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I. A témaválasztás indoklása, aktualitása, célja:  
 Dolgozatom a bükkszentkereszti szlovák nyelvjárás mai állapotát kívánja feltárni különös 

tekintettel a kétnyelvűség és a nyelvben rögzült világkép specifikumaira. A doktori disszertáció 

követve a kognitív felfogást, miszerint a természetes nyelv rögzíti és dokumentálja az ember 

intellektuális vívmányait
1
, olyan nyelvészeti elemzés, amely a vizsgált kétnyelvű közösségről ad 

néprajzi és kulturális helyzetjelentést. A bükkszentkereszti szlovák közösség funkcionális rétegein (a 

hagyományos foglalkozások szókincsén, névmagyarosítás és gúnynévadás jelenségén, a helyi 

dűlőnevek specifikus voltán, népi orvoslás, népi vallásosság és a hiedelemvilág rekonstruálásán) 

keresztül mutatja be a szóban forgó kisebbség sajátos kultúrarchívumát: a közösség anyagi és szellemi 

tapasztalatát, az objektív valóság interpretációját. 

I. a. A téma megválasztásának oka annak aktualitásával függ össze: szülőfalum, Bükkszentkereszt 

szlovák nyelvjárása mára a nyelvcsere azon szakaszába került, amikor a családi nyelvhasználatban 

csak a többségi nyelvet, jelen esetben a magyart, beszélik. A kisebbségi nyelvhasználat csupán egy 

szűk rétegre, a legidősebb korosztályra jellemző. Sipos István monográfiájának
2
 megjelenése óta az öt 

vizsgált bükki település közül kettőben (Ómassán és Hámorban) teljesen bekövetkezett a nyelvcsere, 

de Répáshután, Bükkszentkereszten és Bükkszentlászlón is nyelvhalál közeli állapotba került a helyi 

szlovák dialektus.  

 I.  b. A kutatás célja, hogy rögzítse ezt az archaikus, átmeneti típusú magyarországi szlovák 

nyelvjárást, amely nem azonos egyetlen szlovákiai nyelvjárási alcsoporttal sem és rekonstruálja a 

nyelv funkcionális rétegeit és az általuk közvetített nyelvi világképet, továbbá bizonyítsa a 

tudományos feltevést, miszerint a bükkszentkereszti szlovákok nyelvjárása kisebbségi pozícióban, a 

kétnyelvűség feltételei mellett sajátságosan tölti be kognitív és kommunikatív funkcióját és a nyelv 

funkcionális rétegződéseiben tükröződnek a közösség nyelvben rögzült világképének specifikumai. 

A kutatás a szóban forgó nyelvjárás nyelvészeti szempontú vizsgálatán alapul, amellyel a 

nyelvhasználat változásait és az interferencia-jelenség jellegzetességeit szándékoztam rögzíteni.  

I. c. Adatgyűjtés: A tudományos vizsgálat döntő többségében saját gyűjtésemre épül, de 

felhasználtam a kutatási témával összefüggő legfontosabb dialektológiai műveket
3
 és azok 

Bükkszentkereszten lejegyzett nyelvjárási korpuszát is. Az adatgyűjtés módját résztvevő megfigyelés 

és magnetofonos gyűjtés képezte. A beszélgetések részben konkrét témakör köré csoportosultak, de 

számos esetben spontán módon zajlottak. Figyelemmel kísértem és lejegyeztem a hétköznapi 

érintkezések nyelvhasználati jelenségeit különös tekintettel a kódváltás és a nyelvi interferencia 

jelenségeire. Az adatközlők többsége a legidősebb korosztályból került ki, mert a helyi dialektust 

folyékonyan már csak az említett generáció beszéli. Az interferencia-jelenségeket a fiatalabb 

nemzedék körében a mindennapi társas és családi érintkezések során volt alkalmam megfigyelni. 

I. d. A téma újszerűségét a tárgyalt kisebbségi közösség nyelvének kognitív szempontú vizsgálata 

adja, amely kiegészíti a még csupán töredékeiben rekonstruált magyarországi szlovák közösségek 

nyelvben rögzült világképét
4
.  
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 Bańczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a „természetes nyelv” fogalmának értelmezéséhez. In: A világ 

nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest, 2008. 17-20. 
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 Sipos István: Geschichte der slowakischen Mundarten der Huta- und Hámor- Gemeinden des Bükk-Gebirges. 

Budapest, 1958.A Bükk-hegység Huta és Hámor településeinek szlovák nyelvjárástörténete. 
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Štolc Jozef: Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku. Bratislava, 1949. 453-457. 
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Zsilák, Mária: Bükkszentkereszt (Nová Huta) népi orvoslásából. In: HOM. Miskolc, 1995. 85-93.  

Ţiláková Mária: Bukové hory: Nová Huta (Bükkszentkereszt). In: Ľudové liečenie Slovákov v Maďarsku. 
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Ţiláková Mária: Cirkevná kultúra mimo kánonu – ako špecifická vrstva tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. 

(Az egyházi kánonon kívüli vallási kultúra – mint a magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának 

specifikus rétege.) 2011. Megjelenés alatt. 
4
 Ţiláková Mária: Jazykový obraz sveta (linguistic image of world) Slovákov v Maďarsku v kontexte bilingvizmu. 

In: Dynamika Jazyka Slovákov v Maďarsku. ELTE-BTK Szláv Filológiai Tanszék. Budapest, 2004. 143. 

Ţiláková Mária: Znaky identity a bilingvizmu v jazykovom obraze sveta Slovákov v Maďarsku. In: Studia Slavica, 

55/2. 2010. 475-479., Tuska Tünde: A délkelet-alföldi szlovákság nyelvi világképe a kalendáriumban megjelenő 
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A doktori disszertáció foglalkozik a település létrejöttének tényezőivel, kronológiailag áttekinti a falu 

történetét, belehelyezi Bükkszentkeresztet a magyarországi szlovák települések rendszerébe. A doktori 

értekezés a leendő nyelvjárási szótár alapjául szolgáló szószedettel zárul. 

II. A doktori disszertáció felépítése 

2. 1. Bükkszentkereszt – a település létrejöttének tényezői: 

A fejezet a település kialakulásában és fejlődésében legmeghatározóbb szerepet játszó természeti-

földrajzi tényezőket (a község elhelyezkedése, kőzetfelépítése, éghajlati adottságai, a település flórája 

és faunája), gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti tényezőket (üveggyártás - Bükkszentkereszten 

(Újhuta) 1755-1790 között, erdőgazdálkodás, a közeli Miskolcon - Diósgyőrben kialakult vasgyártás, 

faszén- és mészégetés, fuvarozás, idegenforgalom) emeli ki a releváns szakirodalom alapján.  

