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1. BEVEZETÉS 
 

 

   Szlovák nemzetiségű magyar állampolgárként, Pilisszentkereszt község lakójaként, a 

közélet és a nemzetiségi élet aktív résztvevőjeként, tanulmányait Magyarországon, 

különböző szlovák nemzetiségi intézményekben végző diákként, s jelenleg a budapesti 

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 

igazgatójaként, kijelenthetem, hogy a szlovák nemzetiséghez való kötődésem egész életem 

során meghatározó volt.  

Mindennapi élethelyzetekben tapasztalhattam meg a nemzetiségi léttel járó problémákat, 

feladatokat, kihívásokat, előnyöket vagy éppen hátrányokat, szembesülhettem a 

nemzetiségi oktatás problémáival, hiányosságaival, de megélhettem jellegéből fakadó 

előnyeit is. 

Tekintettel arra, hogy kialakult az a nézet, hogy a szlovák nyelv és identitás megtartásának 

színterei az iskolák, mostanára inkább a szlovák nemzetiség léte iránt érzett felelősség 

hatja át mindennapjaimat. 

   Az évek során – főként a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetével együttműködve – 

a szlovák nemzetiséggel kapcsolatos kutatásokkal illetve gyűjtőmunkával is foglalkoztam.  

A magyarországi szlovákok hangarchívumának létrehozásakor 1991-ben négy pilisi 

szlovák településen végeztem gyűjtőmunkát: Piliscséven, Pilisszántón, Pilisszentkereszten 

és Pilisszentléleken. Később, más kutatás kapcsán, a magyarországi szlovák nemzetiségi 

iskolák 1946 – 1956 között Magyarországon megjelent szlovák nyelvű tankönyveit 

gyűjtöttem ki. Bekapcsolódtam abba a gyűjtőmunkába is, amely az 1996-ban megjelent A 

magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza előmunkálataihoz tartozott.  

1996-tól a NAT kidolgozásához kapcsolódóan a nemzetiségi iskolákban tanítandó 

Népismeret tanegység kerettanterveinek összeállítását, illetve a minimumkövetelmények 

kidolgozását végeztem. 1999-től szlovák nemzetiségi tankönyv-szakértőként is 

tevékenykedem. 

   Eddigi életutamból és érdeklődési körömből adódóan, témaválasztásomat is szlovák 

nemzetiségi kötődésem, ugyanakkor erős lokálpatriotizmusom indokolta. 

Doktori disszertációm témája a pilisi szlovák falvak nyelvi sajátosságainak kutatása.  
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1.1. A KUTATÁS CÉLJA 
 

 

   Egy nemzeti kisebbség létének meghatározásakor az egyik legfontosabb ismérv 

nyelvállapotának, mindenkori nyelvhasználatának és kódválasztásának, ill. az abban 

megnyilvánuló stratégiáknak a leírása, megértése. Sokak szerint a kisebbség egy adott 

nyelvállapota határozza meg a kisebbség asszimilációjának mértékét. Vitathatatlan, hogy a 

nyelv, a nyelvhasználat és a kisebbségnek a nyelv(ek)hez való viszonya az egyik 

legfontosabb fokmérője annak, hogy a kisebbség létét meghatározzuk.1 

   A pilisi régió nagymértékben határozza meg a magyarországi szlovákok nyelvi 

kultúráját. Ezek az egymástól történetileg, nyelvileg, kulturálisan, a múltbeli és jelenlegi 

sajátosságok tekintetében nagyrészt azonos, részben eltérő, nemzetiségileg és vallásilag 

viszonylag homogén közösségek mind a mai napig őrzik nemzetiségi jellegüket. 

   A pilisi szlovákság identitásának vizsgálata során számos kérdésre keresek választ. 

A legfontosabb, hogyan határozható meg az az etnikai csoport, amelyet a köztudat pilisi 

szlovákoknak nevez, s önmagukat is így nevezik. Számos tényező jelentheti 

összetartozásuk alapját: földrajzilag meghatározott elhelyezkedésük, közös flórájuk és 

faunájuk, a falvak hasonló gazdasági, társadalmi szerkezte, hasonló megélhetési 

lehetőségeik, életmódjuk, szociális helyzetük. Mindezek mellett elvontabb síkon is 

kifejtésre vár, milyen egyéb kohéziós erő köti őket össze. Mennyiben befolyásolja 

összetartozásuk tudatát közös történelmi múltjuk, emlékezetük, nyelvük, nyelvjárásuk 

sajátosságai, hasonló művelődési szokásaik, kulturális és népi hagyományaik.  

Fenti kérdések tükrében bizonyára tanulságos, hogyan határozza meg a pilisi szlovákság 

önmagát mint nagyobb egységet és hogyan különítik el magukat az egyes települések 

kollektívái. Milyen jegyek alapján határozzák meg az egyes településen élők önmagukat, 

és a szomszédok másságának lényegét  miben látják. 

   A témakör taglalásakor nem térhet ki dolgozatom egyforma mélységben minden kérdés 

átfogó bemutatására és elemzésére, hiszen megválaszolásuk rendkívül összetett, sok 

egyidejű kutatást igényelne, azonban igyekszem bemutatni az általam legfontosabbnak 

tartott indikátorokat. Ezért doktori disszertációmban a pilisi szlovák falvak múltját és 

jelenét kutatom, érintve a nyelv és a kultúra kölcsönös együtthatását is.  

                                                 
1 Schäffer István : Nyelv és kultúra. In: A magyarországi németek. Budapest:Változó Világ, 23. 1998. 26. 
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Munkám központi részét a  pilisi szlovákok nyelvének, nyugatszlovák típusú 

nyelvjárásainak nagyobb mértékben szinkrón jellegű leírása képezi.  

A pilisi szlovák nyelvjárásokat hangsúlyozottan, azok fonológiai, morfológiai és lexikai 

jellemzőire való tekintettel mutatom be, a szintaktikai és stilisztikai szinteket 

példamondatokkal illusztrálom. 

   A pilisi régió települései közül szülőfalumat és egyben lakhelyemet, Pilisszentkeresztet 

hangsúlyozottan kezelem, így a problémakör elemzésekor Pilisszentkeresztből kiindulva, 

ahhoz viszonyítva tekintek ki a többi településre.  

A  magyarországi szlovák kisebbség kapcsán a pilisi szlovákok bemutatásával egy több 

mint 300 éve magyar környezetben élő kisebbség nyelvi és identitásbeli állapotát kívánom 

leírni, melyet a történelem viharai és természetszerűen saját belső fejlődésének 

törvényszerűségei alakítottak olyanná, amilyennek most látjuk. 
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1.2. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 

 

   Munkám írásakor a kiindulópontot a hozzáférhető szakirodalom a fellelhető források 

összegyűjtése jelentette.  

A magyarországi szlovákok életét (nyelvét, irodalmát, történelmét, kultúráját, 

hagyományait stb.) évek óta elismert szakemberek kutatják, így ismereteimet - résztvevő 

megfigyelőként is - elsősorban Gyivicsán Anna, Zsilák Mária, Gregor Ferenc, Krupa 

András munkái nyomán bővítettem, felhasználva a viszonylag újabbaknak tekinthető 

kutatások eredményeit is. A teljesség igénye nélkül ide sorolnám Hornokné Uhrin 

Erzsébet, Kovács Anna, Tóth Sándor János, Tuska Tünde, Szabó Orsolya munkásságát, s 

természetesen figyelemmel kísértem a szlovákiai kutatók pl. Mária Homišinová, Katarína 

Balleková tevékenységét is (konkrét munkáikat lásd a bibliográfiában).  

   A szakirodalom tanulmányozásával párhuzamosan terepmunkát is végeztem.  

A kutatópont hálózat kialakításakor a pilisi régióban domináns szerepet betöltő község,  

Pilisszentkereszt központi helyzetéből indultam ki.  

Az adatgyűjtés során a nyelvi korpuszt a Pilisszentkereszten összegyűjtött nyelvjárási 

sajátosságok alapján állítottam össze, majd az összegyűjtött anyagot nagyobb mértékben a 

szinkrón, kisebb mértékben a diakrón nyelvvizsgálat alapelveit követve, komparatív 

módszerek felhasználásával, párhuzamba állítottam (összehasonlítottam) más pilisi falvak, 

konkrétan a pilisszántói, piliscsévi és kesztölci nyelvjárás elemeivel. 

   Az adatközlők kiválasztásánál a dialektológiai és a szociolingvisztikai alapelveknek 

megfelelően jártam el, tekintettel voltam az adatközlők nemére, korára, iskolai 

végzettségére és társadalmi helyzetükre is.  

Az adatokat főképp résztvevő megfigyelés, irányított beszélgetések, interjúk segítségével 

gyűjtöttem, kisebb mértékben a kérdőíves adatgyűjtést is alkalmaztam. A beszélgetések 

során igen fontos adatokhoz jutottam, így munkám nagy részét ezek elemzése teszi ki. 

Nyelvi korpuszom, melynek egy része munkám során felhasználásra került mintegy 3000 

adatot tartalmaz. 

   Kutatómunkámat azzal a nem titkolt szándékkal is végeztem, hogy egyfajta „nyelvi 

leletmentést” is megvalósítsak, hiszen a szlovák nyelvjárások állapota a pilisi régióban is a 

„nyelvromlás” fázisában van, s nyelvhasználati szempontból hanyatló tendenciát mutat. 
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A lexika összehasonlítása a hasonlóságok mellett, számos hangalaki, jelentésbeli eltérést 

mutat, az egyes lexikális elemek mondatbeli funkciója szintén több tanulságot tár fel. 

Az egyes nyelvjárások  archaikus jelenségei a régi nyelvállapotról is vallanak, hiszen az 

egyes települések nyelvi fejlődése nem volt egyforma, egyenletes, ezért ugyanazt a 

jelenséget különböző módon őrzik. 
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2. NEMZETISÉG – KISEBBSÉG FOGALMA 
 

 

                                                                       „Mert az egynyelvű ország gyenge és esendő.” 

                                                                                                                                (I. István) 

 

 

   A jövevényekről, a vendégek befogadásáról szól államalapító királyunk, Szent István, 

azokban az Intelmekben, amelyeket fiához, Imre herceghez intézett, s amit politikai körök 

a bölcs nemzetiségi politika első megnyilvánulásának is tekintenek, s az utóbbi időben is 

gyakran idéznek. 

A tíz intelem közül a hatodik, A vendégek befogadásáról és gyámolításáról szóló királyi 

tanítás a következőképpen hangzik: “Mert amiként különb - különb tájakról és 

tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb - különb példát és fegyvert hoznak 

magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, külföldieket a 

pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű ország gyenge és esendő."2 

A bölcs tanácsot a következő évszázadokban az ország vezetői, sajnos nem mindig 

szívlelték meg. Az összefogás helyett a széthúzás, a megértés helyett, a meg nem értés 

kísérte végig a soknemzetiségű Magyarországon élők sorsát. 

   A fejezet címét jelző két terminus a nemzetiség és kisebbség (nemzeti kisebbség), 

felváltva volt használatos hozzávetőlegesen a XX. század közepe óta, ezért arra 

törekedtem, hogy tartalmukat a nyelvhasználat tükrében megvizsgáljam.3 

   A kisebbségek fogalmát illetően a mai napig nincs konszenzus, illetve általánosan 

elfogadott definíció. A nemzetközi jogban sem létezik egy egységes, kötelező érvényű 

meghatározás a nemzeti kisebbség fogalmára. 

