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I. Odôvodnenie výberu témy, aktualita, cieľ práce 

Cieľom dizertačnej práce je odhaliť súčasný stav slovenského nárečia v obci 

Bükkszentkereszt so zvláštnym zreteľom na špecifiká jazykového obrazu sveta. Dizertácia je 

jazykovedná analýza, pomocou ktorej poskytujem situačnú správu o skúmanej spoločnosti. 

I. a. Príčina výberu témy súvisí s jej aktualitou: v súčasnosti v rodinnom prostredí sa 

používa len maďarčina, používanie slovenského jazyka je charakteristické iba na úzku vrstvu, 

na najstaršiu vekovú skupinu. 

I. b. Cieľom výskumu je zachytiť skúmané archaické slovenské nárečie prechodného typu, 

ktoré nie je totožné ani s jedným z podskupín slovenských nárečí a rekonštruovať jeho 

funkčné jazykové vrstvy, ktoré sprostredkujú jazykový obraz sveta, aby som dokázala, že 

jazyk Slovákov v Novej Hute, v menšinovej pozícii, za predpokladu dvojjazyčnosti, 

disponuje špecifickou kognitívnou a komunikačnou funkciou a vo funkčných vrstvách 

jazyka sa odzrkadľujú špecifiká jazykového obrazu sveta danej spoločnosti.  

I. c. Novosť témy spočíva v spôsobe prieskumu z hľadiska kognitívnej gramatiky, ktorý 

dopĺňa doposiaľ len čiastočne rekonštruovaný jazykový obraz sveta Slovákov žijúcich v 

Maďarsku. 

II. Štruktúra doktorskej práce 

2. 1.  Bükkszentkereszt / Nová Huta - Faktory vzniku lokality: predstavujú sa prírodné a 

zemepisné faktory, hospodárske a hospodárskohistorické faktory, ktoré sa zúčastnili vo 

vzniku a rozvoji obce. 

2. 1. 2. História obce – chronologický prehľad (so zvláštnym zreteľom na osídlenie 

Slovákov):  Nová Huta vznikla 1. januára r. 1756. Vďaka slovenskému podnikateľovi, Jánovi 

Simonidesovi, obec sa rapídne rozvíjala. 
2. 2. Miesto obce Bükkszentkereszt / Nová Huta v systéme slovenských lokalít v Maďarsku: 

Je vedeckým faktom, že Slováci sa usadili na dnešnom území Maďarska v troch etapách. 

Následkom tohto kolonizačného procesu vznikli špeciálne štruktúry národnostných menšín v 

Maďarsku. Podľa najnovšej odbornej literatúry slovenské obce v Bukovom pohorí sa 

považujú za priemyselné kolónie.  

2. 2. 1. Etnokultúrny obraz Bükkszentkeresztu / Novej Huty: Etnokultúrny typ skúmanej 

obce tvoria viaceré faktory – je horská osada s pozitívnymi, dvojsmernými hospodárskymi 

kontaktmi, z hľadiska národnostného zloženia disponuje miešaným, slovensko-maďarským 

obyvateľstvom, je obec rímskokatolíckeho vierovyznania, trpí nedostatkom národnostných 

inštitúcií a je priemyselnou kolóniou.   



3.  Charakteristika slovenského dialektu: Nárečie Novej huty vzniklo z miešania rôznych 

dialektov, následkom ktorého sa za 150 rokov vytvoril nový nárečový systém. Podľa Istvána 

Siposa, ktorý v jeho monográfii spracoval dialekty slovenských hút a hámorov v Bukovom 

pohorí, z jazykovedného hľadiska sú pozoruhodné spomenuté nárečia preto, lebo hory – ako 

prírodné bariéry – odlišným spôsobom ovplyvňovali vývin jazyka aj v prípade totožnej 

národnostnej skupiny. Péter Király konštatoval, že v prípade Bükkszentkeresztu ide o 

prechodný typ dialektu. Ďalšou teoretickou otázkou je umieranie slovenských nárečí.Na 

základe Siposovej monográfie podrobne predstavujem gramatický systém skúmanej lokality. 

4. Vzťah kultúry a jazyka: Podľa Anny Ďivičanovej jazyk je súčasťou kultúry, teda jazykové 

správanie je formou kultúrneho správania. Duchovná kultúra existuje len pomocou jazyka, 

ľudová, cirkevná alebo vysoká kultúra môže fungovať len cez jazykové správanie jednotlivca. 

Folklór zohráva dôležitú úlohu v zachovaní národnostného-etnického bytia a vedomia.  