2. 1. 2. Településtörténet – kronológiai áttekintés (különös tekintettel a szlovákok 

betelepülésére): 
Az új uradalmi huta (Újhuta, a mai Bükkszentkereszt) létesítésének időpontja napra pontosan ismert: 

1756. január 1-je. Sztraka Ferenc szlovák származású vállalkozó ekkor kapott engedélyt a diósgyőri 

koronauradalomtól üveghuta alapítására 

A település 1774 után az új bérlőnek, Simonides Jánosnak köszönhetően indult fejlődésnek, aki 

Óhután kívül az egykori észak-magyarországi hutákból is toborzott munkásokat, iskolát és templomot 

épített. A történeti források 1797-ben említik Újhutát utoljára üvegkészítő helyként. Az üveggyártás 

megszűnte után a munkások egy része alkalmazkodva a helyi viszonyokhoz erdei munkával kezdett 

foglalkozni, azaz uradalmi jobbágyokká, zsellérekké váltak, mások viszont továbbálltak, folytatták 

mesterségüket. 

2. 2.  Bükkszentkereszt helye a magyarországi szlovák települések rendszerében: 

A szlovákok letelepedésének három fő szakaszát Fügedi Erik állapította meg.
5
 Bükkszentkereszt 

(Újhuta) a harmadik letelepedési szakaszban keletkezett. E telepítések révén nemzetiségi települések 

speciális struktúrája alakult ki Magyarországon, amelyben a nemzetiségek nyelvszigeteket képeznek, 

azaz még az egyazon etnikumhoz tartozók is egymástól távoli, eltérő földrajzi és ökológiai területen 

telepedtek le.
6 

A legújabb szakirodalom a bükki szlovák falvakat ipari kolóniáknak tekinti.
7
  Mint ilyenek, sajátos 

etnokulturális modellt képviselnek. 

2. 2. 1. Bükkszentkereszt etnokulturális képe: 

A magyarországi szlovák települések etnokulturális típusait Gyivicsán Anna állapította meg.
8
 Az 

etnokulturális típus több tényezőből áll össze: földrajzi elhelyezkedés (hegyvidéki település), 

gazdasági tényezők (nem önellátó település, kétirányú, pozitív gazdasági kapcsolatokkal), közösségre 

vonatkozó tényezők (nemzetiségileg már vegyes -szlovák-magyar- római-katolikus közösség), 

nemzetiségi intézmények hiánya, ipari település. 

 2. 2. 2. A szlovák jelleg megőrzésének fórumai:  
Ezen fórumok közé tartozik a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, a Szlovák Kisebbségi 

Önkormányzat, az 1991-ben megalakult Hagyományőrző Klub és a testvértelepülési kapcsolatok is. 

 3. Bükkszentkereszt szlovák nyelvjárása: 

A helyi nyelvjárások eltérő jegyei a nyelv fejlődésének különböző szakaszait és egyben a kisebb 

beszélő közösségek eltérő történelmi és társadalmi viszonyait is tükrözik. A magyarországi szlovák 

nyelvjárások rendszerének első leírásait két monografikus mű adja, amelyek a csehszlovák-magyar 

lakosságcsere kapcsán végzett nyelvi gyűjtőmunka nyomán keletkeztek. 
9
 Ezekben az új nyelvjárási 

                                                                                                                                                         
szólások és közmondások tükrében. In: A „Čabiansky kalendár” 1920-1939 évfolyamaiban megjelent cikkek 

nyelvszemlélete. Doktori értekezés. Budapest-Békéscsaba, 2002. 90-120., Zsilák Mária: Változó világ-változó 

világkép nyelvi tükörben. In: Hungaro Slavica (Szerk. Nyomárkay I.), 2001. 326-333. 
5
 Fügedi Erik: Beiträge zur Siedlungsgeschichte der Slowaken im 18. Jh. Auf dem Gebiet das heutigen Ungarn. 

In: Studia Slavica 11. 1965. 53-61. 
6
 Gyivicsán Anna: Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok. Budapest, 1993. 26. 

7
 Atlas ľudovej kultúry v Maďarsku – A magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza. (Főszerk. Gyivicsán 

Anna, szerk. Bendţa M., Krupa A.) Békéscsaba, 1996. Atlas slovenských nárečí v Maďarsku – Atlas der 

slowakischen Mundarten in Ungarn. (Szerk.: Király Péter). Budapest, 1993. 
8
 Gyivicsán Anna: Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok. Budapest, 1993. 29-41. 

9
 Štolc Jozef: Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku. Bratislava, 1949. és Pavel Ondrus: 

Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike. Bratislava, 1956.  
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rendszerekben elsősorban konkrét településekhez nem köthető nyugat- és a kelet-szlovák nyelvjárási 

rendszerek keverednek, azonban csekély számú közép-szlovák elem is fellelhető bennük. A három 

település nyelvjárása viszonylag új keveredés eredménye, amelynek következtében mintegy 150 év 

alatt egy új, egységes nyelvjárási rendszer alakult ki. Štolc szerint a helyi dialektus formálódása még 

nem befejezett folyamat. 

Jozef Štolc konklúzióiból kiindulva Sipos István dolgozta fel a bükki Huták szlovák 

nyelvjárását.
10

 Kutatási módszerét a nyelvjárások kevert volta határozta meg. A telepesek elszármazási 

helyeit levéltári adatokra (az egyházi és állami adminisztráció adatai) támaszkodva kísérelte 

megállapítani.
11

 A Hutákon a származásnak elég nagy a szórásterülete, magában foglalja az egész 

szlovák nyelvjárásterületet, Kelet-Morvaországot, s még azon túl is nyúlik. „Nyelvészeti szempontból 

a huta- és hámor települések több oknál fogva is különlegesek: egyrészt hegyi településekről van szó, 

a hegyek a közvetlen társas érintkezés természetes akadályaként eltérően hatottak a nyelvi fejlődésre, 

még azonos népcsoport esetén is. Másrészt ipari-munkás településekről van szó, és ez a körülmény 

eleve meghatározta a település, ill. a település nyelvjárásának létrejöttét és továbbfejlődését. A 

településeket vizsgálva megfigyelhető, hogyan hatottak egymásra a társadalmilag és gazdaságilag 

elzárt közösségek különböző nyelvjárásai és milyen új nyelvjárás született az együttélésből. A huta 

települések az erős izoláltság miatt egészen jól megőrizték a szlovák nyelvjárást…” 
12