   A kisebbségi kérdés szakértőinek körében közismert ENSZ dokumentum, a 

kisebbségvédelmi albizottság által 1949-ben megfogalmazott Définition et classification 

des minorites  (A kisebbségek meghatározása és osztályzása) című  memorandum 

                                                 
2 Szent István Intelmei Imre herceghez. In: Források, intelmek, legendák. A magyarok cselekedetei, 
Budapest: Interpopulart Könyvkiadó, 1994.  
3 A magyar törvények nemzeti és etnikai kisebbségekről beszélnek, anélkül, hogy a fogalmakat definiálnák.  
A két kifejezés többnyire együtt fordul elő a törvények szövegeiben, közöttük nem téve különbséget.  
A közbeszédben és a politikai beszédben azonban mégis van különbség a két fogalom használatát tekintve. 
Etnikumként a cigányságot szokták meghatározni, mint olyan népcsoportot, mely nem rendelkezik 
anyaországgal, nemzeti kisebbségként pedig az összes többi, anyaországgal rendelkező hazai kisebbséget. 
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munkahipotézisként olyan feltételes meghatározást ajánl, amely a kisebbséget nem 

számbeli kisebbségként fogja fel, hanem főként más csoport uralma alatt élő csoportot.4  

   A fejlődés ebben a kérdésben nem  következetes. Ezt e tényt támasztja alá, hogy a 

kisebbségvédelmi albizottság  a XX. század végén a kisebbség terminust a 

következőképpen értelmezte:  

“Az adott kutatásban etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségnek tekinti azt a csopotot, amely 

mennyiségi vonatkozásban kisebb a lakosság többi részénél abban az államban, amelyhez 

tartozik: kulturális, fizikai vagy történelmi sajátosságai vagy vallása, vagy nyelve 

tekintetében  különbözik a lakosság többi részétől. A csoportot akkor is kisebbségnek lehet 

tekinteni, ha a törvényhozás sohasem említette ilyen minőségben, vagy az államban, 

amelyhez tartozik, sohasem beszéltek róla ilyen minőségben."5 

Ez a forrás átfogóbb, differenciáltabb meghatározást ad, szembeötlő, hogy a definícióban  

a mennyiségi szempont került előtérbe a hatalmi szemponttal szemben. 

   Olyan nagy nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ, az EBESZ és az Európa Tanács 

szintén sok éven át próbálkoztak a nemzeti kisebbség fogalmának meghatározásával, 

mindezidáig végleges eredmény nélkül. A nemzeti kisebbségek jogainak védelmével 

foglalkozó legtöbb nemzetközi, regionális vagy nemzeti dokumentum kitűnő eszköznek 

bizonyult arra, hogy felismerhessük, tiszteletben tarthassuk és segíthessük ápolni a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó egyének és csoportok sajátos identitástudatát, de csak elvétve 

találhatunk bennük egyértelmű meghatározást a nemzeti kisebbség mibenlétéről.6 

   A kisebbségek szervező elve különböző lehet, így megkülönböztethetünk nemzeti, 

etnikai, kulturális, vallási, stb. kisebbségeket. Nemzetközi szinten a legnagyobb probléma 

a nemzeti kisebbségek kapcsán merül fel, amelyek célja az önrendelkezés, ami nemzeti 

szinten identitásuk, nemzetközi szinten pedig függetlenségük elérését jelenti. Az Európa 

Tanács megfogalmazásában a nemzeti kisebbség a kérdéses állam állampolgáraiból álló 

olyan csoport, amely számszerűleg kisebb, mint a lakosság többi része.  

Ugyanakkor ennek a definíciónak a hiányossága, hogy csak mennyiségi oldalról közelíti 

meg a fogalmat, annak ellenére, hogy ez egyben minőségi kérdés is.  

   A kisebbségek jogainak elismerése az emberi jogok, a kormányokat kötelező nagy 

nemzetközi egyezmények és a létező kényszerítő eszközök ismeretével is megvalósulhat.  

                                                 
4 Definition and Classification of Minorities. By United Nations Commission on Human Rights. 
(Memorandum submitted by the Secretary General.) Subcommission on Prevention of Discrimination and 
Protection of Minorities. (Lake Success, New York: Columbia University Press, 1950.  
5 A kérdéssel bővebben foglalkozott a nyolcvanas évektől Kővágó László. Az e témában vele készült interjú 
szövegét lásd: Stefka István: Hol a haza? Budapest, 1982. 18 – 28. 
6 Girasoli, Nikola: A nemzeti kisebbségek fogalmáról. Budapest: Akadémia Kiadó, 1995. 
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Az Európai Unió joganyaga rendelkezéseket tartalmaz a nemzeti kisebbségek védelméről. 

Például az Amszterdami Szerződés által bevezetett felfüggesztési záradék értelmében az 

emberi jogok valamely tagállam által történő megsértése esetén az adott állam 

szankcionálható.7  

A közép – kelet európai államok koppenhágai tagfelvételi kritériumai között szereplő 

feltétel szerint: „A tagfelvétel megköveteli a tagjelölt ország részéről (…) a kisebbségek 

tiszteletben tartását és védelmüket.”8  

   Kormányközi szinten az első jogilag is kötelező multilaterális okmány, az 1995. február 

1-jén aláírt Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről, amely mérföldkőnek 

számít e területén. Célja a nemzeti kisebbségek védelmét biztosító jogi elvek 

meghatározása, amelyek tiszteletben tartására az államok kötelezettséget vállalnak. A 

nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek védelmének azonban a nemzetközi jog alapvető 

elveivel összhangban kell megvalósulnia. A Keretegyezmény rendelkezései alapján, az 

1998 februárjában hatályba lépett s Magyarország által is ratifikált Egyezményt az Európa 

Tanács nem tagállami szintű tagjai is aláírhatják és megerősíthetik. 

   A kisebbségvédelem szepontjából fontos újítást tartalmazott a Lisszaboni Szerződés, 

mivel megjelent benne – bár nem a kisebbségek kollektív jogaként - a kisebbségek 

védelmére való hivatkozás. Az Unióról szóló szerződés 2. cikke szerint: „ Az Unió az 

emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, 

a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek 

jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul.“9 

Az uniós joganyag 2009. évi átalakulása további eredményekkel járt, a diszkrimináció 

tilalmának keretein belül a kisebbségek védelmének követelménye is magasabb szinten 

érvényesül, hiszen a kisebbségvégvédelem, konkrétabban a kisebbséghez tartozó 

személyek védelme, immár az emberi jogok védelmén keresztül képezi az Unió 

joganyagának részét. 

   A magyarországi kisebbségeknek a társadalomban betöltött helyzetét korábban az 1990. 

évi XL. törvénnyel kiegészített Alkotmány 68. paragrafusa rögzítette. 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 1993. július 7-én 96 százalékos többséggel 

elfogadott 1993. évi LXXVII. törvény egyéni, valamint kollektív jellegű kisebbségi 

                                                 
7 Hargita Árpádné: Az Amszterdami Szerződés. In: Európa Kislexikon. Budapest: BKE Vezetőképző Intézet, 
1999. 
8 Az Európai Tanács 1993.június 21 – 22 –i koppenhágai ülése. Az elnökség következtetései. 180/1/93. sz. A 
francia nyelvű hivatalos szövegből fordította Pákozdi Csaba. 
9 Lásd Pákozdi Csaba: A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai közösségi jog 
fényében. In: Szalma József (szerk.) A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2009. Újvidék, 2009. 74-84. 
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jogokat - személyi elvű (perszonális) autonómiára és önkormányzatok létrehozására való 

jogot biztosított a Magyarországon honos 13 kisebbségnek, s a következőképpen határozta 

meg a kisebbségeket: 

„1.§ (2) E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség (…) minden olyan, a Magyar 

Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága 

körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi 

részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan 

összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg 

kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. (…) 

   42. § E törvény értelmében kisebbségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a cigány 

(romani, illetve beás), a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a 

szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv. (…) 

   61. § (1) E törvény értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a 

bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a 

szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.”10 

   Magyarország 2012. január elsejétől hatályos Alaptörvényének szóhasználata a 

kisebbségpolitikában bekövetkező szemléletváltásra utal, mivel a korábban haszálatos  

„nemzeti és etnikai kisebbség“ terminust az alaptörvény a „nemzetiség”-re cseréli. 

Az Alaptörvény azonban több helyen tartalmaz rendelkezéseket a kisebbségi 

nyelvhasználatról.  

A XXIX. cikk értelmében:  

 „(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely 

nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad 

vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az 

anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját 

kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat 

hozhatnak létre. 

(3) A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, 

valamint a helyi és országos önkormányzataik megválasztásának szabályait sarkalatos 

törvény határozza meg.”11 

                                                 
10 1993. évi LXXVII Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól Magyar Közlöny 1993. július 22. 
11 Magyarország Alaptörvénye (2012. január 1.) Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft, 2012. 
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   A magyarországi kisebbségi szervezetek, markánsabban az önkormányzati rendszer 

fejlődése, szintén jelentős mértékben befolyásolták a nemzetiség – kisebbség terminusok 

használatát, tartalmuk értelmezését, ezért úgy vélem, célszerű röviden bemutatni az 

önkormányzati rendszer fejlődésének hatását a nemzetiség - kisebbség fogalmának 

értelmezésére. 

   Az Alaptörvény értelmében, mint ahogy fentebb is utaltam rá, Magyarországon 

a nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányos joga, hogy létrehozzák helyi és országos 

önkormányzataikat.  

A nem megfelelő törvényi szabályozás miatt a kisebbségi önkormányzati rendszer első 

évtizedében azonos választói kör vehetett részt a helyi önkormányzatok és a helyi 

kisebbségi önkormányzatok megalakításában. A kisebbségi önkormányzatok tagjainak 

elegendő volt nyilatkozatot tenniük arról, hogy vállalják a kisebbség képviseletét, vagyis 

nem kellett ténylegesen az adott közösséghez tartozniuk. 

Az Országgyűlés 2005-ben alapjaiban alakította át a kisebbségi választójogi rendszert. 