5. Dvojjazyčnosť obyvateľov obce Bükkszentkereszt: Dvojjazyčnosť sa považuje za 

nestabilný stav. Skúmaný slovenský dialekt má len hovorenú podobu. Slovenské nárečia v 

Maďarsku charakterizuje strata prestíže jazyka: stav dvojjazyčnosti smeruje do stavu 

používania jediného jazyka, maďarčiny.   

6.  Jazykový obraz sveta: Teória jazykového obrazu sveta vychádza z myšlienky, že jazyk je 

ľudskou interpretáciou objektívnej skutočnosti. Ľudský jazyk je charakteristickou vlastnosťou 

danej skupiny ľudí alebo spoločností. Jazyk danej spoločnosti môže existovať iba vtedy, ak 

existujú, žijú členovia tejto spoločnosti. Počas rekonštrukcie jazykového obrazu sveta 

Slovákov žijúcich v Maďarsku sa vynára otázka: jazykový obraz sveta Slovákov žijúcich v 

Maďarsku v akej miere sa spája so slovenským jazykom, resp. s jazykom majoritného 

národa? Tieto dva odlišné jazykové obrazy sveta ako sa vzájomne ovplyvňujú? Môžeme 

vôbec pokladať špecifické jazyky národnostných menšín za jedinečný jazykový obraz sveta? 

V skúmanej lokalite jazykový obraz sveta obyvateľov s ohľadom na slovenský jazyk 

nadväzuje na  tradičnú kultúru.    

6. 1. Lexika tradičných remesiel ako súčasť jazykového obrazu sveta: Tradičné remeslá aj v 

zmýšľaní, aj v komunikácii tvoria stabilnú súčasť jazykového obrazu sveta. Slovnú zásobu 

jednotlivých ľudových remesiel uchováva kolektívna pamäť podľa toho, že kedy nastalo 

odumieranie daného remesla.        

6. 2. Miestna svojráznosť- systém mien a prezývok, pomaďarčenie priezvísk: Proces 

pomaďčenia priezvísk sa začínal v roku 1896 a prebiehal  až do konca 70. rokov 20. storočia. 

Používanie prezývok je živým zvykom, príčiny sú rôznorodé, staré slovenské priezviská sa 

často používajú ako prezývky. 



6. 3. Človek a jeho okolie: Prinášané kultúrne dedičstvo Slovákov v Bükkszentkereszte sa 

prispôsobilo k novému prostrediu. Z tejto dvojitosti sa vytvorila svojrázna interpretácia sveta. 

6.  3.  1.  Pomiestne názvy, pomenovania častí dediny, okolitých vrchov, chotárnych názvov: 

Počas rekonštruovania systému kultúry sa jedinečným spôsobom objavili skúsenosti súvisiace 

s tradičným spôsobom života. Svedčia o tom aj slovenské pomiestne názvy, ktoré napriek 

známej jazykovej situácii, disponujú konotačným nadbytkom.  

6. 3. 2. Ľudové liečenie ako verbálny a neverbálny prostriedok jazykového obrazu sveta: 

Svojráznosti ľudového liečenia súvisia s geografickými podmienkami, so špeciálnym 

horským spôsobom života. Liečenie s prodzenými materiálmi predstavuje tú vrstvu 

jazykového obrazu sveta, ktorá vznikla po osídlení sa. Väčšiu časť lexiky ľudového liečenia  

tvoria výrazy slovenského pôvodu.  

6. 3 .3. Ľudové stravovanie: Slovná zásoba skúmanej oblasti je súčasťou pasívnej lexiky. 

Zvyky v stravovaní, základné suroviny si zachovali miestny slovenský ráz a predstavujú 

najširšiu funkčnú jazykovú vrstvu.  

7.  Špecifiká jazykového obrazu sveta v duchovnej kultúre: Postavy poverového sveta, 

ľudová religiozita a lexika dvojjazyčných príbehov odzrkadľujú spôsob vnímania.  

7. 1. Kalendárne obyčaje: Boli skúmané v kontextoch etnográfie. Sviatky svedčia o 

kultúrnych modeloch lokálneho slovenského hodnotového systému.   

7. 2. Poverový svet, mýtické bytosti: Táto oblasť predstavuje charakteristickú oblasť tradičnej 

kultúry. Snažila som sa rekonštruovať archaickú duchovnú skúsenosť slovenských 

obyvateľov. Postavy poverového sveta, ako zmora, vodna baba, indžibaba a buhinka, 

môžeme považovať za čisto slovenské prvky. Miešanie vlastností mýtických bytostí znamená, 

že zachycujeme už len posledné momenty zanikania poverového sveta.   

7. 3. Ľudová religiozita: Texty, súvisiace s ľudovým náboženstvom, sa zachovali len ústne, 

alebo vo forme napísanej foneticky, maďarskými písmenami. Väčšina skúmaných textov 

súvisí s vianočným obdobím a so sviatkami spojené s veľkým týždňom. V kruhu Slovákov v 

Maďarsku je vzácnou raritou modlitba Zlatý očenáš.    