 

Király Péter a keveredés szempontjából kétféle nyelvjárástípust állapít meg a kevert és 

átmeneti típust. A kevert nyelvjárás fogalmát a következő módon határozta meg: „Kevert nyelvjáráson 

az olyan nyelvjárást értem, amelybe elszigetelt, elszórtan jelentkező idegen elemek, azaz nem 

szisztematikus jegyek kerültek bele.”
13

 Az átmeneti típust a következőképpen definiálja: „Az olyan 

nyelvjárást viszont, amelyben az idegen elemek rendszerszerűek, szisztematikusak, tehát 

érvényességük egy-egy kategória valamennyi tagjára kiterjed, ezeket átmeneti típusú, a két nyelvjárás 

között álló képződménynek tartom.” 
14

 Ide sorolja a Štolc és a Sipos által vizsgált huták és hámorok 

településeinek nyelvjárását: „Újhután és Répáshután egy nyugat-sz. jellegű, Hámorban és Ómassán 

egy ksz. színeződésű és Óhután e kettő közötti átmeneti nyelvjárás alakult ki.” 
15

 

3. További elméleti problémát vet fel a szlovák nyelvjárások visszaszorulása, elhalása. A 

jelzett kérdéskörrel Zsilák Mária foglalkozott. Abból a közismert tényből indult ki, hogy napjainkban 

a magyarországi szlovák nyelvjárások jelentősen visszaszorultak és ez a folyamat elhalásukhoz 

vezethet. A nyelvjárások elhalásának három módozatát állapítja meg:  

- nyelvjárások versus irodalmi nyelv 

- szlovák dialektus versus többségi nemzet nyelve 

- a nyelvjárás hordozói kihalnak.
 16

 

E három módozat Bükkszentkereszt vonatkozásában a következőképpen nyilvánul meg: Az első a 

fiatalabb, ill. középgeneráció tagjaira jellemző, akik középiskolában, egyetemeken, főiskolákon a 

szlovák irodalmi nyelvet sajátították el és használják. Bükkszentkereszten ide tartoznak az óvónők, a 

tanítók, a tanárok és a kisebbségi önkormányzat képviselői. A második módozat a helyi közösség 

kétnyelvűvé válásával, ill. a nyelvcserével függ össze és bükkszentkereszti szlovákok igen széles 

rétegét érinti. A harmadik módozat szintén élő jelenség Bükkszentkereszten. A helyi szlovák 

nyelvjárást jól beszélő generáció tagjainak száma egyre csökken. Magam is tapasztaltam 

                                                 
10

 Sipos István: Geschichte der slowakischen Mundarten der Huta- und Hámor-Gemeinden des Bükk-Gebirges. 

Budapest, 1958.  
11

 A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány: a diósgyőri plébánia anyakönyvei, a hámori plébánia anyakönyvei, 

Archivum regni 1828-as összeírás, archivum regnicolari 1715, 1720, Magyarország népessége a pragmatica 

sanctio korában, Bp. 1896, Urbaria et conscriptiones, egyházi anyakönyvek, Canonica Visitatio, Historia Domus, 

egyházi, állami összeírások adatai, a diósgyőri koronauradalom iratai, stb. 
12

 Sipos István: A bükki szlovák falvak nyelvi sajátosságai. In: Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. Szerk. 

Szabadfalvi J., Viga Gy. Miskolc, 1984. 38. 
13

 Király Péter: A nyelvkeveredés. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai. Nyíregyháza, 2001. 224. 
14

 Király Péter: A nyelvkeveredés. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai. Nyíregyháza, 2001. 224. 
15

 Király Péter: A nyelvkeveredés. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai. Nyíregyháza, 2001. 228.  
16

 Zsilák Mária: A nyelvjárások elhalásának folyamata a magyarországi szlovák nyelvszigeteken. In: Slovenský 

jazyk v Maďarsku. Bibliografia a štúdie – I. A szlovák nyelv Magyarországon. Bibliográfia és tanulmányok – I. 

(Szerk.Uhrin E., Zsilák M.). Békešská Čaba – Békéscsaba, 2008. 58-68.   
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gyűjtőmunkám során, hogy némely adatközlőkkel nem tudtam kiegészíteni, pontosítani korábban 

felvett adataimat.  

Sipos István monográfiája alapján pontokba szedve mutatom be a bükki szlovák települések 

(Répáshuta, Bükkszentkereszt, Bükkszentlászló, Ómassa, Hámor) közös nyelvjárási vonásait. 

4. A kultúra és a nyelv kapcsolata: 

Gyivicsán Anna a magyarországi szlovák vonatkozásban a nyelv és a kultúra kapcsolatának 

elemzésekor abból indul ki, hogy a nyelv maga is a kultúra részét képezi, azaz a nyelvi viselkedés a 

kulturális viselkedés egyik formája. A szellemi kultúra nagyobb része csak a nyelven keresztül 

létezhet, a népi, az egyházi vagy a magas kultúra a közösség vagy az egyén nyelvi viselkedésén 

keresztül funkcionálhat.
17

 A folklórnak nagy szerepe van a nemzetiségi-etnikai lét és tudat 

megőrzésében: hagyományt őriz és közvetíti az etnikai-népi kultúrát, de a legfiatalabb generáció már 

nem természetes, ösztönös átvevője és hordozója a hagyományos népi kultúrának. Bükkszentkereszten 

az adott szokások újraélesztése kis csoporthoz köthető, értékét az a tény adja, hogy az eredeti szokás 

funkcióját és helyét megtartotta. 

5. A bükkszentkeresztiek kétnyelvűsége:  
A kétnyelvűség két etnikum kapcsolatának jelensége. Instabil állapotnak tekinthető, ugyanis az 

egynyelvűség irányába halad. A nyelvek kihalásához vezető úton a kétnyelvűséget a nyelvcsere 

állapota követi, okai gazdasági, társadalmi és politikai tényezőkre vezethetők vissza. A 

bükkszentkereszti szlovákok kétnyelvűségének vizsgálatakor elsősorban a magyarországi szlovákok 

kétnyelvűségéről, a nyelvszigeteken végbemenő nyelvcseréről és nyelvvesztésről megjelent 

szakirodalomból kellett kiindulnom összevetve más magyarországi kisebbségek nyelvi dinamikájával 

is. A kétnyelvűség és nyelvi értékvesztés előzményei a kiegyezés utáni polgári fejlődés időszakáig 

nyúlnak vissza, amely kezdetben minden bizonnyal individuális kétnyelvűség lehetett. Az 1960-as 

évektől a kisebbségi szlovák nyelv másodlagos érintkezési nyelvként a magánélet és a család 

kommunikációs szférájába szorultak vissza. Bükkszentkereszten a nemzetiségi nyelv és kultúra 

ösztönös módon csupán a hagyományos (népi) kultúrában, őrződött meg Az 1949-től intézményesített 

keretek között terjesztett szlovák irodalmi nyelv felborította az amúgy is érzékeny nyelvi értékrendet.
18

 

A szlovák dialektus kizárólag beszélt változatban él, de a népi vallásosság emlékei között igen értékes 

apokrif imák és vallásos énekek őrződtek meg. 