A hatályos szabályozás értelmében csak azok a nagykorú magyar állampolgárok 

rendelkeztek aktív és passzív választójoggal (a választás és a választhatóság jogával) 

a települési kisebbségi önkormányzati választásokon, akik a választási irodához eljuttatott 

írásbeli nyilatkozatukban egy adott kisebbségi közösség tagjának vallották magukat és 

kérték a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételüket.12 

   A 2010. október 3-án megtartott települési kisebbségi önkormányzati választásokat 

követően az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatalból vizsgálatot indított, 

amelynek az volt a célja, hogy a gyakorlati tapasztalatok birtokában, a vonatkozó jogi 

szabályozást elemezve feltárja a választási visszaéléseket, és javaslatokat fogalmazzon 

meg azok orvoslása érdekében.13  

   Dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa a vizsgálat 

tapasztalatai során arra a következtetésre jutott, hogy a kisebbségi választói jegyzék 

összeállítása során jelentkező legsúlyosabb probléma egyértelműen az, hogy a kisebbségi 

közösségeknek semmilyen „rálátásuk” nincs a nyilvántartásban szereplő 

választópolgárokra. Ennek következménye az is, hogy számos településen visszaélések 

történtek a kisebbségi választói jegyzék összeállításakor. A választójoggal rendelkező 

                                                 
12 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2010. évi települési kisebbségi 
önkormányzati választásokról. Budapest, 2010. 3.  
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/198541987.pdf 
13 A 475/2010. ügyszámú jelentés megtalálható az országgyűlési biztosok honlapján 
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/198541987.pdf 
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nagykorú magyar állampolgárok közül bárki dönthetett úgy, hogy kisebbségi 

választópolgárként veteti magát nyilvántartásba. Azt becsülni sem lehet, hogy a kisebbségi 

választói jegyzékbe vett 228 038 főből hányan tartoznak ténylegesen a 13 nemzeti vagy 

etnikai kisebbséghez.14 

    A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tapasztalatai alapján a 

2010. évi választásokon összeállított legalább 30 fős kisebbségi választói jegyzékek közül 

215 esetében kérdéses, hogy azt valóban az érintett közösség tagjai hozták-e létre. A 

népszámlálás adatai szerint ugyanis e településeken az érintett kisebbséghez tartozók 

létszáma nem haladja meg a 3 főt. E választói jegyzékek közül 116-ot olyan településen 

állítottak össze, ahol négy évvel korábban nem tudott megalakulni a kisebbségi 

önkormányzat.15 

Így tehát adatokkal is alátámasztott tény, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe vétel jelen 

formájában nem jelent garanciát arra nézve, hogy ténylegesen és kizárólagosan a 

kisebbségi közösségek tagjai vehessenek részt a kisebbségi önkormányzati választásokon, 

ezért szükséges a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel törvényi szabályozásának 

módosítása. 

   Jelenleg a választhatóság jogának gyakorlását a törvényi szabályozás a kisebbségi 

választói jegyzékben szereplő választópolgárok számára teszi lehetővé. A jelöltnek írásbeli 

nyilatkozattal kell kérnie a nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól, illetve egy 

kisebbségi jelölő szervezet támogatását is bírnia kell.  

   A választásokon történt visszaélések megerősítik azt az előfeltételezést, hogy a törvényi 

rendelkezések nem nyújtanak védelmet a képviselni kívánt közösséghez nem tartozó 

jelöltek választási részvételével szemben.  

A jelöltnek egy formanyomtatvány kitöltésével elegendő arról nyilatkoznia, hogy: 

- a kisebbség képviseletét vállalja-e, 

- a kisebbségi közösség nyelvét ismeri-e, 

- a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismeri-e, 

- korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy    

  tisztségviselője.16 

                                                 
14 J/4456. számú Beszámoló A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről.  
Budapest, 2011. 9. http://www.parlament.hu/irom39/04456/04456.pdf 
15 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2010. évi települési kisebbségi 
önkormányzati választásokról. Budapest, 2010. 25.  
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/198541987.pdf  
16 A választási eljárásról szóló 1997. évi  C. törvény 115/J. § (2) bekezdése 
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Az említett törvény azonban  nem határozza meg azt, hogy a kisebbségi közösség nyelve, 

kultúrája és hagyománya ismeretének mi az objektív mércéje.17 

   A nemzeti és etnikai kisebbség törvényi fogalmának alapvető eleme, hogy a lakosság 

többi részétől a saját nyelv és kultúra, valamint a hagyományok különböztetik meg. 

A jelölt nyilatkozatának tehát azt kellene biztosítania, hogy kizárólag azok lehessenek 

kisebbségi képviselők, akiknek ténylegesen van kulturális kötődésük az adott közösséghez.  

A választási szervek azonban nem ellenőrizték a jelölt nyilatkozatának valóságtartalmát, 

ám a nyilvántartásba vételét akkor sem tagadhatták volna meg, ha egyértelműen és 

bizonyíthatóan valótlan adatok bejelentését tapasztalták volna. 

   A választási eljárásról szóló 1997. évi  C. törvény csak a nyilatkozat megtételét írja elő, 

így a jelölt akkor is részt vehet a választásokon, ha esetleg elismerné, hogy sem nyelvét, 

sem kultúráját nem ismeri annak a kisebbségnek, amelynek képviseletére vállalkozik.  

Amint azt már a 2006. évi választásokról szóló jelentésben Dr. Kaltenbach Jenő is 

megfogalmazta, a nyelvismeret általánosan elfogadott jelentése, hogy valaki képes az adott 

nyelven kifejezni és megértetni magát, kommunikálni tud másokkal. Azok a 

választópolgárok, akik nem élnek kisebbségi nyelvi környezetben, illetőleg korábban 

semmilyen nyelvi képzésben nem vettek részt, nyilvánvalóan nem nyilatkozhattak a 

valóságnak megfelelően arról, hogy ismerik az adott kisebbségi nyelvet. Nehezíti az 

egységes szabályozást, hogy a nyelvi asszimiláció különböző mértékű az egyes 

közösségekben.18 

   A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa szerint a regisztrálók 

kisebbséghez való tartozása teljes mértékben ellenőrizhetetlen. 

A jogalkotó a szabad identitásvállalást helyezi előtérbe, azonban tényleges jogi garanciák 

hiányában lényegében a szabad identitásválasztás elve érvényesül, annak minden negatív 

gyakorlati tapasztalatával.  

A vizsgálat szerint az önkéntes megvallás önmagában a kisebbségi önkormányzati 

választások – valamint a pályázati és ösztöndíjfolyósítási gyakorlat – tapasztalatai szerint 

nem elegendő. Hiszen, ha pusztán „bemondásra“ lehet származást vagy identitást 

„igazolni“, az visszaélések alapja lehet, ezért valamiféle „többlet-feltétel“, objektív 

kritériumok megfogalmazása is szükséges. A kisebbségi képviselethez való jog 
                                                 
17 A témáról bővebben lásd: Dr. Kállai Ernő: A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 
jelentése a 2010. évi települési kisebbségi önkormányzati választásokról. Budapest, 2010. 34-35.  
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/198541987.pdf 
18 Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről. Budapest, 
2007. 
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/hir-75-archivum.html 
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érvényesíthetősége érdekében ezért törvény kellene hogy meghatározza az egyén 

kisebbségi közösséghez tartozásánál figyelembe veendő objektív garanciális 

szempontrendszert.  

   A fentiekből is kiderül, hogy igen nehezen határozható meg pontosan az adott 

kisebbséghez való tartozás objektív kritériumrendszere, ezért a törvényi szabályozás sem 

tud erre nézve megfelelő garanciákat biztosítani. 

   A  nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa szerint ezeket 

a kritériumokat a jövőre nézve meg kell határozni, javaslatot tesz továbbá ezek 

csoportosítására, az alábbi két szempontrendszer szerint: 

Elsődleges szempontok (ha ezek közül kettő fennáll, és ezek közül egyik a leszármazás 

illetve családi kapcsolat): 

- leszármazás, családi kapcsolat, 

- nyelvismeret, 

- kulturális hagyományok ismerete és ápolása, 

- közösségi események, rendezvények látogatása, 

- kisebbségi oktatásban való részvétel, 

- aktív részvétel a kisebbségi közéletben, 

- tagság, választott tisztség a kisebbség társadalmi szervezetében, 

- kisebbségi önkormányzati képviselő, 

- a kisebbség tagjaként való ismertség a településen, 

- a kisebbség érdekében végzett társadalmi tevékenység, 

- a kisebbség érdekében végzett egyéb, a kisebbséggel kapcsolatba hozható    

tevékenység. 

Másodlagos szempontok (ha az elsődleges jellemzők közül csak egy állapítható meg, 

kiegészítő jelleggel): 

- vezetéknév, keresztnév, 

- vallásra utaló jel vagy magatartás, 

A legitimáció megteremtésének egyik lehetséges módja, hogy a kisebbségi közösség 

képviseletében egy választott tagokból álló bizottság döntsön a kisebbségi választópolgár 

nyilvántartásba vételéről.19 

                                                 
19 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2010. évi települési kisebbségi 
önkormányzati választásokról. Budapest, 2010. 57. 
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/198541987.pdf 



17 
 

   Fenti megállapítások tükrében a javasolt intézkedések között szerepel, hogy a Kormány 

készítse elő a törvénymódosítások tervezetét. 

III.1. A jogszabály-előkészítés során olyan jogi garanciákat dolgozzanak ki, amelyek 

biztosítják, hogy  

(...) 

2. a települési kisebbségi önkormányzat tagjai ténylegesen a képviselni kívánt 

kisebbséghez tartozzanak, ahhoz nyelvi és kulturális értelemben kötődjenek.20 

   Fentiek értelmében tehát Magyarországon az évek során olyan szóhasználat alakult ki, 

miszerint nemzetiségnek tekintjük a hazánkban élő nemzetiségeket, nemzetközi 

szóhasználattal élve nemzeti kisebbségeket.  

A történelmi körülmények Magyarországon mindig úgy alakultak, hogy sajátos módon a 

nemzetiségi hovatartozásnak nem kizárólag az anyanyelv volt az egyetlen mércéje, 

tekintettel arra, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek az identitástudat fejlődésének 

korábbi fázisait őrzik.  

A pilisieket is részben régióhoz kötődő közösségi tudat, valamint lokális identitástudat 

jellemzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2010. évi települési kisebbségi 
önkormányzati választásokról. Budapest, 2010. 62. o. 
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/198541987.pdf 
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3. A PILISI SZLOVÁKOK IDENTITÁSA 
 

 

 

   Magyarország nemzetiségi lakossága - 2001-ben a 10 198 315 fős össznépességhez 

viszonyított csekély száma 168 914 fő21 ellenére (1,65 %) – viszonylag nagy területen 

helyezkedik el, az ország megyéiben együtt él a többségi nemzethez vagy más 

népcsoporthoz tartozókkal. 

   Identitástudata a történelmileg kialakult szórványhelyzet miatt elsősorban a konkrét 

lakóhelyhez kötődik, és így csak kis mértékben táplál érzelmi- önazonossági kapcsolatot az 

ország más vidékein élő nemzetiségi lakossággal.22 

   A magyarországi szlovákság vonatkozásában is teljes mértékben egyetérthetünk Földes 

Csaba megállapításával, miszerint Magyarországon: részben területi szétszórtságuk és az 

utóbbi évtizedekben felgyorsult iparosodási és városiasodási folyamat következtében a 

kisebbségek messzemenően integrálódtak az ország gazdasági, társadalmi és kulturális 

szerkezetébe. Azok a mélyreható gazdasági és társadalmi átalakulások, amelyek a mai 

Magyarországot általában jellemzik, a nemzeti kisebbségeket is azonos vagy hasonló 

módon érintik. „Összességében tehát a társadalmi struktúrában nagyobb különbségek 

vannak földrajzi régiónként, mint etnikai csoportonként - legalábbis a nemzeti kisebbségek 

esetében; (…) Megállapítható, hogy a Magyar Köztársaság területén honos (autochton) 

nemzeti kisebbségek mindegyikére jellemző az erőteljes szórványhelyzet, a kettős 

identitás, az előrehaladott asszimiláció, az egyre jobban teret hódító nyelvvesztési folyamat 

és az erős érzelmi, kulturális kötődés Magyarországhoz. Mindemellett a rendszerváltás óta, 

az 1990-es években bizonyos vonatkozásaiban érezhető a nemzetiségi nyelvek és kultúrák, 

a kisebbségi identitás és a kisebbségi létforma felértékelődése.”23 

   A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatásával foglalkozó szakemberek kutatási 

eredményei azt bizonyítják, hogy az identitás megőrzésének fő tényezői a mindenkori adott 

állam politikai-jogi keretei között elsődlegesen az anyanyelvápolás és annak körülményei, 

az oktatás és a kultúra szervezettsége, az adott kisebbség politikai és más típusú (civil) 

szervezettsége, másodlagosan a többségi társadalom viszonya a kisebbségekhez.  

