 

9 V tejto súvislosti je však potrebné podotknúť, že výskumný terén zaoberajúci sa komplexnými otázkami postavenia a ďalšieho 
vývoja v Maďarsku žijúcich Slovákov, najmä v nových spoločensko-politických podmienkach, nie je dostatočne prebádaný. 
Maďarskými odborníkmi uskutočnené terénne sociologické, ale i sociolingvistické výskumy (napr. Garami - Szántó, 1991; 
Molnár, 1991; Demeter Zayzon, 1993; Imre, 2000) majú skôr charakter parciálnych výskumov, ktoré aplikujú špecifické 
výskumné metódy, z hľadiska výberu výskumnej vzorky sú koncentrované na vybraný región, lokalitu - jednotlivé obce či mestá, 
prípadne určitú vekovú (najmä staršiu) kategóriu Slovákov. Absentujú teda celoplošne realizované výskumy dotýkajúce sa 
všetkých Slovákmi obývaných regiónov, ktorých výsledky by bolo možné extrapolovať na celú slovenskú komunitu. 
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v Maďarsku je charakteristické, že „tak ako skoro u všetkých minorít žijúcich 
v Maďarsku dominantným jazykom je u nich používanie jazyka majority 
(maďarský jazyk), a to pri každodennej jazykovej komunikácii a stále viac aj 
v rodinnom prostredí“. (Szarka, L., 1999, s. 171) Materinský jazyk u Slovákov 
v Maďarsku teda vystupuje v komunikácii ako druhoradý - recesívny jazyk. Podľa 
tohto tvrdenia ide u nich o nevyváženú formu dvojjazyčnosti, tzv. subtraktívnu 
dvojjazyčnosť (Puskás, T., 2000, s. 78), ktorej zvláštnosťou je prevládajúca 
orientácia na väčšinový (majoritný) jazyk ako komunikačný jazyk. Sporadická, 
situačná komunikácia v slovenskom jazyku logicky predpokladá dopad na mieru 
jeho ovládania a evokuje úvahy o tzv. jazykovom úpadku menšinového jazyka. 

- Komárňansko-Ostrihomská, Peštianska, Fejérska a Vesprémska župa 
v Zadunajsku, 
- Békešská a Čongrádska (niekdajšia Čanádska) župa v juhovýchodnej časti 
Dolnej zeme, 
- oblasti Malého Kereša a Níreďházy, ktoré tvoria menšie jednotky. (Divičanová, 
A., 1999, s. 7) 
 Z prehľadu údajov demografickej štatistiky vyplynulo, že z 19 existujúcich žúp 
(okrem Budapešti) bolo v r.1990 najväčšie zastúpenie, t. j. nad 800 osôb 
slovenskej národnosti, v 5-tich župách (Komárňansko-Ostrihomská, Novohradská, 
Peštianska, Boršodsko-Abovsko-Zemplínska a Békešská župa). V nich žilo až 
77% Slovákov z celkového počtu tejto minority. Skoro dve tretiny Slovákov 
obývalo viac ako 100 vidieckych sídiel (zemepisne roztrúsených), asi tretina 
Slovákov žila kompaktnejšie v štyroch mestách: Békešská Čaba, Poľný Berinčok, 
Sarvaš, Slovenský Komlóš, asi 7% obyvateľstva slovenskej národnosti žilo v tom 
čase v hlavnom meste Budapešť.  

 
1. 5 Prejavy vzťahu k materinskému (slovenskému) jazyku 
 Pre jednotlivé slovenské jazykové ostrovy je v diferencovanej miere, avšak 
dlhodobo príznačné, že sa v nich prejavujú isté negatívne formy hodnotenia, 
posudzovania svojho materinského (slovenského) jazyka, spočívajúce v tvrdení 
o nepotrebnosti, nevýhodnosti, neperspektívnosti slovenského jazyka, ktoré 
vyúsťujú do „nezáujmu“ o tento jazyk. Divičanová (1999, s. 49) v tejto súvislosti 
hovorí o “poruchách v chápaní hodnôt materinského jazyka”. Potvrdilo sa, že 
argumentácia takého typu sa objavuje predovšetkým v tej časti slovenského 
spoločenstva, ktorá disponuje slabou, nedostatočnou znalosťou slovenského 
jazyka. (Podľa výskumu napr. Demeter Zayzon, M., 1993, s. 22) 

 Slovenské obyvateľstvo v Maďarsku, pochádzajúce z rôznych oblastí 
severného Uhorska (bližšie o migrácii Divičanová, A. - Krupa, O., 1999), 
podobne ako vo svojom pôvodnom prostredí hovorilo značne odlišnými 
slovenskými nárečiami a popri bezpochyby spoločných kultúrnych prvkoch si 
prinieslo so sebou i odlišnú kultúru nesúcu typické regionálne znaky. Tieto 
jazykové a kultúrne osobitosti sa zachovali dodnes. Na slovenských jazykových 
ostrovoch v Maďarsku možno nájsť obmeny všetkých troch slovenských nárečí. 
(Divičanová, A., 1999, s. 30) 

 Vymedzenie príčin ani časové ohraničenie vzniku takého hodnotenia nie je 
známe. Do istej miery v tomto smere mohli zohrať svoju úlohu aj existujúce 
slovenské nárečia a s tým spojené komunikačné bariéry. V každom prípade 
súčasná maďarská etnografia a historiografia potvrdzuje (napr. Markuš, M., 1977, 
s. 109-171; 1980, s. 182-219), že názorová orientácia spochybňujúca hodnoty 
slovenského jazyka sa stala všeobecne rozšírenou medzi príslušníkmi slovenskej 
minority. Na druhej strane však dokumentuje aj existenciu opačného, pozitívneho 
názoru Slovákov, ktorí uznávajú, vyzdvihujú hodnoty slovenského jazyka, čo 
potvrdzujú svojím jazykovým správaním. (Divičanová, A., 1999, s. 50) 

 Podľa uvedenej autorky etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových 
ostrovoch a osobitý charakter slovenských lokalít v Maďarsku ovplyvnilo 
niekoľko faktorov: geograficko-ekologické faktory, hospodárske faktory, 
kolektívna charakteristika, existencia, resp. neexistencia národnostných inštitúcií, 
miera kontaktov s materským etnikom, geografické postavenie lokalít, religiozita. 
(s. 11-30) Na základe ich pôsobenia je pre slovenské lokality príznačná 
predovšetkým jazyková (výskyt nárečí) a kultúrna diferenciácia. Z hľadiska 
vierovyznania dve tretiny Slovákov v Maďarsku je evanjelického vyznania 
(väčšina z nich žije na juhu a východe Dolnej zeme), kým jadro slovenského 
katolíckeho obyvateľstva žije v Zadunajsku. 

 
1. 6 Osídlenie a charakter slovenských lokalít 
 Slovenská minorita v Maďarsku nevytvára kompaktný celok v zmysle 
homogénneho spoločenstva a spoločného jazykového územia, naopak, žije 
roztrúsene, vytvára menšie či väčšie jazykové ostrovy.  