Az anyanyelvi presztízsvesztés következtében a magyarországi szlovák nyelvjárások a kétnyelvűség 

állapotából fokozatosan a nyelvcsere helyzetébe kerültek, azaz a szlovák egynyelvűségből a szlovák-

magyar, majd magyar-szlovák kétnyelvűségen keresztül magyar egynyelvűség felé visz az út. 

5. 1. A kétnyelvűség megnyilvánulásai 
A kódváltás, a kódkeveredés, a kölcsönszavak adaptációja és a maradványhatás példáin érzékeltethető 

legjobban a bükkszentkereszti nyelvben rögzült világkép. A beszélt nyelvi formák minden esetben 

egyediek, megismételhetetlenek, mivel változik a kontextus, a körülmények és a beszélő fizikai és 

emocionális állapota, és ez befolyásolja a nyelvi forma fizikai megtestesülését és megértését.
19

 

  6. Nyelvben rögzült világkép: 

A világ nyelvi képének fogalma abból a megismerésből indul ki, hogy a nyelv az objektív valóság 

ember általi értelmezése.
20

 Az emberi nyelv konkrét személyek „nyelvi felszereltsége”, egy adott 

embercsoportra vagy emberi közösségre jellemző tulajdonság, amely Bükkszentkereszt, mint szlovák 

nemzetiségi közösség, nyelvjárásának is jellemző vonása. Az adott kisebb vagy nagyobb közösségnek 

                                                 
17

 Gyivicsán Anna: A nyelv és a kultúra kapcsolatáról. In: A nemzetiségi lét és kultúra dimenziói I. Békéscsaba, 

2003. 66. 
18

 Gyivicsán Anna: A nyelvjárások és a nem nyelvjárási rétegek értékrendszere. In: Hungaro-Slavica. Szerk. 

Nyomárkay I.: Budapest, 2001.69. Gyivicsán Anna: Az anyanyelvi értékvesztés folyamata a magyarországi 

szlovák nyelvszigeteken. In: A nemzetiségi lét és kultúra dimenziói II. Békéscsaba, 1993. 104. Ţiláková Mária: 

Slovenčina v Maďarsku na začiatku 21. storočia. In: Dynamika jazyka Slovákov v Maďarsku. Štúdie. ELTE 

BTK Szláv Filológiai Tanszék. Budapest, 2004. 161. 
19

 Bańczerowski Janusz: A nyelv fogalma a nyelvhasználat tükrében. In: A világ nyelvi képe. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest, 2008. 144. 
20

 Ţiláková Mária: Jazykový obraz sveta (linguistic image of world) Slovákov v Maďarsku v kontexte 

bilingvizmu. In: Dynamika Jazyka Slovákov v Maďarsku. ELTE-BTK Szláv Filológiai Tanszék. Budapest, 2004. 

143. 
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a nyelve csak akkor létezik (a valóságban), ha valóban léteznek/élnek ennek a közösségnek a tagjai.
21

 

Ezért is fontos minél pontosabban megragadni már-már az elhalás stádiumába került helyi szlovák 

dialektusban rögzült világképet.  

A magyar nyelvtudományban a kognitív nyelvészet területén a világ nyelvi képének vonatkozásában 

Bańczerowski Janusz elmélete a legkidolgozottabb. Szakmai tevékenysége nyomán további 

szlavisztikai vonatkozású munkák születhettek meg pl. Nyomárkay István
22

, Zsilák Mária
23

 és Tuska 

Tünde
24

 tollából. 

A magyarországi szlovákok nyelvben rögzült világképének rekonstruálása során felmerül, hogy a 

magyarországi szlovákok nyelvben rögzült világképe milyen mértékben kötődik a szlovák nyelvhez, 

illetve a többségi nemzet nyelvéhez, a két különböző nyelvi világkép hogyan találkozik és mennyire 

hat egymásra, a kisebbség specifikus nyelve egyedi nyelvben rögzült világképnek tekinthető-e? 
25

 

Zsilák Mária megállapítja, hogy az adott közösség – jelen esetben a magyarországi szlovák kisebbség 

– nyelvben rögzült világképe az összetartozás érzését idézi elő és az identitás hordozója, továbbá 

fontos információs forrás is, mert magába foglalja az adott közösségnek a világgal kapcsolatos 

ismereteit és axiológiai rendszerét.
26

   

Bükkszentkereszt lakosainak nyelvben rögzült világképe a szlovák nyelv vonatkozásában a 

hagyományos kultúrához köthető. A dolgozatban különálló fejezetekben vizsgáltam, hogyan 

manifesztálódik a világ nyelvi képe a konkrét nyelvi megnyilatkozásokban, szövegekben, milyen 

nyelvi elemek (nyelvtani szerkezetek, szókészlet, frazeológia, szintaxis, szöveg struktúrái, szemantika, 

etimológia, stilisztika, onomasztika, nyelvi etikett) hordozzák
27

 a tárgyalt közösség nyelvi világképét.  

  6. 1. A hagyományos foglalkozások szókincse mint a nyelvben rögzült világkép szegmense: 

A megélhetést adó foglalkozások gondolkodásban és nyelven mind verbális, mind nonverbális síkon a 

világkép stabil részét képezték. A település létrejöttében és fennmaradásában meghatározó szerepet 

játszó hagyományos mesterségek és iparágak fejlődése, virágzása, majd elhalása következtében 

megállapítható, hogy a hozzájuk kapcsolódó nyelvi világképbe beépült elemeknek csak töredéke 

ragadható meg. Az ezekhez kapcsolódó szókincset ahhoz mérten őrzi a kollektív emlékezet, hogy a 

mesterség, ill. iparág elhalása mikor következett be.   