                                                 
21 Népszámlálás 2001. KSH. http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/04/tabhun/tabl05/load05.html 
22 Földes Csaba: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. Elérhető: http://www.lib.jgytf.u-
szeged.hu/adatbazisok/nemzetiseg.html 
23 Földes Csaba: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. Elérhető: http://www.lib.jgytf.u-
szeged.hu/adatbazisok/nemzetiseg.html 
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   A magyarországi szlovákok identitása a közép – európai identitás részeként az európai 

identitás struktúrájának meghatározó része, olyan csoportos mentalitás, amely kultúrát és 

ahhoz kapcsolódva, nyelvi tudatot teremt. E nyelvi tudat meghatározó részét alkotja az a 

percepció, az az életszemlélet, a világnak az a nyelvi képe, tükröződése, transzformálása, 

amely megkülönbözteti a magyarországi szlovákokat a szlovákiai szlovákoktól, illetve 

részben a más régióhoz tartozó magyarországi szlovákoktól is.  

   Az Európai Unió keretei között minden kelet - közép - európai ország önmagában 

hordozza saját múltja és a közös múlt sajátosságait, értékeit, melyekből kiindulva próbálja 

kialakítani új identitását. Ugyanakkor az Európai Unió identitáshiányosan funkcionál, mint 

közszolgáltatási rendszer.24 Maga is az etnikai – kulturális hagyományok és a 

transznacionális szövetségek kereszttüzében keresi létjogosultságát. Az EU intézmények 

irányelvei a háromnyelvű európai polgár ideálját tartják szem előtt, melyben az államnyelv 

és az angol nyelv elterjedtsége mellett a kisebbségek nyelve jelenheti a harmadik nyelvet.  

   Az Európai Uniónak 23 hivatalos nyelve van, ám ezek több mint 60 regionális, 

kisebbségi nyelvvel egészülnek ki. Az e nyelveket beszélők száma az EU-ban megközelíti 

az 50 milliót.25 

Ugyanakkor a napjainkban tapasztalható integrációs és globalizációs tendenciák nem 

feltétlen hatnak pozitívan a kis nyelvekre, nem feltétlen növelik a kis nyelvek túlélési 

esélyeit, hiszen globalizáció szimbólumává előléptetett amerikai angol nyelv kiszorítja, 

vagy legalábbis pusztítja az anyanyelvet; idegen szavakkal, gyakran értelmezhetetlen 

kifejezésekkel árasztja el azt. A globalizációs folyamatok hatásaként, nyelvromlást 

előidéző tendenciák megjelenése tapasztalható. 

      A kisebbségi identifikáció egyike a számos identifikálásnak, és megkülönböztetett 

helyet foglal el a többi (nemzeti, kozmopolita, transznacionális stb) identitáshoz képest. 

Meghatározható egyrészt a kisebbség viszonyaként a világhoz, a többségi nemzethez való 

viszonyától, a szlovákiai szlováksághoz való viszonyán át az egész globális világhoz való 

viszonyulásáig, másrészt bizonyos belső normaként is. Az identitás belső normaként való 

értelmezésekor Zágorec – Csuka Judit, gondolatait idézem, melyeket a muravidéki 

magyarság identitását vizsgáló tanulmányában fejtett ki részletesen, azonban érvényesek 

a pilisi szlovákokra is.  

                                                 
24 Bernjak Elizabeta: A kisebbségi nyelvek jövője az EU-ban: nyelvcsere vagy nyelvi revitalizáció?  In: 
Kisebbségkutatás. 13/2  (2004) 222. 
25 A beszélő Európa nevében – Nyelvek az Európai Unióban. Publications.europa.eu 
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc3275_hu.pdf 
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„Az identitás (...) egyfajta közvetítő konstrukciót jelent az egyén és a társadalom között, 

vagyis egyféle állandóságot jelent az egyén saját azonosságának védelmét saját magára és 

a társas-társadalmi környezetére vonatkozólag. Identitás nélkül az ember nem képes olyan 

életvitelre, amely biztosítja a társadalmi viszonyok rendszerének napról napra történő 

újratermelését. Az identitással belső normák alakulnak ki, amelyek segítségével az ember 

az élet főbb területein elhelyezheti és értékelheti saját magát. Az egyén elkötelezi magát 

egy életszemlélet, egy nyelvi kultúra és a meghatározott értékek mellett. Ugyanakkor az, 

ha valaki magyar, egészen mást jelent otthon, a természetes közegben, mint ha kilép 

a megszokott közegéből.“ 26  

   Vizsgálataim eredményei azt mutatják, hogy az idézett megállapítás – természetesen 

magyarországi szlovákok konstellációjában - egyértelműen jellemző a pilisi szlovákok 

identitásértelmezésére is. 

   A magyarországi szlovákok identitástudatának elemzése kapcsán nem kerülhető meg, 

Gyivicsán Anna27 és Krupa András28 munkássága, akik szerint a magyarországi szlovákok 

tudatának elemzésénél  két fontos, történetileg meghatározott tényezőt szükséges 

figyelembe venni, olyan speciális vonást, amely a szlovákokat alapjában véve a többi hazai 

nemzetiségtől is megkülönbözteti.   

A magyarországi szlovákok ugyanis az egységes – teljes egészében a történelmi 

Magyarországhoz tartozó – szlovák anyaetnikumból úgy szakadtak ki, hogy azzal továbbra 

is egy államkereten belül maradtak. Ez a tény két alapvető tényezőben határozta meg az 

egyes szlovák nyelvszigeteken végbemenő változásokat:  

a) Magyarország északi területeiről, annak déli területei felé vándorló szlovák 

jobbágyságot és elszegényedett kisnemesi rétegeket eredeti szülőföldjükön, évszázadokon 

keresztül nagyobbrészt ugyanazok, vagy hasonló társadalmi és kulturális hatások érték, 

mint a vele együtt élő magyarságot. Új földrajzi és gazdasági körülményeikhez jóval 

könnyebben és gyorsabban alkalmazkodtak, mint pl. a teljesen eltérő gazdasági és 

kulturális régióból elszármazott német népcsoportok. Már ekkor erős lehetett a 

szlovákokban a magyar államisághoz tartozás tudata. Ez még akkor is igaz, ha a feudális 

nemzettudat hordozóinak elsősorban a kiváltságos rétegeket, a nemességet és a városi 
                                                 
26 Zágorec – Csuka Judit: Mitől függ a muravidéki magyarok identitása? In: Zágorec – Csuka Judit: 
A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesület, 2008. 73. 
27 Kutatási területe: A népi, az egyházi és a magas kultúra összefüggései a szlovák és a magyarországi 
szlovák kultúra területén, többségi és kisebbségi kultúrák kölcsönhatása, nyelv, a kultúra és a közösség 
viszonya, a két- ill. a többkultúrájúság. A kultúrák multikulturális rétegei. V.ö. bibliográfia. 
28 Számos munkája nyomán, jelentős folklórkutatási eredményekkel bővítette a magyarországi szlovákokkal 
kapcsolatos etnográfiai ismereteket. V. ö. bibliográfia. 
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polgárokat tekintik. Ez pedig a 19. század folyamán az egyes szlovák nyelvszigeteken – 

más okok mellett – a gyors asszimiláció feltételeit is könnyebben megteremtette.  

b) Másrészt viszont a szlovákok belső – országon belüli – migrációja az előző fejlődési-

magatartásbeli folyamattal részben szembenálló, de ezzel részben össze is függő 

lehetőséget kínál a letelepedettek számára. A nyelvszigetek egy részének rövidebb-     

-hosszabb időn át családi, kulturális s részben politikai kapcsolata volt az északi etnikai 

területtel, s ezek a kapcsolatok bizonyos értelemben tompították, szűkítették az 

asszimilálódás erőit, lehetőségeit.29 

  A származástudat Gyivicsán Anna szerint kettős tartalmú: egyrészt tartalmazza az etnikai 

(szlovák) származás tudatát, másrészt a földrajzi elszármazás tudatát, az ősök 

szülőföldjének számontartását.  Ez a geográfiai elem azonban igen gyakran csupán 

másodlagos szerepet játszik, mivel az elszármazási hely és a tartós letelepedés helyszíne 

között gyakran több ideiglenes lakóhely is szerepelt. Kinek a származáshelyét őrizze a 

kollektív emlékezet, ha pl. a négy nagyszülő mindegyike más vidékről érkezett arra a 

vidékre, ahol utódai ma is élnek?30 

   A magyarországi szlovákok identitástudatának elemzésekor nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt a tényt sem, hogy a történeti identitás részét képezi a tót – szlovák népnév is, 

amely valamennyi magyarországi szlovák nyelvszigeten elterjedt. Magyarul a 

magyarországi szlovák tótnak nevezi magát, de szlovákul mindenhol szlováknak (Slovák, 

Slováci), sehol sem azonosítják magukat úgy, hogy "My sme Tóti." (Mi tótok vagyunk.).31 

A magyarországi szlovákok körében - így a pilisi régióban sem - a tót népnévnek nincs 

pejoratív értelme. 

A mai napig vállalják, hogy ők tótok. A dunántúli szlovák településekben pl. 

Vértesszőlősön él a „my sme Uhré“ meghatározás is.32 

   A hazai szlovákok körében nagyon erős lokális, településhez kötött identitás alakult ki, s 

napjainkban is elsősorban ez a származás s részben az etnikai hovatartozás kifejezője. 

   A pilisi települések lakosságának etnikai tudata szorosan kötődik a Pilishez mint földrajzi 

területhez, s identitásuk egyik meghatározó alkotóelemeként szlovákságuk is e szűrőn 

keresztül fejeződik ki. A „Pilíšania” (pilisiek) elnevezésében is ez az erős regionális, táji 

                                                 
29 Gyivicsán Anna: Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok. Budapest: Teleki László 
Alapítvány, 1993. 49. 
30 U. o. 54. 
31 U. o. 55. 
32 Zsilák Mária szóbeli közlése. 
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tudat fejeződik ki. A meghatározás ugyan eredetileg csupán a pilisszentkeresztieket 

jellemezte, később azonban jelentéstartalma valamennyi érintett községre kiterjedt. 

A falvak ma földrajzi adottságaikból kiindulva meglehetősen szoros, elsősorban kulturális, 

de az utóbbi években egyre jellemzőbben oktatási intézmények közötti kapcsolatrendszert 

is tartanak fenn. Közigazgatási síkon, az etnikai összetartozás-tudat egyik 

megnyilvánulásaként a pilisi szlovák falvak (a kisebbségi önkormányzatok 

kezdeményezésére) 1990-ben – tehát már jóval a kisebbségi törvény elfogadása előtt – 

létrehozták a Pilisi Szlovák Települések Társulását.33 

 

A Pilisi Szlovákok Egyesületéhez tartozó települések adatai 1980-2001.34 

Település 

neve 

Össz-

lakos-

ság 

1980 

Szlo

-vák 

a. 

ny. 

Szlo

-vák 

nem

z. 

Min ő-

sítés 

1980. 

Ö. l. 

1990. 

 

Szl. 

a. ny. 

Szl.  

nem

z. 

Ö. l. 

2001. 

Szl. 

a. 

ny. 

Szl.  

nemz. 

Vál. 

név-

jegyz. 

2006. 