 
2. Ukazovatele etnickej identity - typ a stupeň 

 Môžeme vymedziť päť regiónov obývaných Slovákmi, ktoré majú charakter 
ostrovov: 

 
2. 1 Typ etnickej identity 

- Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa na severovýchode Maďarska,  Ako sme už uviedli, individuálnu deklaráciu príslušnosti k národnosti sme síce 
v našom výskume nepoužili ako primárne kritérium výberu výskumnej vzorky, 
použili sme ju však ako základ istej kategorizácie respondentov. K ukazovateľu 

- Novohradská župa a okolie Budapešti, 
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národnosť sme pritom pričlenili ďalší dôležitý ukazovateľ, ktorým bola 
identifikácia materinského jazyka. Zaujímalo nás, do akej miery sa u slovenskej 
inteligencie žijúcej v Maďarsku prejavuje jazyková a národnostná bipolarita 
a v akom pomere je u nich zastúpená slovenská či maďarská orientácia identity. 
Týmto spôsobom sme chceli vytvoriť špecifickú typologickú schému etnickej 
identity, ktorej jednotlivé typy by sme mohli ďalej skúmať a analyzovať. 
 Pri zistení stupňa (intenzity) etnickej identity nás zaujímalo, či na základe 
vybraných, tzv. latentných znakov etnickej identity (z oblasti jazyka a kultúry) 
dôjde k „odstupňovanej“ miere etnickej (slovenskej) identity a tým k diferenciácii 
respondentov s nízkou, strednou a vysokou mierou slovenskej identity.  
 Sústredili sme teda pozornosť na skúmanie etnickej identity prostredníctvom 
vymedzenia dvoch kľúčových ukazovateľov (premenných) výskumu - typu 
a stupňa (intenzity) etnickej identity. Išlo o snahu zakomponovať a empiricky 
„odskúšať“ tzv. kontextové premenné, pomocou ktorých by sme dokázali 
detailnejšie preskúmať problematiku etnickej identity v hlbších súvislostiach, na 
viacerých úrovniach, z rôznych pohľadov a viacrozmerných rezov analýzy dát 
(viacdimenzionálny prístup riešenia). Údaje o type etnickej identity boli zisťované 
na úrovni priamej etnickej identifikácie, údaje o stupni etnickej identity na úrovni 
nepriamej etnickej identifikácie. 
 Podstata kategorizácie respondentov (t. j. celej výskumnej vzorky) podľa typu 
etnickej identity spočívala v individuálnej deklarácii respondentov k príslušnej 
národnosti (slovenskej alebo maďarskej10) a súčasne v identifikácii svojho 
materinského jazyka (slovenského alebo maďarského). Na základe kombinácie 
obidvoch ukazovateľov sme identifikovali respondentov so slovenskou, 
maďarskou alebo dvojitou (slovensko-maďarskou) národnostnou orientáciou, t. j. 
vytvorili sme tri kategórie respondentov s tromi typmi etnickej identity: 
1. slovenská identita (SI) (skupina respondentov, ktorí sa prihlásili k slovenskej 

národnosti a za svoj materinský jazyk považovali slovenčinu), 
2. maďarská identita (MI) (skupina respondentov hlásiacich sa k maďarskej 

národnosti a maďarskému materinskému jazyku), 
3. dvojitá identita (DI) (skupina respondentov, ktorí sa hlásili k slovenskej 

národnosti a zároveň za materinský jazyk považovali maďarčinu alebo opačne 
– k maďarskej národnosti a slovenskému materinskému jazyku). 

 Takto definovaná typologická schéma identity slúžila výlučne ako výskumný 
model, ako informačný prostriedok skúmania a merania etnickej identity. A hoci 
sme si uvedomovali, že ide o zjednodušený spôsob skúmania problému, 
nepristúpili sme k nemu samoúčelne, ale čisto z pragmatických dôvodov, v snahe 

špecifikovať a kategorizovať etnickú identitu z uvedeného aspektu a skúmať 
súvislosti s ďalšími atribútmi etnicity i výskumom sledovanými ukazovateľmi 
(premennými). V typológii používané pojmy slovenská, maďarská a dvojitá 
identita teda chápeme v užšom zmysle, výlučne v kontexte previazanosti 
a pôsobenia dvoch vybraných znakov (národnostná príslušnosť, materinský jazyk) 
tak, ako sme to už naznačili. To znamená, že ak hovoríme o respondentoch napr. 
s maďarskou identitou, máme u nich na mysli síce dominanciu zložiek maďarskej 
povahy (maďarský materinský jazyk a maďarská etnická identifikácia), avšak 
vzhľadom aj na splnenie kritérií výberu vzorky a avizovanú existenciu 
dvojidentity Slovákov v Maďarsku predpokladali sme u nich zároveň existenciu 
vzťahu a istých väzieb k slovenskému etniku. Samotné výskumné zistenia 
správnosť týchto úvah potvrdili.  
 Na základe realizovanej typologizácie sme u príslušníkov slovenskej 
inteligencie vymedzili všetky tri typy identity, resp. identifikovali sme skupiny 
respondentov s istým typom etnickej identity. Z celkového počtu 392 
respondentov11 najpočetnejšiu (hoci nie výrazne dominantnú) skupinu tvorili 
respondenti so slovenskou identitou (40,3%), pre tretinu respondentov bola 
príznačná maďarská identita (33,4%) a viac ako štvrtinu tvorili respondenti 
s dvojitou identitou (26,3%). Výskumné zistenia teda potvrdili u tejto časti 
slovenskej populácie výraznú etnickú diferencovanosť všetkými tromi smermi (vo 
vzťahu k metodike výskumu). 
 
2. 2 Stupeň etnickej identity 
 Na identifikáciu stupňa (slovenskej) identity sme použili päť položiek 
(premenných) z dotazníka, ktoré sme považovali za možné indikátory ich určenia. 
Konkrétne išlo o položky, ktoré vyšetrovali skúmané skutočnosti v oblasti 
používania slovenského jazyka (tri položky) a aktivít v oblasti kultúry (dve 
položky). 
 Výsledky analýzy overovania vzájomnej súvislosti medzi vybranými 
premennými12 potvrdili kladnú súvislosť medzi skúmanými ukazovateľmi. To 
nám umožnilo urobiť celkový sumár (skóre) z týchto položiek a na jeho základe 
identifikovať dve extrémne skupiny respondentov13 – respondentov s vysokou 
a nízkou mierou (slovenskej) identity. Do tretej skupiny – respondenti so strednou 
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11 Chýbajúci počet do 408 tvorili respondenti uvádzajúci si iný materinský jazyk, resp. národnosť, prípadne duplicitne obidva 
ukazovatele. 
12 Existenciu vzájomnej súvislosti sme overovali tromi spôsobmi, využijúc metódy matematickej štatistiky, a to prostredníctvom 
počítačového programu Statistika/w. Zisťovala sa súvzťažnosť ukazovateľov (Spearmanova poradová korelácia), vnútorná 
konzistencia a faktorová analýza. (Bližšie Homišinová, M., 2000c, s. 471-481) 
13 Z dôvodu čo najlepšej porovnateľnosti jednotlivých kategórií respondentov z hľadiska ich počtu sme hodnotu jednej 
smerodajnej odchýlky (0,767) sústredili okolo stredu, t. j. polovicu jej hodnoty sme sústredili naľavo a polovicu napravo od 
strednej hodnoty. 

10 Z analýzy boli vylúčení respondenti deklarujúci si súčasne slovenskú i maďarskú národnosť, prípadne slovenský i maďarský 
jazyk (prejav tzv. duplicitnej národnosti) pre ich nízku početnosť a obmedzenú možnosť komparácie. 
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mierou identity – boli zaradení respondenti nachádzajúci sa v poli medzi 
extrémnymi skupinami.  

- jazykovú orientáciu, 
- národnostné školstvo, 

Z celkového počtu 373 respondentov14 sme teda identifikovali:  - národnostnú kultúru, 
- práva etnických menšín vo vnútroštátnom právnom systéme s dôrazom na 
uplatňovanie národnostných práv a postavenie Slovákov v Maďarsku, 

- respondentov s vysokou mierou identity (VMI) (45% respondentov), u ktorej 
dominovalo časté používanie slovenského jazyka, prejavovala sa aktivita 
v kultúrnej sfére, respondenti mali teda črty „slovenskosti“, - národnostné vzťahy (medzietnické vzťahy na regionálnej úrovni, na úrovni 

maďarská majorita - slovenská minorita, na medzištátnej úrovni – medzi 
Slovenskom a Maďarskom). 

- respondentov s nízkou mierou identity (NMI) (26,6% respondentov), ktorí 
naopak, prejavovali črty „maďarskosti“ vo všetkých sledovaných 
ukazovateľoch, čo sa prejavovalo dominanciou maďarského jazyka 
v jazykových komunikáciách, skôr pasivitou v kultúrnej sfére,  

 
2. 3 Súvislosť medzi typom a stupňom etnickej identity 
 Cieľom uskutočnenej analýzy bolo predovšetkým zistiť, či sa vytvorené typy 
etnickej identity „prenášajú“ aj na mieru identity a naopak, ako sa diferencujú 
typy etnickej identity v jednotlivých stupňoch identity. Išlo nám teda 
o identifikáciu súvislostí, resp. závislosti medzi uvedenými ukazovateľmi. 