7. 4. Dvojjazyčné príbehy: Napriek známej jazykovej situácii asimilácie, ešte stále nájdeme 

dobrých dvojjazyčných rozprávkárov. Zvláštnosťou dvojjazyčných príbehov je to, že spolu 

tvoria jeden celok. V dvojjazyčných príbehoch sa vždy hovorí o konkrétnych osobách a 

miestach, systematicky sa vyskytujú v nich archaické jazykové prvky.   

8.  Zhrnutie: Stredobodom výskumu doktorskej práce bolo nárečie mojej rodnej obce, Novej 

Huty (Bükkszentkereszt). Preskúmala som slovnú zásobu charakteristických funkčných 



vrstiev, aby som zistila špecifiká dvojjazyčnosti a jazykového obrazu sveta skúmanej 

spoločnosti.  

 Zbieranie jazykového materiálu prebiehalo v rámci spontánneho a riadeného pohovoru, 

ktoré boli nahraté na magnetofón. Išlo mi o získanie čím väčšieho množstva slovnej zásoby, 

pretože na základe preskúmania vyspelejších a menej frekventovaných vrstiev lexiky môžeme 

usúdiť, že ktoré oblasti sú dôležitejšie pre danú spoločnosť.   

 Vychádzala som z myšlienky, že ľudský jazyk je charakteristickou vlastnosťou danej 

skupiny ľudí a jazyk môže existovať iba vtedy, ak aj jeho užívatelia existujú.  

 Mojou hypotézou bola to, že jazyk Slovákov v Novej Hute, v menšinovej pozícii, za 

predpokladu dvojjazyčnosti, disponuje špecifickou kognitívnou a komunikačnou funkciou a 

vo funkčných vrstvách jazyka sa odzrkadľujú špecifiká jazykového obrazu sveta danej 

spoločnosti.  

 Výsledok môjho výskumu môžem konštatovať nasledujúcim spôsobom: 

 Najarchaickejšiu vrstvu lexiky slovenského jazyka predstavujú oblasti poverového sveta, 

ľudového náboženstva a kalendárnych obyčajov. Sem patria aj systematicky užívané a 

zachované archaické elementy nášho nárečia. 

 Novšie vrstvy jazykového obrazu sveta sa objavujú v slovnej zásobe tradičných remesiel, 

ľudového stravovania. Zaradila som do tejto skupiny aj zmeny v kultúrnom dedičstve: 

miestne legendy, anekdoty, lokálne príbehy spojené s mýtickými bytosťami, miestne ľudové 

piesne, porekadlá. 

Lexiku tradičných miestnych remesiel môžeme zachytiť iba čiastočne, hoci patria (patrili) 

medzi štabilné elementy jazykového obrazu sveta. Dnešný jazykový stav značne ovplyvnil 

rozvoj, rozkvet a úpadok miestnych remesiel. 

Do tejto vrstvy patria aj názvy lesných plodov, húb, ktoré aj v súčasnosti mávajú značnú 

konotačnú hodnotu: predstavujú archaickú vedomosť a sú súčasťou dnešného spôsobu života. 

Najšpecifickejšou vrstvou jazykového obrazu sveta sú sústavy mien a zemepisných 

názvov. Je to najnovšia oblasť, ktorá svedčí o slabom národnostnom sebavedomí Slovákov 

(ide o zmenu slovenských priezvísk od r. 1896).    

Podľa môjho názoru skúmané špecifické vrstvy nárečia Novej Huty sprostredkúvajú 

jedinečný jazykový obraz, ktorý jednak súvisí s jazykom a spoločnosťou majoritného národa, 

ale jeho zvláštnosti vyvierajú zo slovenského menšinového bytia, z prostredia, ktoré 



absorbovalo nielen naše životné skúsenosti, ale aj našich predkov.1  O tom svedčia slovenské 

jazykové prvky použité v maďarskom kontexte.  

Môžem konštatovať, že nárečie Novej Huty v menšinovej pozícii za podmienky 

dvojjazyčnosti svojským spôsobom zastáva kognitívnu és kommunikatívnu funkciu: funkčné 

vrstvy jazyka dostávajú čoraz menšie úlohy v miestnom slovenskom prostredí, postupne 

ustupujú. Tento proces je súčasťou tendecie odumierania nárečí na slovenských jazykových 

ostrovoch v Maďarsku, ktorú určila Mária Žiláková.2  

Podľa analýzy výsledkov posledného sčítania ľudí máme na to nádej, že pridržiavanie sa 

kultúrnych hodnôt nahradzuje nedostatky pôsobené stratou jazyka.3 
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