Sza-

vazók 

 szá-

ma 

2006. 

Csobánka 

 

2033 21 4 59 2040 22 9 2840 16 23 11 - 

Esztergom 30870 284 218 - 29841 263 260 29452 296 321 99 48 

Kesztölc 2384 719 449 2166 2322 336 118 2556 232 237 279 150 

Mogyorós-

bánya 

850 1 1 217 819 2 3 882 0 21 64 59 

Oroszlány 20613 9 5 - 21053 12 17 20280 53 83 175 95 

Piliscsaba 5227 17 11 422 5201 27 11 6425 69 117 235 108 

Piliscsév 2452 218 33 2070 2314 367 379 2314 311 1059 399 254 

Pilisszántó 2016 303 381 1689 1970 163 143 2120 287 416 293 210 

Pilisszent-

kereszt 

2104 977 594 1717 2054 1084 996 2170 922 1185 504 298 

Pilisszent-

lászló 

940 67 205 873 835 3 3 958 54 93 78 59 

                                                 
33 Összetartozástudatukat a Pilisi himnusz is demonstrálja.  
34 In: Szabó Orsolya: Interetnikus viszonyok és kapcsolatok Pilisszentkereszten. In: Kisebbségek interetnikus 
kontaktzónában. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Kriterion Könyvkiadó, 2010. 257-277. 
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Pomáz 11736 36 24 939 12474 36 24 14404 39 46 58 48 

Sárisáp 4128 4 2 1465 3715 33 26 2918 85 405 160 125 

Szentendre 16901 12 5 - 19351 10 11 22747 41 42 2 - 

Forrás: KSH 

   Ez persze nem jelenti azt, hogy az egyes közösségek identitásának minden eleme 

tökéletesen megegyezne egymással.  

Mai változó világunkban a pilisi szlovákság identitása folyamatos átalakuláson megy 

keresztül, tekintettel arra, hogy a társadalmi változások is felgyorsultak. Már nem 

mindenki vallja magát szlovák nemzetiségűnek, aki szlovákul beszél, néhányan csak 

szlovák származásúaknak vallják magukat. Az identitásváltás a nyelvváltással 

párhuzamosan haladó, megállíthatalan folyamat, amely e közösségek egyik meghatározó 

jelensége annak ellenére, hogy Uhrin Erzsébet kutatási tapasztalatai alapján 2006-ban 

megállapította, hogy a magyarországi szlovákság bizonyos köreiben „mind gyakoribb a 

szlovák nyelv használata. Ez a jelenség főleg ott tapasztalható, ahol a helyi szlovákság 

szervezettsége jónak mondható, aktivitása magas fokú. Ki kell itt emelni az olyan 

városokat, mint Békéscsaba, Budapest, Szarvas, Szeged, Tótkomlós, Vác; a falvak közül 

pedig Pilisszentkeresztet, amelyek fontos, sokszor a régión túlmutató irányító szerepet 

töltenek be a szlovák nemzetiség társadalmi-kulturális életében.”35  

   A kisebbségkutatás bizonyította, hogy a hagyományos faluközösségek jelentik azt 

a közeget, amelyben egy nemzeti vagy etnikai kisebbség nagyobb eséllyel őrizheti meg az 

identitását. A pilisi szlovák települések földrajzilag szorosan kötődnek egymáshoz, 

nincsenek közöttük jelentősebb természeti akadályok, amelyek korlátoznák egymás közötti 

érintkezésüket. Ez a tény az identitás alakulására pozitív befolyással bír. 

Általában elmondható, hogy a magyarországi, és ezen belül a pilisi szlovákok, nem 

akarnak a szlovák államhoz tartozni, politikai, gazdasági téren visszautasítják az 

azonosulást és az elkötelezettséget. Legfeljebb csak kulturális téren (néptánc, folklór) 

tekintik anyanemzetüknek Szlovákiát. Egyetérthetünk Szabó Orsolya megállapításával, aki 

szerint „három tényező játszik szerepet a szlovák nemzetiségi identitásban: a tájhoz való 

tartozás; a magyar nemzethez való tartozás, hungarus tudat; és a szlovákokhoz való 

                                                 
35 Uhrin Erzsébet: Másodnyelvi szerepben. Magyarországi szlovák nyelvű kommunikáció. Napút 2007/7. 
108-113. http://www.napkut.hu/naput_2007/2007_07/108.htm 
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tartozás, és ezeknek az egymáshoz való viszonyával határozhatók meg a kulturális 

azonosságtudat típusai, erősségei, minőségei.”36 

   Az elmúlt évtizedek társadalmi, politikai, gazdasági és egyéb változásai, a táradalmi 

mobilitás tömegessé válása ugyanakkor e közösségek fellazulásához, helyenként 

felbomlásához is vezetnek. Tágabb kelet-közép-európai térségünkben a középkor óta 

megfigyelhető jelenség a migráció akár egyéni akár csoportos formája. Ennek - a 

gazdasági, vallási szociális, stb. okokon túl -  különféle mozgatórugói lehettek. A térbeli 

migráció etnikumközi, interetnikumi migrációt is feltételezhet, ami az érintettekre nézve 

gyökeres változásokkal járó élethelyzetet eredményezhet, ami akár nyelvváltáshoz, 

kultúraváltáshoz, identitáskrízishez vezethet.  

Ugyanezt a folyamatot erősítheti a legutóbbi évtizedekben bekövetkezett technikai fejlődés 

a távközlés, a tömegtájékoztatás és a számítástechnika fejlődése, amelyek szintén jelentős 

hatással vannak minden nemzet nyelvére, s ezen keresztül az identitástudat alakulására is. 

   Az asszimiláció a kulturális identitás, a nyelv és a származástudat szűkülésével jár 

együtt. Minél jobban asszimilálódott egy etnikai közösség, annál kisebb az a kulturális 

készlet, amelyet a gyakorlatban működtet, így az asszimiláció és az akkulturáció, ha nem is 

jelentik ugyanazt, ilyenkor egyenes arányban állnak egymással. 

A pilisi falvakban is tapasztalható, hogy minden hasonló szociális és kulturális helyzetű 

család egyszerre, egy ütemben fokozatosan magyarosodik.  

Az erősen asszimilálódott rétegeket az különbözteti meg a többitől, hogy nemhogy 

kulturális archaizmusokat, revivalokat nem őriznek meg, de már az egyházi és iskolai 

anyanyelv műveléséhez sem ragaszkodnak.37 

   A pilisi szlovák falvak lakossága az igen erős asszimiláció ellenére is, mind a mai napig 

őrzi identitását, melynek kifejezése az általuk használt szóhasználat szerint a tót, azaz 

magyarországi szlovák, ugyanakkor pilisi magyarországi szlovák :  

„Mi, Piliša ňe, sme Slováci, ale tak nám hovorá, že Tóťi. Mi ňevíme tak pekňe viprávat 

slovenskí, jak čo f Slovenskéj, len tak po našém, taktoki, slovenskí.“ 38 (=„Mi. pilisiek 

szlovákok vagyunk, de tótoknak neveznek bennünket. Nem tudunk olyan szépen beszélni 

szlovákul, mint ahogy Szlovákiában beszélnek, csak úgy, ahogy mifelénk, így, ilyen 

szlováksággal.“) 

    

                                                 
36 Idézi Szabó Orsolya: Képek egy pilisi szlovák faluról. In: (Szerk.) Kovács Nóra és Szarka László: Tér és 
terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. 82. 
37 Fehér László: Adalékok a pilisi szlovákok identitástudatának kutatásához. MTA PTI, 1997.  
38 Adatközlő: Glück Mártonné sz. Király Róza 1940. Pilisszentkereszt. 
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4. A PILISI SZLOVÁKOK HELYE A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK 
KÖZÖSSÉGÉBEN 

4.1. DEMOGRÁFIAI ADATOK 
 

 

   A magyarországi szlovákok története szorosan kapcsolódik a hozzájuk nyelvileg, 

földrajzilag legközelebb álló nyugati szlávok csoportjához, másrészt a magyarság 

történelméhez.  

   A szlovákság ősei a IV-V., esetleg a VI. században telepedtek le a Kárpát-medencében. 

A magyar honfoglalás után a XI-XII. században teljes egészében a Magyar Királyság része 

lett ez a terület.39  

Mivel az itt lakókat az államhatárok elválasztották a szomszédos szlávság nagy részétől, 

fejlődésük a középkori magyar állam határain belül  sajátos jegyeket viselt. Létszámuk, 

történelmi iratok adatai alapján, a XVI. században mintegy félmillió lehetett, s döntően 

északnyugaton alkottak összefüggő, kompakt területet.40  

   Identitásukat tekintve a kisebbségek évszázadokon át ún. „hungarus” tudatúak voltak, 

tehát Magyarországot tartották hazájuknak, ahol a hivatali ügyintézés, az egyház és a 

művelődés nyelve a latin volt, viszont a helyi közigazgatásban, az egyházközösségben, az 

iskolában és a mindennapi életben ki-ki anyanyelvét használhatta.41 A XVI-XVIII. századi 

források tanúsága szerint leginkább pannóniai szlávoknak nevezték őket.  

A XVII. század nehéz időszak volt, számos megpróbáltatással: a törökellenes háborúk, a 

rendi felkelések és a vallási szembenállások is nehezítették a szlovákság életét. Az 1673-

ban Árva és Túróc megyében levert protestáns felkelés után nagyszámú szlovák jobbágy és 

kisnemesi család indult a magyar alföldi tájak felé. 

Erre szükség is volt, hiszen a török kor utáni vákuum nagy népmozgásokat generált. Az 

ország törökök által megszállt területeinek nagy része elnéptelenedett, és ez – a külföldről 

idevonzott telepesek mellett - vonzotta az új munkaerőt a magyar állam más részéről is. 

Különösen felerősödött a felvidéki szlovákság leköltözése a XVIII. század elején a 

Rákóczi-szabadságharc bukása után. Az áttelepülést segítették a Habsburgok, a katolikus 

                                                 
39 Chropovský, Bohuslav: Slovanské osídlenie na Slovensku a jeho problémy. In: Historický časopis, 1962/2 
236. 
40 Földes Csaba: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. 
http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/adatbazisok/nemzetiseg.html 
41 Gyivicsán Anna: Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok. Budapest: Teleki László 
Alapítvány, 1993. 69. 
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egyház és a magyar főurak is. A szlovákok főként a legszegényebb megyékből vándoroltak 

el: Árva, Liptó, Trencsén és Szepes megyékből. 42 

   A magyarországi szlovákság levándorlási hulláma a történelmi Magyarország területén 

Fügedi Erik szerint három nagy szakaszra osztható:43 

                                                                            - 1690 -1711 között, 

                                                                            - 1711 – 1740 között, 

                                                                            - 1740 – 1780 között. 

Az első szakaszban főként szökött jobbágyok telepedtek le, leginkább a töröktől 

visszafoglalt vidékkel határos megyékből (Bars, Nyitra, Nógrád, Hont, Abaúj). 

A második letelepedési szakaszban az 1720-ig tartó időszakban zajlott le a földesúri 

telepítés nagy része.  Ennek két válfaja volt:  

a) azok a földesurak, akiknek északon is voltak birtokaik, déli földjeikre onnan 

hozták alattvalóikat,  

b) az állami szervektől kapott engedély alapján – szervezett telepítésként történt, 

melynek név szerint ismert telepítési szervezői (impopulátorai) is voltak. 