- respondentov so strednou mierou identity (SMI) (28,4% respondentov), 
u ktorých prevládala „priemernosť“, čo sa v jednotlivých ukazovateľoch 
prejavilo ako čiastočné ovládanie slovenského jazyka, sporadické kultúrne 
aktivity, bilingvizmus v čítaní beletrie a v jazykovej komunikácii. 

 Výsledky na úrovni všetkých ukazovateľov (typ identity verzus miera identity) 
potvrdili na vysokej hladine významnosti (p<0,0001) predpoklad, že medzi 
skúmanými premennými existuje významná súvislosť. Významné rozdiely sme 
zaznamenali aj medzi jednotlivými typmi identity, porovnávajúc ich navzájom. 

 
Pre lepšiu názornosť uvádzame základný ilustračný model výskumu: 

 
Ilustračný model výskumu etnickej identity 

 Tabuľka č. 2 predkladá údaje o 358 respondentoch (chýbajúci počet 
respondentov neodpovedal na niektorý ukazovateľ). 

 
  

  
Miera identity Typ identity Tabuľka č. 2: Závislosť stupňa etnickej identity od typu etnickej identity  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kontextové ukazovatele (typ a stupeň identity) sme podrobili analýze v troch 
rovinách: samostatne, vo vzájomnej súvislosti, resp. spätosti (typ identity verzus 
stupeň identity) i v súčinnosti s ďalšími relevantnými empirickými indikátormi 
skúmania, ktoré etnickú identitu determinujú a ovplyvňujú. Za také sme 
považovali: 

                                                           
14 Do kategorizácie boli zaradení len respondenti, ktorí odpovedali na všetky sledované položky. 

slovenská 
 

maďarská 
 

dvojitá 

 

jazyková 

orientácia 

nízka 
 

stredná
 

vysoká

 

Stupeň etnickej identity Typ etnickej 
identity 

 
nízka miera stredná miera vysoká miera 

SPOLU 

    n 14 54 77 145 slovenská 
identita % v riadku 

% v stĺpci 
9,7 
15,4 

37,2 
33,1 

53,1 
74,0 

40,5 

    n 52 55 10 117 maďarská 
identita % v riadku 

% v stĺpci 

44,4 
57,1 

47,0 
33,8 

8,6 
9,6 

32,7 

   n 25 54 17 96 dvojitá 
identita % v riadku 

% v stĺpci 
26,0 
27,5 

56,3 
33,1 

17,7 
16,4 

26,8 

   n 91 163 104 358  
SPOLU     % 25,4 45,5 29,1 100 

 Uskutočnená interakcia obidvoch ukazovateľov (typ a stupeň etnickej identity) 
potvrdila, že typ identity zohráva významnú úlohu pri diferenciácii jednotlivých 
stupňov identity a naopak, v príslušných stupňoch identity sa odrážajú všetky 
kategórie typu identity, pričom sa zreteľne preukázala konzistentnosť v smerovaní 
pôsobenia obidvoch ukazovateľov, a to z obidvoch hľadísk. Pokiaľ ide o typ 
identity (% v riadku), pre slovenský typ identity bola charakteristická skôr vysoká 
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miera slovenskej identity, pre maďarskú identitu nízka a stredná miera identity, 
pre dvojitú identitu stredná miera identity. Z hľadiska posudzovania stupňa 
identity (% v stĺpci) bolo pre vysokú mieru identity príznačné zastúpenie 
slovenskej identity, pre strednú mieru identity vyvážené zastúpenie všetkých troch 
typov identity a nízku mieru identity charakterizoval prevažne maďarský typ 
identity. 
 
3. Národnostné práva, školstvo a interetnické vzťahy 
 
3. 1 Hodnotenie postavenia minority a postoj k právnym garanciám 
zachovania slovenskej minority 
 V oblasti právnej ochrany národnostných menšín existuje v súčasnosti v 
Maďarsku systém vnútroštátnych právnych noriem, medzinárodných záväzkov 
Maďarskej republiky, ako aj súhrn medzinárodných dokumentov implantovaných 
do vnútroštátneho práva. Okrem toho na ochranu práv a zabezpečenie záujmov 
etnických menšín funguje v Maďarsku celý rad vládnych i mimovládnych 
inštitúcií, organizácií, nadácií. (Bližšie dokument Úradu predsedu vlády MR, 
A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁK...1997, s. 11-46) 
 Prínosom v postavení a ďalšom rozvoji minoritných spoločností v Maďarsku 
bolo prijatie Zákona o právach národných a etnických menšín Národným 
zhromaždením Maďarskej republiky v júli 1993. Tento tzv. národnostný zákon vo 
svojich deviatich hlavách terminologicky definuje základné pojmy a vymedzuje 
práva minorít v oblasti individuálnych práv, kolektívnych práv, samospráv 
menšín, kultúrnej a školskej samosprávy, používania materinského jazyka menšín, 
zaoberá sa tiež otázkou hovorcov menšín, podporou menšín, hospodárením a 
majetkom samospráv, špeciálnymi nariadeniami o voľbe poslancov do miestnych 
samospráv. Cieľom zákona, ako to sám definuje, bolo vytvoriť také podmienky 
minoritám, ktoré by umožnili zastaviť ich asimilačné procesy a posilnili ich 
etnickú identitu. (Kisebbségi értesítő, 1993, s. 6) 
 Poznatky z doterajšieho uplatňovania uvedeného zákona v praxi, 
predovšetkým z fungovania menšinových samosprávnych orgánov však 
poukazujú na isté nedostatky, nejasnosti, dilemy a problémy, na ktoré upozorňujú 
samotní príslušníci minorít (Papuček, G., 1996) aj odborníci. (Csefkó, F. - Pálné 
Kovács, I., 1999; Eiler, F. - Kovács, N., 2000) Protichodným sa zdá byť napr. 
zásada „slobodnej voľby etnickej identity“(§7/1) v kontexte s „právom“ (avšak 
nie výlučným právom) minorít zakladať menšinové samosprávy (§5/1). 
Dôsledkom je, že v praxi sa reálne môže vyskytnúť možnosť (aj sa vyskytla) 
založenia menšinovej samosprávy, resp. účasti v nej aj občanmi nepatriacich 
k žiadnej minorite, ktorí z uvedenej účasti nejakým spôsobom profitujú. V tejto 
súvislosti sa opisuje nový spoločenský fenomén – etnobiznis. Odborníci 