6. 1. 1. Megszűnt iparágak, foglalkozások: üveggyártás, vasgyártás, fuvarozás:  
Az üveggyártással kapcsolatos eredeti szókincs már nem rekonstruálható, azonban az üveggyártás 

mint a település létrejöttének alapvető tényezője a világ kultúrképének részévé vált. Az üveggyártás 

emlékét őrzi a Ťihelňa (Téglagyár) és a Halňa földrajzi elnevezés. 

6. 1. 2. Fakitermelés, erdőművelés, gyűjtögetés:  
A szókincs nagyobb része szláv, ill. szlovák eredetű, valójában e szókincsréteghez sorolható a német 

eredetű szavak rétege is. Ez a szakszóréteg a nyelvben rögzült világkép szlovák nyelvhez kapcsolódó 

                                                 
21

 Bańczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a „természetes nyelv” fogalmának értelmezéséhez. In: A világ 

nyelvi képe. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008. 17-20. 
22

 Nyomárkay István: A világ nyelvi képe az idegen szavak tükrében egy horvát drámában és magyar 

fordításában. In: Magyar Nyelvőr 124. 2000. 487-494., Nyomárkay István: A hazugság fogalmának képe a 

magyar nyelvben. In: Magyar Nyelvőr 130. 2006. 389-399. 
23

 Zsilák Mária: Változó világ-változó világkép nyelvi tükörben. In: Hungaro Slavica, 2001. 326-333.;  

Ţiláková Mária: Jazykový obraz sveta (linguistic image of world) Slovákov v Maďarsku v kontexte bilingvizmu. 

In: Dynamika Jazyka Slovákov v Maďarsku. ELTE-BTK Szláv Filológiai Tanszék. Budapest, 2004. 143-152.; 

Ţiláková Mária: Znaky identity a bilingvizmu v jazykovom obraze sveta Slovákov v Maďarsku. In: Studia Slavica, 

55/2. 2010. 475-479. 
24

 Tuska Tünde: A délkelet-alföldi szlovákság nyelvi világképe a kalendáriumban megjelenő szólások és 

közmondások tükrében. In: A „Čabiansky kalendár” 1920-1939 évfolyamaiban megjelent cikkek 

nyelvszemlélete. Doktori értekezés. Budapest-Békéscsaba, 2002. 90-120. 
25

 Zsilák Mária: Változó világ-változó világkép nyelvi tükörben. In: Hungaro Slavica (Szerk. Nyomárkay I.), 

2001. 326-333., 

Ţiláková Mária: Jazykový obraz sveta (linguistic image of world) Slovákov v Maďarsku v kontexte bilingvizmu. 

In: Dynamika Jazyka Slovákov v Maďarsku. ELTE-BTK Szláv Filológiai Tanszék. Budapest, 2004. 145. 
26

 Mária Ţiláková: Jazykový obraz sveta (linguistic image of world) Slovákov v Maďarsku v kontexte 

bilingvizmu. In: Dynamika Jazyka Slovákov v Maďarsku. ELTE-BTK Szláv Filológiai Tanszék. Budapest, 

2004. 252. 
27

 Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei. In: A 

világ nyelvi képe. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008. 144. 



 7 

része. A magyar szóátvételek a kétnyelvűség, illetőleg a nyelvváltás jelenségével mutatnak 

összefüggést. A magyar szakkifejezések valószínűleg valamely technológiai specifikum (többlet) 

megragadását demonstrálják.     

A kétnyelvűség fázisát elsősorban a szlovák igealakok magyar prefixumai, ill. szuffixumai 

dokumentálják, de a magyar és szlovák nyelv elemeinek keveredése megfigyelhető a főnévi alakokon 

is. 

A gombák, gyümölcsök, erdei virágok szlovák népi elnevezései nagyon jól megőrződtek. A 

szókincsben alig találunk német vagy magyar elnevezést. Ennek két oka lehetséges: egyrészt a 

dialektológia úgy tartja, hogy a nők nyelvhasználata konzervatívabb, másrészt a gyűjtögetés az 

asszonyok feladata volt. Másrészről a felvázolt ismeretek ma is élő gyakorlat részét képezik, így 

nyelvben rögzült világkép két rétegéhez is kötődik, archaikus tudást képvisel, amely szervesen beépült 

a mai életvitelbe, ezáltal a nyelvhasználatba is.  

6. 1. 3. Hagyományos kismesterségek:  
A mészégetés szókincsének legnagyobb részét a szláv, ill. szlovák eredetű szavak, kifejezések 

alkotják, valójában e szókincsréteghez sorolható a német eredetű szavak rétege is.  

6. 2. Bükkszentkereszti sajátosság: a nevek rendszere, névmagyarosítás: 

Az 1896-ban megkezdődött névváltoztatási folyamat több hullámban zajlott és egészen a múlt század 

hetvenes éveiig tartott. A népi emlékezet különféle ragadványneveket őriz, amelyek létrejöhettek a 

régi családnév továbbélésével, külső vagy belső tulajdonság, szakma, ősök származása, tulajdonsága, 

neve, stb. okán. 

6. 3. Ember és környezete: 

A bükki szlovákok magukkal hozott nyelvi és kulturális öröksége hozzáidomult az új környezethez és 

e kettősségből a világnak sajátos, bükkszentkereszti-szlovák interpretációja jött létre.  

  6. 3. 1. Földrajzi nevek, a település részeinek elnevezései, dűlőnevek: 

A község földrajzi elnevezéseinek bemutatása, azok eredete a népi emlékezet szerint, hozzájárulnak a 

nyelvben rögzült világkép teljesebb megismeréséhez és a kétnyelvűség, a nyelv és a kultúra 

összefüggésének bizonyítékául szolgálnak. A bükkszentkereszti földrajzi elnevezések egy része a 

lakosság szlovák nemzetiségi jellegéből fakadóan szlovák nyelven jött létre vagy a már meglévő 

magyar neveknek szlovák adaptációja, amelyet a közösség általánosan elfogad és használ. A 

bemutatott és elemzett elnevezések a bükkszentkereszti szlovákok nyelvben rögzült világképének 

legspecifikusabb rétegét reprezentálják. Nagy mértékben segítik a szóban forgó kultúrközösség 

kultúrrendszerének rekonstruálását, amelyben sajátos módon jelennek meg a természettel, az 

élővilággal és a hagyományos életmóddal összefüggő tapasztalatok. Bár a lokális szlovák dialektus a 

nyelvelhalás stádiumába került, a szlovák elnevezések olyan erős konnotációs többlettel bírnak, hogy a 

szlovákul már nem beszélő generáció nyelvhasználatának is aktív elemei.   