A harmadik telepítési szakaszban főként a bácskai, bánáti lakatlan területeket népesítették 

be a szlovákok.44 Ján Sirácky arra is felhívta a figyelmet, hogy a szlovák nyelvszigetekre 

történő vándorlás még a XIX. században, sem zárult le, sőt elszórtan 1918-ig tartott.45 

   A Pilis hegységi falvakat nagyobbrészt az egyházi szervezetek hívták életre, s velük, 

mint földesurakkal szemben semmiféle önállósággal nem rendelkeztek. Gyivicsán Anna és 

Krupa András szerzőpáros, A magyarországi szlovákok című munkájában, ezekhez a 

típusú falvakhoz sorolja például Pilisszentkeresztet, Pilisszántót, Pilisszentlászlót, 

Piliscsévet, Kesztölcöt és Pilisszentléleket.46 

   A mai Magyarország területén három nagyobb, viszonylag egységesebb szlovákok lakta 

területet különböztetünk meg:47 

                                                 
42 Divičanová Anna (Hlav. red.)/Gyivicsán Anna (Főszerk.): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku./A 
magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza. Békéšska Čaba/Békéscsaba, 1996. 125.  
43 Fügedi Erik: Beiträge zur Siedlungsgeschichte der Slowaken im 18. Jh auf dem Gebiet das heutigen 
Ungarn. Studia Slavica11. (1965) 289-329. 
44 Sirácky, Ján: Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem. Bratislava, 1966. 13-115. 
45 Sirácky, Ján: Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem. Bratislava, 1966. 22. 
46 V. ö. Fügedi Erik – Gregor Ferenc – Király Péter: Atlas slovenských nárečí v Maďarsku /Atlas der 
slowakischen Mundarten in Ungarn. Budapešť/ Budapest, 1993. 76-80. 
47 Gyivicsán Anna-Tóth István: Szlovákok. In.: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. Budapest: 
Auktor Kiadó, 1998. 320. 
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a) a délkelet-alföldit  (Békés, Csongrád megye); legismertebb volt mezőváros 

típusú települések: Békéscsaba, Mezőberény, Szarvas, Tótkomlós. (Békéšska Čaba, 

Berinčok, Sarvaš, Slovenský Komlóš); 

b) a dunántúlit - Pilis hegységit (Pest és Komárom-Esztergom megye);  

legkarakteresebb települései: Pilisszentkereszt (Mlynky), Piliscsév (Čív),  

Pilisszántó (Santov), Kesztölc (Kestúc). Több településen a szlovákok mellé 

nagyobb számú németség is letelepedett. Ők a XIX-XX. század fordulójáig 

elszlovákosodtak; 

c) az északi-középhegységit (Nógrád megye, a Mátra, a Bükk, s a Zempléni- 

-hegység), ahol a mezőgazdasági jellegű települések mellett üveghuták és 

vashámorok körül jöttek létre szlovák falvak. 

 

A magyarországi szlovák kisebbség tehát nem alkot zárt tömböt, homogén közösséget és 

egységes nyelvterületet, hanem többnyire a megmaradás szempontjából hátrányos 

szétszórtságban, kisebb-nagyobb nyelvszigeteken szórványban, diaszpóraszerűen él. 

   A Felvidékről Magyarország különböző tájaira áttelepült szlovákok települései földrajzi 

– ökológiai tényezők alapján két nagyobb csoportot alkotnak. A hegyvidéki falvak lakói 

folytatták régi munkájukat, elsősorban a fakitermelést, a szénégetést, az alföldiek pedig az 

állattenyésztés mellett, leginkább a földet művelték. 

   A magyarországi szlovákság létszámát tekintve a romák és a németek után az ország 

harmadik legnagyobb nemzeti kisebbsége. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a 

szlovák nemzetiségűek száma 17 693 fő, a kisebbségi közösségben általánosan elfogadott 

becsült adat szerint azonban ma Magyarországon 100 – 110 ezer szlovák él.48 

A szlovák nyelvet 11 816 személy tartja anyanyelvének, és 18 056 használja családi 

körben. A nemzetiségi és kulturális hagyományokhoz 26 631 fő kötődik. 

A mai Magyarországon a szlovákok az ország 11 megyéjében, valamint a fővárosban élnek 

nagyobb számban. A szlovák anyanyelvű, illetve nemzetiségű népesség mintegy 10 

százaléka lakik a fővárosban, további közel harmaduk vidéki városokban, kétharmaduk 

pedig községekben él. Területileg szórtan, az ország valamennyi megyéjében 105 

településén élnek. Jelentősebb közösségek Budapesten, Békés megyében, valamint a Pilis 

hegység környéki falvakban találhatók. A magyarországi szlovákok mintegy kétharmada 

evangélikus, egyharmada katolikus vallású. Néhány evangélikus településen kisebb 

                                                 
48 J/4456. számú Beszámoló. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről. 
A Magyar Köztársaság Kormánya. Budapest, 2011. http://www.parlament.hu/irom39/04456/04456.pdf 
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számban találhatók baptisták, a pilisi katolikusok között pedig adventista közösségek is 

működnek.49 

 

 
Bottlik Zsolt: A magyarországi szlovák kisebbség etnikai-földrajzi sajátossága az elmúlt 
húsz évben50  
 
   A szlovák nemzetiséget és a szlovák anyanyelvet vallók száma Magyarország 

össznépességéhez viszonyítva az utóbbi évek népszámlálási adatainak tükrében51: 

 

Népszámlálás 
éve 

Össznépesség Ebből 
szlovák 

nemzetiségű 

Százalékos 
arány 

Ebből 
szlovák 

anyanyelvű 

Százalékos 
arány 

1980 10 709 463  9 101  0,08 %      16 054  0,14 % 
1990 10 374 823 10 459   0,1 %      12 745   0,12 % 
2001 10 198 315         17 693         0,17 %            11 817   0,11 %       

Forrás: KSH 

 

                                                 
49 Szlovák nemzetiségi adatbázis. Miniszterelnöki Hivatal – Kisebbségi és Nemzetpolitikáért Felelős 
Szakállamtitkárság http://kisebbsegek.bmknet.hu/index.php?id=475 
50 Bottlik Zsolt: A magyarországi szlovák kisebbség etnikai-földrajzi sajátossága az elmúlt húsz évben. In.: 
Pro Minoritate 2005 tél 45-57. 
51 Népszámlálás 2001.- 4. Nemzetiségi kötődés 18. Demográfiai adatok 
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Amint azt a demográfiai adatok mutatják, a szlovák nemzetiséget és a szlovák anyanyelvet 

vallók száma Magyarország össznépességéhez viszonyítva az utóbbi évek népszámlálási 

adatai alapján nagyságrendileg nem éri el a 0,2 %-ot. Ennek a népességnek jelentős része 

él a pilisi településeken és mind a mai napig őrzi szlovák nemzetiségét és anyanyelvét. 

 

 
 
A 2011. évi népszámlálás adatai ez idáig még nem hozzáférhetők, előreláthatólag 2013 

elején lesznek csak azok, ezért következtetéseimet a jelenleg rendelkezésemre álló adatok 

alapján vonom le. 

 

 
 
   A pilisi szlovák községek közé sorolhatjuk azokat a falvakat, amelyek közvetlenül 

a Pilis-hegy lábánál fekszenek, s jelentős szlovák nemzetiségű illetve szlovák anyanyelvű 

lakossággal rendelkeznek. Ilyenek:  Kesztölc (Kestúc), Piliscsév (Čív), Pilisszántó 

(Santov) és Pilisszentkereszt (Mlynky). Tágabb értelemben Pilisszentlászló (Senváclav), 

Pilisszentlélek (Huť) és Piliscsaba (Pilíšska Čaba) is ide sorolható, de abból kiindulva, 

hogy a pilisi szlovák falvak együttműködése szempontjából hosszú évek tapasztalatai 

alapján megállapítható, hogy a szorosabb – elsősorban kulturális kapcsolatokra épülő – 
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együttműködés  Piliscsévet, Pilisszántót és Pilisszentkeresztet jellemzi, és igazán „élő” 

kapcsolat elsősorban az előbb említett települések között valósult meg nagyobb 

gyakorisággal, s a mai napig fenn is maradt, munkámban ezekre a településekre 

koncentrálok. Mivel a kesztölci szlovák nyelv, ami esetünkben nyelvjárást jelent,  a többi 

település nyugatszlovák típusú nyelvjárásához viszonyítva markánsan eltérő jegyeket 

hordoz, nyelvi korpuszom összehasonlító elemzésekor a kesztölci szlovák nyelvre is 

kitekintek. 

A pilisi szlovák falvak összlakosságának alakulása az utóbbi évek statisztikai adatai 

tükrében: 

 

Összlakosság Pilisszentkereszt Pilisszántó Piliscsév Kesztölc 

1980 2104 2016 2452 2384 

1990 2054 1970 2314 2322 

2001 2170 2120 2314 2556 

Forrás: KSH 

 

 
 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Piliscsév és Kesztölc 

a lakosság számát tekintve egymáshoz nagyon hasonló 2000 – 2500 fő közötti  átlagot 

mutat. Amint az látható, az utóbbi éveket általánosságban az említett falvak 

lakosságszámának emelkedése jellemzi. Egyedül Piliscséven nem változott a lakosság 

száma az 1990-ben végzett népszámlálás óta. Ezt a folyamatot szemlélteti a következő  

vonaldiagram. 
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A nemzetiségre illetve anyanyelvre vonatkozóan az alábbi adatok állnak rendelkezésre. 

A pilisi szlovák falvak összlakosságának nemzetiségi jellemzői  az utóbbi évek statisztikai 

adatai alapján: 

 

Mutató Pilisszentkereszt Pilisszántó Piliscsév Kesztölc 

Összlakosság 

1980 

2104 2016 2452 2384 

Szlovák anyanyelvű 977 303 218 719 

Százalékos arány 46,43 % 15,02 % 8,89 % 30,15 % 

Szlovák nemzetiségű 594 381 33 449 

Százalékos arány 28,23 % 18,89 % 1,34 % 18,83 % 

Összlakosság 

1990 

2054 1970 2314 2322 

Szlovák anyanyelvű 1084 163 367 336 

Százalékos arány 52,77 % 8,27 % 15,85 % 14,47 % 

Szlovák nemzetiségű 996 143 379 118 

Százalékos arány 48,49 % 7,25 % 16,37 % 5,08 % 

Összlakosság 

2001 

2170 2120 2314 2556 

Szlovák anyanyelvű 922 287 311 232 

Százalékos arány 42,48 % 13,53 % 13,43 % 9,07 % 

Szlovák nemzetiségű 1185 416 1059 237 

Százalékos arány 54,6 % 19,62 % 45,76 % 9,27 % 

Forrás:KSH 
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   A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy az országos átlaghoz képest az 

értekezésben  jellemzett pilisi szlovák falvakban nagyságrendileg nagyobb az országos 

átlagtól való eltérés. Ez természetes következménye annak, hogy a magyarországi 

szórványokban elhelyezkedő szlovák lakossághoz képest a pilisi szlovákság már hosszú 

évek óta meglehetősen stabil, kompakt egységet képez. 