upozorňujú na možnosti zneužitia nedostatkov zákona a prípadný negatívny dopad 
na príslušné minority. Voľby do menšinových samospráv sa tak stávajú akousi 
„pascou slobodnej voľby identity“. (Eiler F.- Kovács, N., 2000, s. 83) Problémom 
je aj nesúlad národnostného zákona so zákonom o samosprávach, ktorý v praxi 
spôsobuje oklieštenie práv menšinových samospráv. Ďalšími spornými miestami 
sú nejasnosti okolo fungovania menšinových samospráv vo vzťahu k obecným 
samosprávam. Za najväčší nedostatok zákona zo strany príslušníkov minorít 
(potvrdzujú to aj naše výsledky) sa považuje zákonom síce garantované, doposiaľ 
však neuplatnené právo parlamentného zastúpenia minorít. Doteraz, po desiatich 
rokoch platnosti zákona v tejto otázke nedošlo ku vzájomnému konsenzu. 
Realizácia parlamentného zastúpenia minorít je totiž sprevádzaná nejasnosťami 
a problémami okolo spôsobu a foriem jeho uplatňovania. (Bližšie Eiler - Kovács, 
2000) 
 V súvislosti s pôsobením národnostného zákona nás v tomto výskume 
slovenskej inteligencie zaujímalo aj ich hodnotenie súčasného postavenia 
slovenskej minority po prijatí národnostného zákona a názory na ďalšiu 
perspektívu v kontexte s existujúcim právnym systémom v Maďarsku. 
 Pri posudzovaní obidvoch indikátorov národnostného práva (postavenie 
slovenskej minority, právne garancie zachovania minority) sme z hľadiska typu 
etnickej identity zaregistrovali štatisticky významné rozdiely predovšetkým medzi 
respondentmi so slovenskou a maďarskou identitou, z hľadiska stupňa etnickej 
identity najmä medzi časťou slovenskej inteligencie s nízkou a vysokou mierou 
etnickej identity. 
 Typ aj stupeň identity sa teda ukázali ako faktory diferencovaného hodnotenia 
predmetných otázok u jednotlivých podskupín slovenskej inteligencie. 
Respondenti so slovenskou a maďarskou identitou sa líšili v postojoch k obidvom 
ukazovateľom predovšetkým v pozitívnych a negatívnych stanoviskách. Pre 
podskupiny respondentov strednej kategórie - s dvojitou identitou a strednou 
mierou identity - bola skôr príznačná poloha medzi obidvomi krajnými 
stanoviskami, prípadne ťažisko ich odpovedí sa nachádzalo v skupine 
ambivalentných odpovedí. 
 Respondenti so slovenskou aj maďarskou identitou vykazovali vo všeobecnosti 
rovnakú tendenciu prejavovať viac pozitívne stanovisko na obidve skúmané 
otázky – prevažne sa domnievali, že došlo k zlepšeniu postavenia slovenskej 
minority od prijatia národnostného zákona a v súčasnosti existujú dostatočné 
právne garancie zachovania slovenskej minority. Avšak miera zastúpenia 
respondentov bola na obidvoch póloch posudzovania odlišná. Všeobecne platilo, 
že o koľko bolo vyššie zastúpenie pozitívnych odpovedí u respondentov 
s maďarskou identitou, o toľko bolo vyššie zastúpenie negatívnych odpovedí zo 
strany respondentov so slovenskou identitou a naopak. Teda respondenti so 
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slovenskou identitou boli pri posudzovaní predmetnej otázky skeptickejší, 
kritickejší. Napr. pri hodnotení právnych garancií sme zaznamenali takúto 
distribúciu odpovedí - pozitívne odpovede: SI - 43%, MI - 65%, negatívne 
odpovede: SI - 34%, MI - 11% respondentov. 
 Mierne odlišne boli posudzované tieto otázky z hľadiska stupňa etnickej 
identity. V prípade hodnotenia zlepšenia postavenia slovenskej minority 
u respondentov s nízkou mierou slovenskej identity dominoval ambivalentný 
postoj (viac ako polovica respondentov), u respondentov s vysokou mierou 
identity sa však prejavila výraznejšia polarizácia - predovšetkým v kombinácii 
pozitívnych a negatívnych stanovísk. V tejto skupine respondentov prevládal 
nevyhranený postoj, keď takmer v rovnakom percentuálnom zastúpení 
respondenti zastávali pozitívne i negatívne stanovisko (okolo 40%). V skupine 
respondentov s nízkou a strednou mierou identity bola zjavná rovnaká tendencia 
(ako aj v prípade respondentov s maďarskou a dvojitou identitou) v tom zmysle, 
že u respondentov s nízkou mierou identity sme zaznamenali vyššie hodnoty 
pozitívnych a nižšie hodnoty negatívnych odpovedí, u skupiny respondentov so 
strednou mierou identity to bolo opačne. 
 V prípade posudzovania právnych garancií sa teda rovnako potvrdili už 
spomínané tendencie. Časť slovenskej inteligencie s nízkou mierou identity 
prejavila s existenciou národnostných práv výraznejšiu spokojnosť. Až dve tretiny 
z nich sa domnievalo, že v súčasnosti existujúci právny systém v Maďarsku 
v dostatočnej miere garantuje zachovanie slovenského etnika a len 11% 
respondentov zastávalo iné stanovisko. Miera spokojnosti s garanciou etnických 
práv u slovenskej inteligencie s vysokou mierou identity bola evidentne nižšia 
(necelá polovica z nich) a miera nespokojnosti vyššia, keď takmer tretina z nich 
očakávala väčšie právne garancie pre zachovanie slovenskej minority. 
 
3. 2 Posudzovanie fungovania slovenského národnostného školstva 
 Pre posledné polstoročie dejín národnostného školstva v celej Európe je 
charakteristická neustále pretrvávajúca kríza, ktorej sa nevyhlo ani národnostné 
školstvo v Maďarsku (v rámci neho i slovenské národnostné školstvo). Bádateľka 
slovenskej kultúry a jazyka v Maďarsku A. Divičanová upozorňuje: „Nesmieme 
na to zabúdať ani vtedy, keď niekedy výsledky – relatívne - môžeme pokladať za 
celkom pozitívne.“ (Divičanová, A., 2000) Vo všeobecnosti situáciu v súčasnom 
slovenskom školskom systéme v Maďarsku môžeme z hľadiska počtu a 
charakteru národnostných škôl, ale i efektivity vzdelávacej práce považovať za 
veľmi nepriaznivú. K tejto situácii prispel celý rad faktorov týkajúcich sa na 
jednej strane typologických špecifík slovenskej minority – predovšetkým 
progresívna jazyková asimilácia v rodinnom prostredí, slabé národnostné 
povedomie, na strane druhej samotného výchovno-vzdelávacieho procesu – 

nedostatky v systéme vyučovania slovenského jazyka v období minulého režimu, 
dominancia maďarského jazyka v súčasnom školskom systéme, rastúci záujem 
o výučbu cudzích, tzv. svetových jazykov (angličtina, nemčina) atď. (Szarka, L., 
2000) 
 Vcelku úspešný rozvoj slovenského národnostného školstva v Maďarsku sa v 
60-tych rokoch nielen pozastavil, ale aj výrazne zmenil svoj charakter. Vstúpila 
totiž do platnosti nová školská reforma, pričom došlo k reorganizácii aj 
národnostných škôl a pristúpilo sa k zavedeniu ich dvojjazyčného modelu. Od r. 
1961 sa všetky školy s vyučujúcim jazykom slovenským v Maďarsku zmenili na 
školy dvojjazyčné (slovensko-maďarské), v ktorých sa humanitné predmety 
vyučovali po slovensky (slovenský jazyk a literatúra, dejepis a zemepis) 
a prírodovedné predmety po maďarsky. Popri nich v lokalitách so slovenským 
obyvateľstvom existovali aj také typy maďarských škôl, v ktorých sa slovenský 
jazyk osvojoval vo forme výučby nepovinného predmetu – ako cudzí jazyk. Išlo 
teda o zavedenie tzv. dvojstupňového modelu národnostných škôl, na základe 
ktorého došlo k zrušeniu škôl s vyučovacím jazykom slovenským a zavedeniu 
dvojjazyčných škôl a maďarských škôl s výučbou národnostného jazyka. (Bližšie 
Föglein, G., 1997) Tento model národnostného školstva v prípade Slovákov 
v Maďarsku zostal de facto nezmenený až dodnes (napriek ďalším legislatívnym 
úpravám, napr. školský zákon z r. 1985, národnostný zákon z r. 1993).  
 V súčasnosti sa realizuje výučba slovenského jazyka v Maďarsku v týchto 
dvojjazyčných školách: na dvoch gymnáziách v Budapešti a Békešskej Čabe, na 
piatich základných školách v Slovenskom Komlóši, v Sarvaši, v Novom Meste 
pod Šiatorom, v Budapešti a Békešskej Čabe ( posledne dve menované sú 
súčasťou tamojších gymnázií) a na maďarských školách s možnosťou vyučovania 
slovenského jazyka ako cudzieho, nepovinného predmetu (niekoľko desiatok 
základných škôl). 
 Otázka siete a fungovania národnostných škôl je predmetom stálych diskusií 
a protichodných názorov medzi odborníkmi aj širším slovenským obyvateľstvom. 
V centre pozornosti sú najmä dvojjazyčné školy, ktoré časť slovenského 
obyvateľstva vrátane slovenskej inteligencie schvaľuje, iná ich kritizuje. 
Prívrženci presviedčajú o ich oprávnenosti predovšetkým z historického 
a celospoločenského aspektu, kritici poukazujú na negatívny vplyv dvojjazyčných 
škôl pri osvojovaní si jazyka národnosti z hľadiska jazykového, pedagogického 
a psychologického. (Jarovinszkij, A., 1994; Lanstyák, I.,1994) 
 V radoch slovenského obyvateľstva i slovenskej inteligencie (náš výskum to 
len potvrdzuje) vo všeobecnosti prevláda nespokojnosť so súčasným systémom 
slovenského školstva, pokiaľ ide o počet a charakter národnostných škôl, ale 
i kvalitu a efektivitu výučby. Pomoc zo strany učiteľov zo Slovenska (od r. 1989 
prichádzajú do Maďarska hosťujúci učitelia) je síce veľmi vítaná a vysoko 
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oceňovaná, avšak podľa vyjadrenia predstaviteľov slovenskej minority (z radov 
školských a kultúrnych ustanovizní, ale i slovenských menšinových samospráv) 
v nedostatočnej miere pokrýva požiadavky a potreby slovenského školstva 
v Maďarsku. Stálym problémom je aj nedostatok slovenskej literatúry a 
slovenských učebníc.  