6. 3. 2. A népi orvoslás mint nyelvben rögzült világkép kifejezőeszköze: 

A népi orvoslást a maga komplexitásában, interdiszciplináris szemléletben Zsilák Mária dolgozta fel,
28

 

melynek sajátosságai a jellegzetes földrajzi helyzetből és az ezzel összefüggő hegyvidéki életmódból 

adódnak. A természetes anyagokkal való gyógyítás a nyelvben rögzült világkép azon rétegét 

reprezentálja, amely egyértelműen a letelepülés után jött létre. Az irracionális gyógymódok 

tartalmazhatnak régebbi, magukkal hozott tudásanyagot, amelyet a magyar lakossággal való egyre 

intenzívebbé váló kapcsolatok megerősíthettek vagy módosíthattak, mivel párhuzamos jelenségek a 

magyar népi kultúrában is fellelhetők. A népi orvoslás szókincsének legnagyobb hányadát a szlovák 

eredetű kifejezések alkotják, kisebb része magyar eredetű szavakból áll. Egyes betegségeket, tüneteket már 

csak körölírással tudtak kifejezni az adatközlők. Az irracionális gyógymódok csupán töredékét alkotják 

a gyógyítási technikáknak és egy-két kivételtől eltekintve csak a gyermek- és állatgyógyászatban 

használatosak. 

  6. 3. 3. Népi táplálkozás:  

                                                 
28

 Zsilák, Mária: Bükkszentkereszt (Nová Huta) népi orvoslásából. In: HOM. Miskolc, 1995. 85-93.  

Ţiláková, Mária: Z ľudového liečenia Novej Huty (Bükkszentkereszt). In. Národopis Slovákov v Maďarsku 11. 

1995. 123-134. 

Ţiláková Mária: Bukové hory: Nová Huta (Bükkszentkereszt). In: Ľudové liečenie Slovákov v Maďarsku. 

Nadlak, 2009. 164-173.  
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A népi táplálkozás szókincsének rekonstruálására különböző jeles alkalmak ételein tettem kísérletet. A 

népi táplálkozás bemutatott szókincsének nagy százaléka mára a passzív szókészlet részének 

tekinthető, de magyar szövegkörnyezetben a maradványhatás jelenségeként is gyakran előfordulnak. 

Az étkezési szokások, az alapanyagok, a hétköznapi és ünnepi ételek összetétele - továbbra is 

megőrizték helyi szlovák jellegüket.    

A fejezetben rekonstruált témakör szókészlete az egyik legnagyobb terjedelmű funkcionális nyelvi 

rétegnek tekinthető, ami részben annak köszönhető, hogy több más funkcionális réteget fed át (családi 

ünnepkör, jeles napok, népi vallásosság, etnobotanikai ismeretek). A táplálkozás nyelvi rétege ma is 

élő nyelvi világképet közvetít, amelyet a lakosság magával hozott szláv/szlovák bázisán a helyi, 

természeti körülmények és az interetnikus kapcsolatok formálták tovább. 

  7. A nyelvben rögzült világkép specifikumai a szellemi kultúrában: 

A bükkszentkereszti hiedelemvilág alakjai, a népi vallásosság és a kétnyelvű történetek lexikája jól 

tükrözi a szellemi kultúrában rögzült szemléletmódot. 

7. 1. Jeles napok: 

A nyelvi megnyilatkozások etnográfiai kontextusban váltak érthetővé: az ünnepkörök bemutatása 

során a lokális szlovák értékrendszer kultúrmintáit igyekeztem kidomborítani a helyi szlovák 

dialektusban rögzített közlések segítségével. 

  7. 2. Hiedelemvilág, mítikus lények: 

E terület a hagyományos kultúra egyedi vetületét képezi, amely révén a bükkszentkereszti szlovákok 

letűnő, még nyomokban fellelhető archaikus szellemi tapasztalatát igyekeztem rekonstruálni. A 

természetfeletti tulajdonságokkal felruházott lények elnevezései utalhatnak azok szlovák, ill. magyar 

eredetére. A hiedelmek párhuzamainak, rokon motívumainak felkutatása után szinte egyértelműen 

megállapítható, hogy a zmora, a vodna baba, az indžibaba és a buhinka tekinthető tisztán szlovák 

elemnek. A többi lény esetében a hiedelemmotívumok keveredéséről és a közvetlen környezet hatására 

bekövetkezett funkcióváltozásról beszélhetünk. A hiedelemalakok tulajdonságainak keveredése és 

átmeneti alakokként való megjelenése azt bizonyítja, hogy a népi hitvilág megszűnésének utolsó 

pillanatai ragadhatók meg. A hitvilág hiedelemalakjai ma már csak a legidősebbek emlékezetében 

élnek nagyon töredékesen, de csak addig, amíg a történetek ismert személyekhez, konkrét 

helyszínekhez köthetők, és amikor már nem köthetők többé valóságos személyekhez és helyekhez, a 

történetek elkezdenek kopni és sajnos előbb-utóbb eltűnnek az emberek emlékezetéből.
 29

 A népi 

hitvilág a kultúra viszonylag gyorsan változó szegmense, amely megfelelő társadalmi és 

kultúrkontextus nélkül nem aktiválható, és mint olyan specifikus és megismételhetetlen az adott nyelv- 

és kultúrközösségre nézve.
30

  

  7. 3. Népi vallásosság: 

A szlovák nyelvhez kötődő vallási élet a településen már több generációval korábban megszűnt. Ennek 

következtében csak a vallási élethez kötődő szövegek maradtak fenn napjainkban, amelyek vagy 

szájhagyomány útján, vagy írott szövegként magyar helyesírással hagyományozódtak. A fennmaradt 

szlovák nyelvű szövegek a karácsonyi ünnepkörhöz és a nagyhéthez kötődnek. A nagyhéthez 

kapcsolódóan az Aranymiatyánk szlovák változatának gazdag variánsait kell kiemelni, amely sajátos 

népi imaforma és a magyarországi szlovák összefüggésben kijelenthető, hogy Bükkszentkereszten 

kívül egyetlen szlovák nyelvszigeten sem ismert ez a népi imádságfajta. Beigazolódni látszik az a 

feltevés, miszerint „az adott nyelvcsoporthoz és kultúrkörhöz tartozó nyelvek, bizonyos nyilvánvaló 

sajátos eltérések mellett, hasonló módon interpretálják a világot, tehát hasonló világkép rögzül 

bennük.”
31

  

 A megőrződött szövegek egy sokkal gazdagabb tudásanyag töredékének tekinthetők, amelyek a 

legidősebb női generáció szűk rétegének kollektív és individuális gyakorlatában élnek.  