 

A pilisi szlovák falvak összlakosságának nemzetiségre vonatkozó adatai: 

1980 

 
 
A statisztikai adatok szerint az összlakossághoz viszonyítva a pilisi falvak közül a 

pilisszentkereszti szlovák nemzetiségű lakosság száma a legmagasabb, a maga  28,23 %-os 

arányával 9,4 %-kal magasabb a kesztölci, 9,34%-kal a pilisszántói és 26,89%-kal 

a piliscsévi adatoknál. A szlovák anyanyelvet vallók aránya is jelentősen nagyobb mértékű 

a többi településhez viszonyítva. Az összlakossághoz képest a szlovák anyanyelvet vallók 

aránya a maga 46,43 %-ával 16,28 %-kal magasabb a kesztölci, 31,41 %-kal a pilisszántói 

és 37,54 %-kal a piliscsévi adatoknál. 

Feltűnően kevés a Piliscséven  magukat szlovák nemzetiségűeknek vallók száma, ami 

tapasztalataim szerint nem tükrözi a valós helyzetet. 

1990 
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A tíz évvel korábbi statisztikai adatokhoz képest az 1990-es adatok jelentős változásokat 

tükröznek mind pozitív, mind pedig negatív irányban. Pilisszentkereszten a szlovák 

nemzetiségűek száma 20,26 %-kal, Piliscséven 15,03 %-kal nőtt, Pilisszántón és 

Kesztölcön azonban 11,39 %-kal illetve 13,75 %-kal csökkent. 

A szlovák anyanyelvre vonatkozó adatok szintén hasonló eltéréseket mutatnak. 

Piliscséven 6.96 %-os, Pilisszentkereszten 6,34 %-os növekedés volt tapasztalható, 

Kesztölcön azonban 15,68 %-os, Pilisszántón pedig 6,75%-os csökkenés. 

Az eltérések okainak elemzése – annak ellenére, hogy igen izgalmas lenne - nem a jelen 

disszertáció feladata. 

2001 

 

 
 
A 2001-es statisztikai adatok elemzésekor megállapítható, hogy az előző évekhez  

viszonyítva a szlovák nemzetiségű lakosság számának emelkedése tapasztalható.  

Pilisszentkereszten 6,11%-os emelkedést mutatnak az adatok, s ezzel a településen 

a szlovák kisebbség alkotta tulajdonképpen az összlakosság többségét, amivel kiérdemelte 

a magyarországi szlovákok „legszlovákabb települése“ címet is. A legjelentősebb pozitív 

irányú elmozdulás Piliscsévet jellemzi, ahol a szlovák nemzetiségű lakosság száma 

29,39%-os emelkedést mutat. Pilisszántón 12,37%-kal, Kesztölcön pedig 4,19%-kal 

emelkedett a magukat szlovák nemzetiségűeknek vallók aránya az előző évekhez képest. 

A szlovák anyanyelvi adatok azonban csak Pilisszántó esetében mutatnak emelkedést, ami 

5,26%-ot jelent. Piliscséven 2,42%-os, Kesztölcön 5,4 %-os, Pilisszentkereszten pedig 

10,29%-os csökkenés tapasztalható. 

A pilisi szlovák falvak összlakosságának nemzetiségi mutatóit bemutató fenti statisztikai 

adatokból levont következtetéseket a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében  az alábbi, 

időrendben összeállított, vonaldiagramok segítségével is szemléltetem. 
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A statisztikai adatok tükrében kijelenthetjük, hogy a pilisi szlovák falvak a XXI. század 

elején is őrzik szlovák jellegüket, s köztük Pilisszentkeresztet jellemzi évek óta 

a legstabilabban mind a szlovák nemzetiséghez, mind pedig a szlovák anyanyelvhez való 

kötődés. 
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4.2. A SZLOVÁKOK BETELEPÜLÉSE A PILISI TÉRSÉGBE - TÖRTÉNETI 
ÁTTEKINTÉS 
 

 

 

      A pilisi migráció hátterében azok az egyházi földesurak álltak, akik a török kiűzése 

után újra birtokukba vették korábbi területeiket, Észak-Magyarország területén fekvő 

birtokaikról áthelyezve jobbágyaikat és cselédségüket. A nyugat-szlovák nyelvterületről 

érkező pálos jobbágyok, ugyanannak a rendnek a jobbágyai maradtak. Ez a tény igencsak 

meghatározó a későbbi fejlődés alakulásában. 

A Pilis hegységi falvakat nagyobbrészt szerzetesrendek, egyházmegyék hozták létre, 

egyházi földesuraikkal szemben sem gazdasági, sem közigazgatási önállósággal nem 

rendelkeztek. Ezeket a településeket a XX. század közepéig nem érték olyan hatások, 

melyek megváltoztatták volna e falurendszer kifelé és befelé is viszonylag zárt (az alföldi 

szlovák mezővárosokhoz gazdasági kapcsolataihoz képest jóval zártabb) jellegét. Az 

etnikai kultúra megtartását segítette, hogy az egész nyelvsziget lakossága az anyaetnikai 

terület nagyjából azonos térségéből érkezett, Nyugat-Szlovákiából és Dél-Morvaországból. 

A török pusztítás után elnéptelenedett helyekre, a kolostor-háztartások köré szerveződve 

egységesen, más etnikummal nem keveredve költöztek be, és alkottak lokálisan többséget. 

Vallási tekintetben is egységesek maradtak, mind katolikusok. A később megtelepülő és 

kisebb számú németeket több faluban is be tudták olvasztani, oly módon, hogy néhány 

kulturális elemet átvettek a szlovák közösségek. A pilisi svábok asszimilációja a felekezeti 

azonossággal, a hasonló anyagi helyzettel és természetesen a németség kisebb számával 

indokolható.52  

   A XIX. század végétől egy egységesülő, folyamatos és egyre gyorsuló nyelv- és 

kultúravesztés kezdte jellemezni a magyarországi szlovákságot.53 A pilisi szlovákok 

azonban, ennek ellenére, mindvégig stabilan őrizték nyelvüket, hagyományaikat és 

identitásukat, melyek a népi kultúrában, a családi és faluközösségekben és az egyházon 

belül éltek tovább. Ebben a régióban a nyelv és kultúravesztés folyamata csak a XX. 

                                                 
52 Gyivicsán Anna-Tóth István: Szlovákok. In.: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. Budapest: 
Auktor Kiadó, 1998. 317-354. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/Nemzeti_es_etnikai_kisebbsegek_m
agyarorszagon/pages/013_szlovakok.htm 
53 Ján Chlebnický, Oldřich Kníchal, Michal Lászik: Magyarországi szlovákok. Budapest: Körtánc Füzetek, 
1998. 
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század második felében vált jellemzővé, s a természetes asszimiláció mellett igen nagy 

hatással volt rá a csehszlovák – magyar lakosságcsere.  

   A lakosságcsere a szükséges szervezeti előkészületek gyors megtörténte ellenére csak 

1947 áprilisában, a dél-alföldi szlovákok és a mátyusföldi magyarok cseréjével kezdődött, 

és egészen 1949 nyaráig tartott, bár 1948. december 22-e után már csak az 

egzisztenciálisan fenyegetett magyar családok, a családegyesítést kérvényezők, illetve a 

lakosságcsere lebonyolításában önként segédkezők áttelepülésére került sor.54 

A magyar kormány a lakosságcsere - egyezmény megkötésével látszólag szabad utat 

engedett a kitelepítéseknek. Az egyezmény kínálta diplomáciai lehetőségeket azonban 

mind a prágai kormánnyal szemben, mind pedig a párizsi békekonferencián a szlovákiai 

magyarság teljes felszámolását támogató szovjet kormánnyal szemben sikerült maximális 

mértékben arra felhasználnia, hogy a cserekvóta minimális keretei között és rendezett 

anyagi feltételek mellett menjen végbe a lakosságcsere.55 

A magyarországi szlovákság kezdetben hallani sem akart a visszaköltözésről, s csak a 

szlovák agitátorok megjelenése és sokszor felelőtlen ígérgetése nyomán iratkozott fel az 

áttelepülési jegyzékekre. Akkor is elsősorban szociális, és nem nemzeti 

megfontolásokból.56 

1948. április 10-ig az eredetileg jelentkezett 92 390 személyből 73 273 hagyta el 

Magyarországot, a Csehszlovákiából kitelepítésre kijelölt 105 047 magyar nemzetiségű 

lakos közül pedig 68 407 főt telepítettek át Magyarországra. Hozzájuk csatlakozott 6000 

személy önként távozó és 20 - 30 000 ember, akiknek azért kellett távozniuk, mert 1938. 

november 2-a után költöztek a Felvidékre.57 

   A lakosságcserének hosszú távú hatása volt a pilisi települések szlovák nemzetiségű 

közösségeire is. A Pilis területén élő szlovákok közül az áttelepítésre jelentkezett közel 

3000 főből végül 1901-en települtek át Csehszlovákiába. 

 

 

                                                 
54 Vadkerty Katalin: A belső telepítések és a lakosságcsere, Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 1998. 166-169, 
194–197. 
55 Szarka László: A csehszlovák–magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában 
1945-1948 között. In: Kisebbségkutatás 16/3 (2007) 423. 
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2007_03/cikk.php?id=1446#_ftnref14 
56 Szabó A. Ferenc: A második világháború utáni magyar–szlovák lakosságcsere demográfiai szempontból. 
Regio – Kisebbségtudományi Szemle  2/4. (1991) http://epa.oszk.hu/00000/00036/00008/pdf/03.pdf 
57 Tóth István: Szlovákok a 20. századi Magyarországon. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/Fejezetek_a_mo_i_romanok_es_szl
ovakok_tort/pages/006_szlovakok.htm 
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Sorszám Terület Jelentkezettek 

száma 

                     Áttelepültek száma 

   1946              1947              1948 

Összesen 

 

1. Budapest 9 350 1 486 2 142 747 4 375 

2. Pilis 2 980 240 1 647 14 1 901 

 Slovenský národný archív Bratislava Poverenictvo financii, FNO, 435/1960.58 

 

L. Balogh Béni59 Komárom – Esztergom megyére vonatkozóan megállapította, hogy  bár 

1941-ben mintegy ötezren vallották magukat szlovák anyanyelvűnek a járásban, mégsem 

vonható le a következtetés, hogy szinte az összes szlovák kitelepülésre jelentkezett volna. Így 

pl. Kesztölc 1991 szlovákjából „csupán” 1091-en iratkoztak föl, Piliscséven 1704-ből 927-en, 

Pilisszentléleken 473-ból  210-en.60  Pilisszentlászlón a falu egyharmada, 400 fő települt át 

Csehszlovákiába.61 Pilisszentkereszten, a jobb megélhetés reményében, 362 fő jelentkezett a 

lakosságcserére.62 

   A magyarországi szlovákok létszámcsökkenése különösen nagy a két világháború között, 

majd a csehszlovák-magyar lakosságcserét követően - egészen az utóbbi évekig - egyre 

csökken. A lakosságcsere utóhatásait társadalompszichológiai szempontból is figyelembe 

kell vennünk, hiszen igen súlyos lelki megpróbáltatásokon mentek keresztül az emberek, 

mindkét oldalról. Ez a tapasztalat a népszámlálások alkalmával a nemzetiség bevallásánál a 

mai napig hatással van.63   

Ha figyelembe vesszük a népszámlálási adatfelvétel szociálpszichológiai vetületének 

következményeit, valamint azt a tényt, hogy a második világháború után kialakult politikai 

helyzet, majd a rendszerváltás idején tapasztalható bizonytalanság az emberek őszinte, 

hivatalos identitásvállalását egyáltalán nem segítették elő – ahogyan azt a 2001-es 

adatfelvételek vissza is igazolták –, történelmi távlatokban mindenképpen a szlovák 

identitás gyengülése regisztrálható a pilisi szlovák településeken is.64 

                                                 
58 Lásd: Vadkerty Katalin: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hivatalos szlovák értékelése. Regio - 
Kisebbség, politika, társadalom 4/3 (1993) http://epa.oszk.hu/00000/00036/00015/pdf/08.pdf 
59 Főlevéltáros - KEMÖ Levéltára 
60 L. Balogh Béni: Csehszlovák-magyar lakosságcsere: ki- és betelepítések Komárom-Esztergom 
vármegyében a II. világháború után. In Levéltári Évkönyv 1993-1994. Esztergom, 1994. 3.  
http://balogh.tortenelem.mtaki.hu/ 
61 Franyó Rudolf: Pilisszentlászló története. Pilisszentlászló, 1999. 24. 
62 Az adatot Szivek Józsefné közli: A nemzetiségi iskolák kialakulása és mai helyzetük. BMGE, 2002. 37. 
Kézirat. 
63 Ebből kifolyólag nem tartható valószínűnek, hogy a statisztikák reális eredményeket mutatnak. 
64 Szabó Orsolya: Interetnikus viszonyok és kapcsolatok Pilisszentkereszten. In: Kisebbségek interetnikus 
kontaktzónában. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Kriterion Könyvkiadó, 2010. 257-277. 
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   A továbbiakban pilisi szlovák települések történeti hátterét mutatom be. 