 Z grafu č. 1 je evidentné, že respondenti sa pri posudzovaní existujúcej sústavy 
slovenského národnostného školstva z hľadiska jej úlohy pri zachovaní 
slovenského etnika rozlišovali podľa typu etnickej identity. Najvýznamnejšie 
rozdiely v postojoch sme zaznamenali predovšetkým medzi respondentmi so 
slovenským a maďarským typom identity, menšie medzi slovenským a dvojitým 
typom identity. Respondenti sa najviac odlišovali v miere vyjadrovania 
pozitívneho hodnotenia slovenského národnostného školstva. Kým takmer 
polovica respondentov s maďarskou identitou bola spokojná s jeho fungovaním, 
čo deklarovala svojím jednoznačne pozitívnym hodnotením, respondenti 
s dvojitou a najmä slovenskou identitou zastávali tento názor v omnoho menšej 
miere. 

 V príspevku prezentujeme aj názory v Maďarsku žijúcej slovenskej 
inteligencie týkajúce sa posudzovania fungovania existujúcej sústavy slovenského 
školstva v Maďarsku. Konkrétne nás zaujímalo, či a ako sa hodnotenie 
respondentov diferencuje z hľadiska kontextových ukazovateľov - podľa typu 
a stupňa etnickej identity. Predpokladali sme, že respondenti sa v názoroch budú 
rozlišovať aj vzhľadom na už potvrdené súvislosti medzi študijným jazykom 
a typom/stupňom etnickej identity. Predovšetkým sme očakávali diferencie u 
kategórie respondentov so slovenskou identitou, tiež u respondentov s vysokou 
mierou slovenskej identity a ich hodnotením predmetnej otázky. Výsledky 
v grafickej podobe ilustruje graf č. 1 a č. 2. 

 
Graf č. 2: 
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 Obidve tieto podskupiny slovenskej inteligencie sa teda v prevažnej miere 
(takmer polovica respondentov u obidvoch podskupín) domnievali, že súčasné 
slovenské národnostné školstvo len čiastočne zaručuje zachovanie slovenského 
etnika v Maďarsku. Respondenti so slovenskou identitou v najväčšom 
percentuálnom zastúpení vyjadrili negatívne stanovisko (tretina z nich skôr alebo 
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úplne negatívne hodnotila uvedenú otázku), čím deklarovali názor, že existujúca 
sústava slovenského národnostného školstva dostatočne nespĺňa záruky rozvoja 
príslušníkov slovenskej minority. 
 Z grafu č. 2 vyplýva, že síce diferencie medzi jednotlivými podskupinami 
slovenskej inteligencie kategorizovanými podľa stupňa etnickej identity nie sú 
také výrazné ako v prípade ich kategorizácie podľa typu identity, napriek tomu je 
postrehnuteľný podobný trend posudzovania predmetnej otázky. Respondenti 
s vysokou mierou slovenskej identity sa pri posudzovaní otázky odlišovali od 
ďalších dvoch podskupín. Väčšina z nich (viac ako polovica) bola len čiastočne 
spokojná s fungovaním slovenského národnostného školstva v Maďarsku 
z hľadiska garancií zachovania slovenskej minority a v najmenšej miere s ním 
vyjadrila úplnú spokojnosť (15%). 
 Aj tieto výsledky naznačujú, že typ a miera identity sú ukazovatele, podľa 
ktorých sa stanoviská príslušníkov slovenskej inteligencie v oblasti školskej 
problematiky diferencujú. Zároveň sa potvrdil náš predpoklad, že názor 
respondentov na fungovanie slovenského národnostného školstva vo veľkej miere 
determinuje osobná skúsenosť respondentov, vyplývajúca z návštevnosti 
slovenských škôl.  
 Predovšetkým tá časť slovenskej inteligencie, pre ktorú je príznačný slovenský 
typ identity a vysoká miera (slovenskej) identity, posudzuje fungovanie 
slovenského školstva rezervovanejšie, v najväčšej miere si myslí, že slovenské 
školstvo vytvára len čiastočné garancie zachovania slovenského etnika 
v Maďarsku. Sú teda viac-menej skeptickí pri hodnotení úlohy, ktorú súčasne 
existujúca sústava slovenského školstva bude pre príslušníkov slovenskej minority 
žijúcej v Maďarsku v budúcnosti zohrávať. 
 
3. 3 Hodnotenie národnostných vzťahov 
 Pre stredoeurópsky priestor a aj pre slovensko-maďarské vzťahy je typické, že 
dlhodobo v ňom rezonujú rezíduá minulosti. Z výsledkov mnohých výskumov 
realizovaných na Slovensku medzi príslušníkmi slovenskej majority a maďarskej 
minority (napr. výskumy výskumného centra FOCUS, výskumy verejnej mienky, 
interdisciplinárne výskumy Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach 
v rokoch 1990, 1992, 1996)15 vyplynulo, že obraz o slovensko-maďarských 
vzťahoch sa utvára na základe presvedčenia o negatívnom historickom dedičstve. 
Počas dlhého obdobia spoločných dejín to boli prevažne negatívne historické 

udalosti, politické kroky a rozhodnutia (trianonské rozhodnutie, Benešove 
dekréty, výmena obyvateľstva, poslovenčovanie, resp. pomaďarčovanie), ktoré 
ovplyvnili vzájomné spolužitie obidvoch spoločenstiev a ktoré sú často na 
obidvoch stranách vnímané ako historické krivdy a skrivodlivosti na „vlastnom“ 
národe. 
 Vo výskume slovenskej inteligencie nebolo našou ambíciou posudzovať 
národnostné vzťahy, pre nás boli primárnymi výskumné zistenia o vplyve 
celospoločenských zmien, ktoré nastali v obidvoch krajinách na nazeranie 
príslušníkov slovenskej minority žijúcej v Maďarsku na minulosť i súčasné 
interetnické slovensko-maďarské vzťahy, a to v troch rovinách: na regionálnej 
úrovni, úrovni maďarská majorita - slovenská minorita, medzištátnej úrovni – 
vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. 
 Prezentované súvislosti medzi etnickými charakteristikami príslušníkov 
slovenskej inteligencie a ich hodnotením národnostných vzťahov do istej miery 
predikovali významné súvislosti s kontextovými ukazovateľmi – typom/stupňom 
etnickej identity. Podľa nášho predpokladu realizovaná analýza verifikovala 
úlohu, ktorú zohráva predovšetkým definovaný typ etnickej identity na hodnotenie 
slovensko-maďarských vzťahov. Významné diferencie v názorovej skladbe sa 
potvrdili medzi príslušníkmi slovenskej inteligencie so slovenskou a maďarskou 
identitou, a to na úrovni regionálnych vzťahov a na úrovni vzťahov maďarská 
majorita verzus slovenská minorita. Názorová skladba respondentov s dvojitou 
identitou sa nachádzala „medzi“ názormi obidvoch krajných podskupín slovenskej 
inteligencie (teda respondentmi so SI a MI) a podľa výsledkov analýzy rozdiely 
v názoroch medzi respondentmi s dvojitou a slovenskou či maďarskou identitou 
neboli štatisticky signifikantné. Výsledky na všetkých troch skúmaných úrovniach 
vzťahov ilustruje graf č. 3. 
 Z grafu je zrejmé, že hodnotenia respondentov podľa príslušného typu etnickej 
identity sa diferencujú podľa toho, ktorú úroveň vzťahov hodnotili. 
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 Na regionálnej úrovni je modálnym variantom v prípade všetkých troch typov 
identity variant, ktorý vypovedá o bezproblémovosti slovensko-maďarských 
vzťahov. Rozdiely sú len v miere hodnotenia, t. j. v percentuálnom zastúpení, 
v akom tento postoj príslušná podskupina zastáva. Najviac boli o tom presvedčení 
respondenti s maďarskou identitou (viac ako tri štvrtiny z nich), menej 
respondenti s dvojitou identitou (viac ako dve tretiny z nich) a nakoniec 
respondenti so slovenskou identitou (viac ako polovica). Táto skupina 
respondentov sa však vo väčšej miere ako respondenti s MI a DI domnievala, že 
síce vo vzťahoch prevažuje spolupráca, sporadicky sa však objavujú isté 
problémy, nedorozumenia. 