   

                                                 
29

 Gunda Béla: Mitikus lények a Bükk-hegységben lakó szlovákok hiedelmeiben. In: Národopis Slovákov v 

Maďarsku (II.). (Szerk.) Krupa A., Lami I. 1979. 129. 
30

 Bańczerowski Janusz: A félelem tartományába tartozó negatív érzelmek konceptualizációjáról. In: A világ 

nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest, 2008. 174. v. ö. 

Mikołajczyk 2004:33-4. 
31

 Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei. In: A 

világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest, 2008. 147. 
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 7. 4. Kétnyelvű történetekben megnyilvánuló nyelvi világkép: 

A településen a nagyfokú asszimiláció ellenére még mindig találni kétnyelvű elbeszélőket, 

mesemondókat. Bükkszentkereszten elsőként Krupa András jegyzett le kétnyelvű történeteket.
32

A 

bükkszentkereszti kétnyelvű történetek jól megragadható tulajdonsága az, hogy a két (szlovák és 

magyar nyelvű) történet együtt alkotnak teljességet. Minden egyes elbeszélés a beszélő sajátos 

kifejezésmódját, nyelvhasználatát, gondolkodásmódját, azaz nyelvi világképét tükrözi. A helyi kevert 

típusú nyelvjárást magyar kifejezésekkel tarkítják, a magyar előadásmódon pedig tetten érhető a 

szlovák anyanyelv hatása. A bükkszentkereszti kétnyelvű történetek konkrét személyhez és helyhez 

kötődnek, szisztematikusan előfordul bennük a tisztelet többes száma, a megszólító eset, a magyar 

töltelékszavak (módosítószók, hangutánzószók) alkalmazása és a kódváltás jelensége. 

 8. Összegzés, kitekintés, következtetések: 

Doktori disszertációm középpontjában a bükkszentkereszti szlovákok nyelvjárása állt, amelyet a nyelv 

funkcionális rétegeinek lexikális filterén keresztül vizsgáltam meg, hogy megállapíthassam a szóban 

forgó közösség nyelvben rögzült világképének és kétnyelvűségének specifikumait. Mint ismeretes a 

világ képének egyik megnyilvánulása a nyelvi képe, amelynek alapvető funkciója a világ 

értelmezésében és az emberi viselkedés szabályozásában játszik szerepet.
33

  

Az adatgyűjtés során arra törekedtem, hogy minél több konkrét, szlovák nyelvjárásban tett 

megnyilvánulást jegyezzek le és mutassak be, mert „a szókincs nagyon fontos komponense a világ 

interpretációját rögzítő nyelvnek. A szókészlet fejlett és kevésbé fejlett rétegeinek vizsgálatával 

következtetni lehet arra, hogy mely területek játszanak fontos szerepet az adott társadalom életében, 

melyek perifériás jellegűek és melyek nincsenek egyáltalán képviselve.”
34

A beszélgetések, ahogyan 

már a Bevezetőben említettem, részben meghatározott tematika köré csoportosultak, de nagyon sok 

esetben spontán módon zajlottak. A hétköznapi nyelvhasználat jelenségein keresztül a kódváltás és a 

nyelvi interferencia megnyilvánulásait vizsgálhattam meg. Az egyes témakörök kiterjedtségében és  

feldolgozottságában megmutatkozó különbségek abból erednek, hogy a tárgyalt nyelvi és kulturális 

rétegek nem töltenek be azonos szerepet a közösség életében és az adatközlők is különbözőek.  

Abból a megállapításból indultam ki, hogy az emberi nyelv az adott embercsoportra vagy 

emberi közösségre jellemző tulajdonság és adott kisebb vagy nagyobb közösségnek a nyelve csak 

akkor létezik (a valóságban), ha valóban léteznek/élnek ennek a közösségnek a tagjai. 
35

  

Fontosnak tartottam megfigyelni és bemutatni a szlovák nyelven belüli változásokat, a 

kétnyelvűség és a nyelvváltás folyamatában megőrződött és a nyelvi világképbe beépült nyelvi (és 

ezzel szoros összefüggésben álló néprajzi és kulturális) elemeket.  

A bükkszentkereszti szlovák nyelv funkcionális rétegein keresztül (a hagyományos 

foglalkozások -üveggyártás, vasgyártás, fuvarozás, fakitermelés, erdőművelés, gyűjtögetés, szén- és 

mészégetés-; a család- és földrajzi nevek rendszere; a népi orvoslás, a népi táplálkozás; a szellemi 

kultúra - jeles napok, hiedelemvilág, népi vallásosság) szándékoztam rekonstruálni az itt élők 

nyelvben rögzült világképét, illetve alátámasztani hipotézisemet, miszerint a bükkszentkereszti 

szlovákok nyelvjárása kisebbségi pozícióban, a kétnyelvűség feltételei mellett sajátságosan tölti be 

kognitív és kommunikatív funkcióját és a nyelv funkcionális rétegződéseiben tükröződnek a közösség 

nyelvben rögzült világképének specifikumai. 

A kutatás konklúziója a következő módon foglalható össze: 

Az életmód változása a nyelv és ezen belül a szókincs változását hozta magával. A nyelvi világkép 

legősibb rétegét a hiedelemvilág, a népi vallásosság és a jeles napok speciális területe adja. A 

legrégebbi réteget képező szokáselemek, a szláv mitológiához, illetve hiedelemvilághoz tartozó 

szegmensek már csak nyomokban érhetők tetten. A nyelvi világkép ősi rétege másik jelentős 

összetevőjének a kereszténység, ill. a katolikus vallás tekinthető, amelynek a világképben játszott 

szerepe (igaz, magyar nyelvű kontextusban) ma is jelentős. A szlovák elemek felelevenített formában 

                                                 
32

 Krupa András: Kétnyelvű népi történetek Bükkszentkeresztről. In: HOM. Miskolc, 1995.491-511. 
33

 Bańczerowski Janusz: Kategóriák, kategorizációés a szavak mögött rejlő világok. In: A világ nyelvi képe. A 

világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban, Budapest, 2008.  128. 
34

 Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe, mint a második valóság komponensei. In: A 

világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest, 2008. 144. 
35

 Bańczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a „természetes nyelv” fogalmának értelmezéséhez. In: A világ 

nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest, 2008. 19. 