15 Agentúra FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu periodicky publikuje výskumné správy o aktuálnych 
problémoch Slovenska; Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky publikuje výsledky 
svojich výskumov v informačnom bulletine – Názory (bližšie o výsledkoch v publikácii Bútora, M. – Hunčík, P., 1996); 
interdisciplinárne výskumy Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach boli zamerané okrem iného i na skúmanie vzťahov 
Slovákov a národnostných menšín. (Analýzy výsledkov v publikáciách napr. Paukovič, V., 1990; Zeľová, A., 1992; Gajdoš, M. – 
Konečný, S., 1997) 

 Na úrovni hodnotenia vzťahov medzi majoritou a minoritou dochádza medzi 
respondentmi príslušných typov identity aj k zmene príslušného variantu. Kým 
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4. Vlastné aktivity v oblasti národnostného a spoločenského života respondenti s MI a DI preferovali názor o bezproblémovosti vzťahov aj na tejto 
úrovni, respondenti so slovenskou identitou sa viac prikláňali k presvedčeniu, že 
sporadicky sa vyskytujú určité problémy. Celkovo si to myslela takmer polovica 
z nich. 

 
4. 1 Používanie materinského (slovenského) jazyka v rodinnom prostredí 
 V maďarskom právnom systéme neexistuje termín „štátny jazyk“. Používanie 
jazykov menšín neupravuje samostatný zákon, všeobecné jazykové práva sú 
garantované Ústavou Maďarskej republiky z r. 1949 (§68/ods.2) a bližšie 
konkretizované v Zákone č.77/1993 o právach národných a etnických menšín (II. 
hlava - individuálne menšinové práva, VII. hlava - používanie jazyka). Uvedený 
zákon v §51/ods.1 jasne stanovuje, že svoj materinský jazyk môže ktokoľvek, 
kedykoľvek a kdekoľvek slobodne používať. 

 Hodnotenie tretej úrovne vzťahov na grafe jasne naznačilo, ako sme už 
spomínali, zhodnosť názoru zo strany všetkých troch kategórií respondentov 
podľa typu etnickej identity. Vzťahy na tejto úrovni boli nimi označené prevažne 
za problémové, s vyskytujúcimi sa prvkami spolupráce. Vyjadrila sa tak asi 
polovica respondentov so slovenskou a dvojitou identitou a skoro 40% 
respondentov s maďarskou identitou. 
 
Graf č. 3: 
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 Používanie jazykov menšín v štátnej správe upravuje zákon z r. 1957 o 
základných pravidlách pri verejnom styku – 2. §5 „ ... V štátosprávnom konaní 
môže svoj materinský jazyk slovne i písomne každý používať. Neznalosť 
maďarského jazyka nemôže byť nikomu na ujmu.“ 
 Už len tento veľmi stručný pohľad do garancií jazykových práv menšín 
naznačuje veľké možnosti uplatnenia materinského jazyka príslušníkov etnických 
menšín v Maďarsku tak v súkromnom, ako i verejnom živote. V predmetnom 
výskume nás však zaujímal reálny obraz používania slovenského jazyka v živote 
príslušníka uvedenej menšiny vo vybraných komunikačných situáciách 
(v rodinnom prostredí, vo svojom okolí, vo verejnom styku), jeho bezproblémové, 
prípadne komplikované dorozumievanie, používanie materinského jazyka 
v rôznych sférach národnostného života, súvislosti s kultúrou a vzdelaním v tomto 
jazyku a pod. Uvedené otázky však boli analyzované len v rozsahu vymedzenej 
metodiky, ktorá neumožňovala skúmať potrebné sociálne a jazykové súvislosti 
(o potrebe sociolingvistického prístupu skúmania pozri Lanstyák, I., 2002), 
hodnotiť kvalitu jazykových vedomostí a kvalifikovať používanú normu (podobu) 
slovenského jazyka. (Horecký, J., 1979) 
 V tejto časti analýzy sa zameriame predovšetkým na interpretáciu výsledkov 
medzi niektorými jazykovými indikátormi a dvomi kontextovými premennými – 
typom a stupňom etnickej identity. Konkrétne sa sústredíme na jazyk komunikácie 
v rodinnom prostredí, a to v časovom horizonte od minulosti po súčasnosť. 
Zaujímalo nás, akú úlohu zohrávajú typ a stupeň identity pri nami vybranej 
jazykovej komunikácii respondentov, resp. či jazyk je faktorom, v ktorom sa 
odrážajú nami stanovené typy a stupne etnickej identity, a ak áno, v akom pomere. 
Pre lepšiu možnosť vzájomnej komparácie kontextových ukazovateľov výsledky 
uvádzame v tabuľkách súhrnne pre obidva ukazovatele. 

 
 Aj v tejto rovine analýzy sa teda potvrdilo, že je to predovšetkým časť 
slovenskej inteligencie vykazujúca slovenský typ identity, ktorá otázku 
národnostných vzťahov posudzuje vnímavejšie a citlivejšie, najmä na prvých 
dvoch úrovniach (mikro- a mezoúroveň) pristupuje k ich hodnoteniu viac kriticky.   V tabuľke č. 3 predkladáme výsledky súvislostí obidvoch kontextových 

ukazovateľov (typ a stupeň identity) a používaného jazyka komunikácie 
respondentov v rodinnom prostredí, a to zvlášť v detstve a v súčasnosti. Pre 
zjednodušenie sme zlúčili varianty jazykovej komunikácie. Pre prvý variant je 
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typická slovensky orientovaná komunikácia, pre druhý variant dvojjazyčná 
komunikácia, pre tretí variant je príznačná orientácia na komunikáciu 
v maďarskom jazyku. 
 Z výsledkov v tabuľke vyplynulo, že jazyk komunikácie u príslušníka 
slovenskej inteligencie v detstve a v súčasnosti významne súvisí s jeho 
kategorizáciou podľa typu aj podľa stupňa etnickej identity, pričom súvislosť 
s detstvom vykazuje výraznejšie hodnoty. 
 
Tabuľka č. 3: Súvislosť medzi typom a stupňom etnickej identity a jazykom 
komunikácie v rodinnom prostredí v minulosti a v súčasnosti 
 

Detstvo Súčasnosť  
Typ EI 1 2 3 1 2 3 
slovenská   n           
identita     % 

113 
65,1 

31 
19,6 

24 
15,3 

21 
13,4 

36 
22,9 

100 
63,7 

maďarská   n 
identita     % 

8 
6,2 

24 
18,5 

98 
75,3 

0 
0 

8 
6,1 

123 
93,9 

dvojitá      n 
identita      % 

24 
23,2 

33 
32,0 

46 
44,8 

2 
1,9 

10 
9,7 

91 
88,4 

135 
24,5 

88 
22,5 

168 
43,0 

23 
5,9 

54 
13,8 

314 
80,3 

             n 
SPOLU    %  
             N 391 391 
Stupeň EI   
            n 
nízka miera  % 

15 
15,2 

21 
21,2 

63 
63,6 

0 
0 

3 
3,0 

96 
97,0 

            n 
stredná miera  % 

46 
27,5 

47 
28,1 

74 
44,4 

0 
0 

24 
14,3 

144 
85,7 

             n 
vysoká miera  % 

65 
61,9 

19 
18,1 

21 
20,0 

23 
21,7 

25 
23,6 

58 
56,7 

126 
34,0 

87 
23,5 

158 
42,5 

23 
6,2 

52 
13,9 

183 
49,1 

             n  
SPOLU   % 
             N 371 373 

 
Poznámka: 1 - komunikuje /komunikoval len slovensky; viac slovensky ako maďarsky; 

2 - rovnako slovensky i maďarsky; 
3 - viac maďarsky menej slovensky; len maďarsky. 

 
 Potvrdilo sa, že respondenti so slovenskou identitou v detstve komunikovali 
v 65% zastúpení len slovensky alebo prevažne slovensky, u troch štvrtín 
respondentov s maďarskou identitou prevládal v komunikácii maďarský jazyk a u 
respondentov s dvojitou identitou sme zaznamenali zastúpenie vo všetkých troch 
variantoch s väčším príklonom k používaniu maďarského jazyka. Všetky tri 
kategórie respondentov podľa typu identity sa v tejto rovine analýzy navzájom 
výrazne (aj štatisticky významne) diferencovali. A hoci v súčasnosti výskumné 
zistenia potvrdili výrazný trend komunikácie v rodine príslušníka slovenskej 

inteligencie smerom k maďarskému jazyku (tretí variant), smer posunu aj miera 
diferenciácie úzko súvisí s jeho zaradením do príslušného typu identity (SI - 
63,7%, DI - 88,4%, MI - 93,9%).  
 Vzťah medzi stupňom identity príslušníka slovenskej inteligencie a jazykom 
komunikácie v jeho rodinnom prostredí je rovnako evidentný. Podobne ako 
v prípade posudzovania podľa typu identity aj tu sa u nich prejavili výrazné 
rozdiely v komunikácii v detstve i v súčasnosti podľa toho, či respondent 
vykazoval nízku, strednú alebo vysokú mieru slovenskej identity, pričom 
percentuálne zastúpenie respondentov podľa stupňa identity v interakcii s jazykom 
komunikácie nadobúdalo takmer rovnaké hodnoty ako v prípade jeho interakcie s 
typom identity v detstve i v súčasnosti. Výsledky dokumentujú, že respondenti 
s vysokou mierou slovenskej identity v detstve v omnoho výraznejšom zastúpení 
komunikovali v slovenskom alebo prevažne slovenskom jazyku ako respondenti 
so strednou a nízkou mierou identity. V súčasnosti tieto snahy zotrvali len u jednej 
pätiny z nich (v prípade respondentov so slovenskou identitou len u 13,4% z 
nich), čo naznačuje vysokú jazykovú asimiláciu v súčasnom rodinnom prostredí 
tejto časti slovenskej inteligencie. 
 
4. 2 Participácia na kultúrnom živote Slovákov 
 Jednou z oblastí národnostného života, ktorá vo vzťahu k vlastnému 
etnosociálnemu spoločenstvu (i k štátnemu útvaru ako celku, ktorého je súčasťou) 
vystupuje ako najvýznamnejší integračný činiteľ, je národnostná kultúra. 
Etnokultúrny vývoj minority je charakterizovaný uchovávaním tradičnej kultúry - 
kultúrnych tradícií, zvykov, obyčajov na jednej strane a prehlbovaním a šírením 
duchovnej kultúry prostredníctvom existujúcich komponentov národnostnej 
kultúry na strane druhej (médiá, tlač, divadlá, spolky a pod., pôsobiace v jazyku 
národností). Obidve spomínané zložky národnostnej kultúry zohrávajú nesporne 
významnú úlohu pri upevňovaní etnického povedomia príslušníkov minoritného 
spoločenstva. Ide o relatívne širokú paletu možností a ciest, ktorými môžu byť 
Slováci v Maďarsku vo vzájomných kontaktoch a ktorých prostredníctvom sa 
môžu ovplyvňovať. 
 V tomto výskume nás zaujímali aj otázky okolo kultúrneho diania slovenského 
etnika. Predovšetkým sme skúmali mieru participácie príslušníka slovenskej 
inteligencie na kultúrnom živote Slovákov v Maďarsku, keďže „aktivity 
v prospech skupiny môžeme považovať za najvyššiu vrstvu identifikácie 
s národom, s národnostnou menšinou“. (Hernová, Š., 2000, s. 51) Sústredili sme 
sa preto na identifikáciu niektorých relevantných stránok kultúrneho života 
Slovákov v Maďarsku. Pritom kultúru regiónu sme chápali ako uplatňovanie 
vplyvu tzv. menšinovej kultúry, presnejšie kultúrnych aktivít realizovaných 
slovenskou minoritou ňou samotnou alebo pre ňu.  
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 Cieľom uskutočnenej analýzy bolo zistenie, či existuje súvislosť medzi 
participáciou na kultúrnom živote Slovákov v Maďarsku sledovaním národnostne 
orientovaných zložiek masovokomunikačných prostriedkov (MKP) a typom 
etnickej identity, resp. či tento kontextový ukazovateľ zohráva nejakú úlohu pri 
pôsobení uvedených indikátorov národnostnej kultúry a ak áno, akú. Skúmanie 
stupňa etnickej identity s uvedenými kultúrnymi indikátormi sme z analýzy 
vylúčili vzhľadom na ich použitie pre vytvorenie kontextovej premennej – stupňa 
etnickej identity.  
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Poznámka ku grafu: Varianty odpovedí posudzujúce kultúrne aktivity respondentov: 
1 - často a aktívne 
2 - zriedkavo, ale aktívne 
3 - často, ale len ako divák 
4 - zriedkavo ako divák 
5 - vôbec 
 
 Z uskutočnenej analýzy vyplynulo, že účasť príslušníkov slovenskej 
inteligencie na kultúrnom živote Slovákov v Maďarsku štatisticky významne 
ovplyvnilo predovšetkým to, či respondent vykazoval slovenskú alebo maďarskú 
identitu (v zmysle metodiky výskumu). Vzájomným porovnaním kategórie 
respondentov so slovenskou a dvojitou identitou sa nepotvrdili významné 

rozdiely, z čoho vyplýva, že obidve tieto podskupiny sa nelíšili v miere 
participácie a stupni aktivity v kultúrnej sfére a približne v rovnakej miere sa na 
nich podieľali. Podotýkame, že rozdiely medzi respondentmi dvojitej identity 
a maďarskej identity boli menej výrazné ako v prípade respondentov slovenskej 
a maďarskej identity. Distribúciu frekvencií v jednotlivých ukazovateľoch 
znázorňuje graf č. 4. 
 Spojnice nameraných hodnôt jednotlivých ukazovateľov na grafe jasne 
naznačujú zistené diferencie najmä medzi podskupinami so slovenskou 
a maďarskou identitou. Kým u respondentov so slovenskou identitou je 
postrehnuteľná tendencia k participácii a aktivite, pre respondentov s maďarskou 
identitou je skôr príznačná pasivita a sporadická účasť na kultúrnych podujatiach. 
Hodnoty respondentov s dvojitou identitou sa nachádzajú v poli medzi obidvomi 
typmi identity. Z percentuálneho zastúpenia respondentov v jednotlivých 
variantoch je však zrejmé, že miera participácie a aktivity respondentov so 
slovenskou identitou je vyššia (takmer 45% respondentov) ako miera pasivity 
a len zriedkavá účasť respondentov s maďarskou identitou (takmer tretina 
respondentov). Potvrdilo sa teda, že slovenský typ identity vo vyššej miere 
determinuje aktivity v národnostnej kultúre, a tým prispieva k posilneniu 
slovenského etnického povedomia. A hoci maďarský typ identity pôsobí v tomto 
smere skôr kontraproduktívne, miera jeho pôsobenia je evidentne slabšia. Navyše, 
nie je zanedbateľné ani to, že 15% respondentov sa napriek identifikácii s 
maďarskou identitou často a aktívne zúčastňuje na kultúrnom živote Slovákov 
v Maďarsku. Aj toto dokumentuje nejednoznačnosť pôsobenia tohto typu etnickej 
identity v uvedenej oblasti. 
 Z uskutočnenej analýzy je teda zrejmé, že angažovanosť príslušníkov 
slovenskej inteligencie v národnostnej kultúre (mieru ich participácie a vyvíjaných 
aktivít) determinuje príslušný typ etnickej identity, pričom smer a sila tohto 
vplyvu narastá od maďarského, cez dvojitý, až po slovenský typ etnickej identity. 
Celkove teda respondenti so slovenskou identitou v najväčšej miere ovplyvňujú 
dianie v uvedenej oblasti. Domnievame sa, že je to tá časť slovenskej inteligencie, 
ktorú môžeme považovať za iniciátorku a „šíriteľku“ kultúrnych hodnôt Slovákov 
v Maďarsku. 
 