 10 

(pl. a Luca-járás, karácsonyi koledálás, stb.) vannak jelen. A népi vallásosság legarchaikusabb 

rétegének (apokrif imák, karácsonyi énekek) táji tagoltsága erős kelet-szlovák kötődést mutat.
36

 Maga 

a bükkszentkereszti szlovák nyelv is archaikus, ily módon a rendszerszerűen megőrződött 

archaizmusok (pl. a megszólító eset vagy a szülők, nagyszülők magázása, stb.) egyaránt a nyelvi 

világkép ősi rétegét alkotják.
37

 

A nyelvi világkép újabb rétegei leginkább a hagyományos táplálkozás és a hagyományos 

foglalkozások lexikájában mutatkoznak meg, de ide sorolhatók a hozott kulturális örökségnek a helyi 

viszonyok által továbbformált megnyilvánulásai is, mint pl. a helyi mondák, anekdoták, a 

boszorkányokhoz és más hiedelemlényekhez kötődő lokális történetek, a településhez idomult 

népdalok és szólások, tehát „az új közösségi életmódnak leginkább megfelelő, legkönnyebben 

adaptálható kulturális elemek, szokások váltak a népi kultúra meghatározó részévé.
38

  

  Visszakapcsolódva a helyi iparágakhoz, kijelenthető, hogy a bükkszentkeresztiek mindennapi 

életét a megélhetést adó foglalkozások határozták meg, ebből következően világképük stabil részét 

képezték. A település létrejöttében és fennmaradásában szerepet játszó mesterségekkel összefüggő 

nyelvi világképbe beépült elemeknek csak töredéke ragadható meg. A mai állapot kialakulását több 

tényező befolyásolta: elsősorban a hagyományos mesterségek és iparágak fejlődése, virágzása, majd 

elhalása. Az ezekhez kapcsolódó szókincset ahhoz mérten őrzi a kollektív emlékezet, hogy a 

mesterség, ill. iparág elhalása mikor következett be. 

  A rekonstruált szókincs nagy százalékát szláv/szlovák eredetű kifejezések alkotják, 

elenyészőnek mondható a magyar, ill. német eredetű vagy közvetítésű szavak jelenléte.  

E réteghez sorolom a vadon termő gyümölcsök, gombák és erdei virágok népi elnevezéseit is, amelyek 

maradványhatás-jelenségeként máig is nagyon erős konnotációs tartalommal bírnak. Általuk a 

természetes körülményektől való függés, a gyűjtögető életmód jelentősége rögzül a nyelvi 

világképben, másrészről a felvázolt ismeretek ma is élő gyakorlat részét képezik, így nyelvben rögzült 

világkép két rétegéhez is kötődik, archaikus tudást képviselnek, amely szervesen beépült a mai 

életvitelbe, ezáltal a nyelvhasználatba is.  

Véleményem szerint a bükkszentkereszti szlovák nyelvi világkép legsajátosabb rétegét a 

nevek és ezen belül a földrajzi nevek rendszere képezi. Ez tekinthető a legfiatalabb rétegnek, ugyanis 

keletkezésük a szlovákok letelepedését követő időszakot öleli fel.  A szlovák, ill. a német családnevek 

magyarosítása „formálisan, de tartalmilag is elfedi, elhomályosítja az eredeti származást… és a más 

nyelvű etnikumhoz való tartozást”.
39

 Az egykori újhutaiak könnyedén cserélték fel eredeti 

családnevüket neves magyar történelmi személyiségek vezetékneveivel. A családnevekben rögzült 

világkép a bükkszentkeresztiek ingatag szlovák öntudatának kivetülése. 

A gúnynévadás jelenleg is élő gyakorlat a bükkszentkereszti szlovák közösség körében. A gúnynevek 

is az objektív valóság alanyi visszatükröződései, továbbá a nyelvi világkép azon kategóriái, amelyeken 

kizárólag a hasonló tapasztalatokkal rendelkező és hasonló értékeket valló nyelvhasználók osztoznak.  

Megítélésem szerint a bükkszentkereszti szlovákok nyelvének specifikus rétegei egyedi 

nyelvben rögzült világképet közvetítenek, amely ugyan kötődik a többségi nemzet nyelvéhez, 

különlegessége mégis a szlovák nyelvi létezésből fakad, tehát abból a közegből, amelybe szervesen 

beépültek saját és elődeink élettapasztalatai.
40

 E tapasztalatokat őrzik kisebbségi helyzetben, a 

maradványhatás eredményeként magyar szövegkörnyezetben az említett területek szlovák nyelvi 

elemeinek konnotációs jegyei.  

Leszögezhető, hogy a bükkszentkereszti szlovákok nyelvjárása kisebbségi pozícióban, a 

kétnyelvűség feltételei mellett sajátságosan tölti be kognitív és kommunikatív funkcióját: a nyelvjárás 

funkcionális rétegeinek lexikája egyre kisebb szerepet kap a helyi szlovák közösség életében. Ez a 

                                                 
36

 Ţiláková Mária: Cirkevná kultúra mimo kánonu – ako špecifická vrstva tradičnej kultúry Slovákov v 

Maďarsku. (Az egyházi kánonon túli vallási kultúra – mint a magyarországi szlovákok hagyományos 

kultúrájának specifikus rétege.), 2011. Megjelenés alatt. 
37

 Ţiláková Mária: Slovenčina v Maďarsku na začiatku 21. storočia. In: Dynamika jazyka Slovákov v Maďarsku. 

Štúdie. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. Budapest, 2004. 159.  
38

 Gyivicsán Anna: A magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának változásai. Békéscsaba, 2001. 98. 
39

 Gyivicsán Anna: Néhány gondolat a magyarországi szlovákok családneveiről. In: A nemzetiségi lét és kultúra 

dimenziói II. Békéscsaba, 2003. 86-91. 
40

 Bańczerowski Janusz: A nyelv fogalma a nyelvhasználat tükrében. In: A világ nyelvi képe. A világkép mint a 

valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban, Budapest, 2008.  25. 
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folyamat beleillik abba a tendenciába, amelyet Zsilák Mária a nyelvjárások elhalásáról megállapított. 
41

 Ugyanakkor némi bizakodásra ad okot a 2001-es népszámlálási adatok elemzése, miszerint a 

kulturális hagyományok, a kulturális értékekhez való ragaszkodás pótolhatja azt a kohéziós hiányt, 

amit a nyelvvesztés okozott.
42
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