Zhrnutie a záver 
 
 Uskutočnené analýzy medzi kontextovými ukazovateľmi (typom a stupňom 
etnickej identity) potvrdili, že vybrané indikátory (jazyk, školstvo, kultúra, etnické 
práva, interetnické vzťahy) významne súvisia s kategorizáciou príslušníkov 
slovenskej inteligencie podľa stanoveného typu a stupňa etnickej (slovenskej) 
identity. To znamená, že respondenti sa pri posudzovaní vybraných etnických 
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indikátorov, resp. zaujímania postojov k nim významne odlišovali podľa toho, do 
akého typu identity sa zaraďovali a akú mieru etnickej identity prejavovali. Pritom 
vo všeobecnosti platilo, že najvýraznejšie diferencie vo všetkých ukazovateľoch 
boli medzi slovenskou inteligenciou vykazujúcou slovenský a maďarský typ 
identity a medzi podskupinami s nízkou a vysokou mierou etnickej identity. 
Kategórie respondentov s dvojitou identitou a so strednou mierou identity sa 
v hodnotení ukazovateľov nachádzali prevažne medzi krajnými kategóriami, alebo 
sa mierne prikláňali k hodnoteniam jednej (slovenskej identite, resp. vysokej 
miere identity) alebo druhej (maďarskej identite, resp. nízkej miere identity) 
orientácie (podľa ukazovateľa). 
 Konkrétne v prípade skúmania súvislostí obidvoch kontextových ukazovateľov 
(typ/stupeň identity) a jazyka komunikácie v rodinnom prostredí príslušníka 
slovenskej inteligencie sme pozorovali skoro identickú súvislosť v detstve 
i v súčasnosti. Podskupiny so slovenskou identitou a vysokou mierou slovenskej 
identity v detstve aj v súčasnosti v omnoho výraznejšom zastúpení komunikovali 
a komunikujú v slovenskom alebo prevažne v slovenskom jazyku ako respondenti 
vykazujúci maďarský typ identity a nízku mieru slovenskej identity. V súčasnosti 
však tieto snahy majú aj u nich výrazne slabnúci charakter, čo vo všeobecnosti 
naznačuje tendenciu k jazykovej asimilácii v rodinnom prostredí príslušníkov 
slovenskej inteligencie. 
 Pri posudzovaní slovenského národnostného školstva v Maďarsku boli 
podskupiny respondentov slovenskej inteligencie so slovenskou identitou 
a vysokou mierou identity najviac kritické, domnievajúc sa, že slovenské 
národnostné školstvo vytvára len čiastočné garancie zachovania slovenského 
etnika v Maďarsku. Naopak, skoro polovica podskupiny respondentov 
s maďarskou identitou bola s fungovaním slovenského národnostného školstva 
spokojná. 
 Pri porovnaní výsledkov obidvoch indikátorov národnostnej kultúry môžeme 
konštatovať, že na mieru participácie a podiel vyvíjaných aktivít príslušníkov 
slovenskej inteligencie v kultúrnej sfére výrazne pôsobí nami definovaný typ 
etnickej identity. Výsledky potvrdili, že je to predovšetkým časť slovenskej 
inteligencie so slovenskou orientáciou identity, ktorá sa významne viac podieľa na 
kultúrnom živote Slovákov ako ostatné dve podskupiny respondentov – s dvojitou 
a maďarskou identitou. Pre nich bola príznačná menšia snaha o zapojenie sa do 
nami sledovanej kultúrnej činnosti, hoci istý záujem o kultúrne dianie Slovákov 
bol aj u nich evidentný (viac u respondentov s dvojitou, menej u respondentov 
s maďarskou identitou). 
 Typ a stupeň etnickej identity sa ukázal ako významný diferenciačný faktor aj 
pri posudzovaní vybraných indikátorov národnostného práva. Na základe týchto 
zistení môžeme konštatovať, že u príslušníkov slovenskej inteligencie so 

slovenskou identitou a vysokou mierou etnickej identity prevládalo polarizované, 
nevyhranené hodnotenie postavenia Slovákov v Maďarsku, kým u ostatných 
skupín respondentov prevládalo skôr negatívne stanovisko. Vo vzťahu 
k budúcnosti boli všetky podskupiny slovenskej inteligencie optimistickejšie, keď 
sa pri hodnotení právnej garancie zachovania slovenskej minority z aspektu 
existencie súčasného právneho systému v Maďarsku priklonili viac k pozitívnemu 
hodnoteniu. Viac ako polovica respondentov slovenskej inteligencie vidí 
v priaznivejšom svetle perspektívu slovenskej minority z pohľadu posudzovania 
právnej garancie jej zachovania. 
 Ako sa ukázalo, etnická identifikácia príslušníka minority (nesporne i 
príslušníkov majority) ovplyvňuje aj nazeranie na interetnické vzťahy a zohráva 
dôležitú úlohu pri ich posudzovaní. Stupeň etnickej identity sa však nepotvrdil ako 
diferenciačný faktor hodnotenia národnostných vzťahov. Respondenti slovenskej 
inteligencie sa podľa miery identity (nízka, stredná, vysoká) pri posudzovaní 
národnostných vzťahov významne nediferencovali, inak povedané, stupeň etnickej 
identity neovplyvnil na žiadnej úrovni ani v žiadnom smere hodnotenie 
výskumom sledovaných skutočností. 
 Výsledky v mnohých smeroch teda potvrdili naše predpoklady a avizované 
očakávania týkajúce sa významných diferencií, súvislostí a vzťahov v rámci 
kontextových ukazovateľov (typ a stupeň etnickej identity), a to samostatne i vo 
vzájomných súvislostiach s ďalšími etnickými indikátormi (jazyk, školstvo, 
kultúra, právo, vzťahy). Zistili sme, že etnická identita slovenskej inteligencie 
v Maďarsku nesie skôr znaky difúzie ako koherencie, skúmané komponenty 
identity sú však v úzkej spätosti, súvislosti, vzájomne sa ovplyvňujú a navzájom 
posilňujú. 
 Celkovo z výsledkov vyplynulo, že aj keď je citeľný nepopierateľne silný 
vplyv (jazykovo a kultúrne) majoritnej maďarskej spoločnosti, aj keď prejavy 
národnostnej a jazykovej asimilácie sú evidentné, vedomie spolupatričnosti a 
blízky vzťah a väzby (predovšetkým v kultúrnej oblasti) k slovenskému etniku 
zostávajú vo vedomí slovenskej inteligencie žijúcej v Maďarsku stále zachované. 
Ďalej budovať na nich bude možné v prípade obnovenia či znovuobjavenia 
etnickej identity cez oživenie národnostnej kultúry, osvojovanie a uchovávanie 
materinského jazyka. Možno dúfať, že uvedené atribúty sa budú ďalej rozvíjať 
ako prvky obohacujúce formujúcu sa multikultúrnu spoločnosť Maďarskej 
republiky.  
 
Mária Homišinová, rod. Timková pracuje v Spoločenskovednom ústave 
Slovenskej akadémie vied v Košiciach od roku 1989. Venuje sa problematike 
etnických menšín. Na pozadí celkovej transformácie slovenskej i maďarskej 
spoločnosti analyzuje ich postavenie, požiadavky, vývoj, stav a zmeny etnickej 
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identity, interetnické vzťahy spolužitia majorita – minorita. Snaží sa o empirické 
zachytenie dôležitých aspektov národnostného života príslušníkov etnických 
menšín na Slovensku i v Maďarsku, využívajúc predovšetkým prostriedky 
sociologickej, ale i sociálno-psychologickej analýzy. 
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