A egyes települések bemutatásakor Pilisszentkereszttel sokkal részletesebben foglalkozom, 

mint a többi településsel, mert úgy vélem, hogy munkám központi részét a szlovák nyelv 

mai helyzetének bemutatása kell hogy képezze, aminek megértését a történeti áttekintés 

mindenképpen elősegíti. Mivel a nyelvi korpusz a pilisszentkereszti nyelvből indul ki, s a 

többi település története sok hasonlóságot mutat, úgy vélem elegendő, ha a többi település 

történetére csak vázlatosan térek ki, főképp az utóbbi évek statisztikai mutatóinak 

tükrében.  
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4.2.1. PILISSZENTKERESZT - MLYNKY 
 

 

 

   A település eredeti neve bizonyítottan *Pleš volt. A történelmi forrásokban ez a név a 

XIII. században Pilis, Peles, Pelis változatban, de Pljes formában is megtalálható, ami már 

egészen közel áll a feltételezett ószláv *Plěšb formához. Ez a név még az 1760-as hivatalos 

térképen is szerepel, annak ellenére, hogy a pálosok a falut az újratelepítés után már Sancta 

Crux-nak (Szent-Keresztnek) nevezték. A falu első bélyegzőjén még latinul jelenik meg a 

felirat, Santa Crucem formában (1758). Ebből lett először Szent-Kereszt, majd 

Pilisszentkereszt. A szlovák név egészen új keletű, a 18. század második felében 

alakulhatott ki: a faluban kis vízimalmok voltak, és amikor a környező szlovák falvak lakói 

a gabonájukat ide hozták őrölni, azt mondták, hogy a “malmokba” mennek. Így lassacskán 

a falut Mlynkynek, azaz Malmocskáknak (Malomfalunak) kezdték nevezni.65  

   A történelmi emlékek már a XIII. sz.-ban a pilisi cisztercita apátság tulajdonaként említik 

a települést. A Pilisi Apátságot III. Béla király alapította 1184-ben. A tatárjárás után, 1254-

ben IV. Béla, akinek édesanyja egyes vélemények szerint itt volt eltemetve, újra 

megerősítette az apátság addigi kiváltságait és meghagyta birtokait is.66 

   A pálos szerzetesek itteni kolostorát az esztergomi Özséb kanonok alapította, szintén a 

XIII. században. A későbbi kolostor épületét - korábbi erdészlakát - IV. Béla király 1270-

ben adományozta a pálosoknak. Ez a hely lett aztán szerzetesrendjük központja, és ezért 

nevezték őket már 1309-ben és 1341-ben Szent Kereszt remetéinek.67  

A település, mely az egyházi létesítmények körül keletkezett, a XVI. században az török 

támadások következtében, a kolostorokkal együtt megsemmisült.  

A török kiűzése után a pálosok és a ciszterciek is magukénak követelték ezt a területet. 

Hosszú évekig tartó pereskedés eredményeként a falu területe végül a pesti pálos rend 

birtoka lett.68 A török kiűzése után a pesti pálos szerzetesek visszakapták egykori 

tulajdonukat. E hely földesurai lettek és hozzáfogtak a falu újratelepítéséhez.69 

                                                 
65 Papuček, Gregor: Mlynky a okolie. / Pilisszentkereszt és környéke. Mlynky/ Pilisszentkereszt, 2000. 99. 
66 Békefi Remig: A pilisi apátság története 1184-1541-ig. Pécs, 1891. 119. 
67 Györffy György: Adatok a Pilismegyei monostorok középkori történetéhez.  
In: Műv. tört. Ért. 1956/4. 283. 
68 Papuček, Gregor: Mlynky a okolie. / Pilisszentkereszt és környéke. Mlynky/ Pilisszentkereszt, 2000. 53. 
69 (Szerk.) Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. I. Budapest. 1910. 116-117. 
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   A törökök kiűzése után, 1690-ben, az ország állapotának összeírása idején 

Pilisszentkereszt még az elhagyatott helyek között szerepelt.70  

1747-ben 6 szlovák család érkezett Nagyszombat környékéről, akiket később továbbiak is 

követtek. A róluk szóló adatokat „Sub Monte Pilisiensi“ címszó alatt a pilisi adózók 1747-

es összeírása tartalmazza.71 Az 1770-es években német családok is érkeztek a településre. 

   A történelmi Magyarország első népszámlálási adatai szerint 1787-ben 528 ember élt 

itt.72 Életmódjukat a környező hegyvidék és az erdők nagy mértékben meghatározták. A 

nők erdei málnát, szamócát, gombát, mezei virágokat szedtek, amiket azután a fővárosba 

hordtak eladni. A férfiak erdőt írtottak, fakitermeléssel, faszén-égetéssel és eladással 

valamint mészégetéssel foglalkoztak, fuvaroztak, szőlőt termesztettek, állatokat 

tenyésztettek és igen gyakran napszámban is dolgoztak.73 

   A római katolikus plébánián található legrégebbi emlékek 1763-ból arról tanúskodnak, 

hogy a település lakosai szlovák és német származásúak voltak. Ennek bizonyítékai azok a 

nevek, melyek a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatokban találhatók: 

- szlovák nevek: Jacobus Novosad, Adamus Vlaszak, Georg Cserni, Mainics Jaro, Eva 

Drobinska, Catha Hornyák, Marianna Belohubava, Catarína Kraszkovidna… 

- német nevek: Johannes Siling, Joannes German, Joanny Grosz, Martinus Glück, Eva 

Heinrichin…74 

Az 1817-ben tartott kanonika vizitáció a plébániához tartozó lakosságról az alábbiakat 

állapítja meg: „A lakosság római katolikus és szláv nemzetiségű. A németek a lakosság 

egy negyedét alkotják. A szlovák nyelvet az emberek többsége ismeri, sőt egymás között 

szlávul beszélnek.” A szláv nyelv alatt ebben az esetben természetesen a szlovák nyelv 

értendő. 

   Mivel a szlovákság már ezekben az években a lakosság többségét alkotta, a XIX. század 

második felére a németek teljesen asszimilálódtak, és a falu elszlovákosodott. Az ezekből 

az évekből származó írásos emlékek a németeket már egyáltalán nem említik. A település a 

Galgóczy monográfiában75 és a Pallas -lexikonban76 mint szlovák lakosú település, s 1911-

                                                 
70 Galgóczy Károly: Pest, Pilis és Solt monographiája. Budapest, 1876. 143. 
71 Papuček, Gregor: Mlynky a okolie. / Pilisszentkereszt és környéke. Mlynky/ Pilisszentkereszt, 2000. 64. 
72 Az első Magyarországi népszámlálás 1784 – 1787. (Szerk.) Danyi Dezső és Dávid Zoltán. Budapest, 1960. 
73 Fügedi Erik: Agrár jellegű szlovák település a török alól felszabadult területen. In: Agrártörténeti Szemle 
1966/ 3. 313-331. 
74 A pilisszentkereszti római katolikus plébánián magam végeztem adatgyűjtést diplomamunkámhoz: 
Etnokulturális változások Pilisszentkereszten a jeles napi és lakodalmi szokások tükrében. ELTE BTK, 1989. 
Kézirat.  
75 Galgóczy Károly: Pest, Pilis és Solt monographiája III. Budapest 1877. 88. 
76 A Pallas nagy lexikona XIII. kötet. Budapest, 1986. 1057. 
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ben a Révai Nagy lexikonban77 már mint szlovák és magyar lakosságú település szerepel. 

Néhány máig megőrzött vezetéknév még mindig utal egyes családok valamikori német 

eredetére pl.: Glück, Klausz, Spiegelhalter, Schleich, Szeifert stb. 

A XIX. század második felétől a település lakosainak száma folyamatos emelkedést mutat. 

Pilisszentkereszt összlakossága a szlovák anyanyelvű ill. a szlovák nemzetiségű lakosság 

tükrében: 

 

 

Népszámlálás 

éve 

Összlakosság 

száma 

Szlovák 

anyanyelvű 

lakosok 

száma 

Összlakossághoz 

viszonyított 

százalékos arány 

Szlovák 

nemzetiségű 

lakosok 

száma 

Összlakossághoz 

viszonyított 

százalékos arány 

1880 864 730 86,28 % n. a.  - 

1890 952 855 89,81 % n. a.  - 

1900 1049 964 91,89 % n. a.  - 

1910 1150 1028 89,39 % n. a.  - 

1920 1179 1094 93,18 % n. a.  - 

1930 1339 1022 76,32 % n. a.  - 

1941 1450 1325 91,37 % n. a.  - 

1949 1295 654 50,5 % n. a.  - 

1960 1820 1189 65,32 % n. a.  - 

1980 2104 977 46,43 % 594 28,23 % 

1990 2054 1084 52,77 % 996 48,49 % 

2001 2170 922 42,48 % 1185 54,6 % 

Forrás: KSH 

n. a. = nincs adat 

 

                                                 
77 Révai Nagy lexikona. XV. kötet. Budapest, 1911. 455.  
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   A statisztikai adatok tanúsága szerint a szlovák anyanyelvűek számának emelkedése 

viszonylag stabilan követi az összlakosság számának emelkedését egészen a második 

világháborúig. Az 1949-es összeírásnál a nemzetiséghez tartozás vállalásában (az 

anyanyelven keresztül) az identitástudat gyengesége mellett kimutathatóan szerepe volt a 

negatív történelmi tapasztalatoknak, a németek mellett a szlovákokat is érintő ki- és 

áttelepítéseknek. 

   1946 februárjában született meg a kétoldalú csehszlovák–magyar lakosságcsere 

egyezmény, melynek alapján a csehszlovák kormányszervek létrehozták a Csehszlovák 

Áttelepítési Bizottságot. A lakosságcsere során – mint már említettem - 73 273 

magyarországi szlovák települt át Szlovákiába. Ezzel a részleges áttelepüléssel 

szükségszerűen együtt járt az is, hogy visszafordíthatatlanul fellazultak és felbomlottak 

azok az etnikailag viszonylag zárt közösségek, amelyeknek a magyarországi szlovákság 

nemzeti nyelvének, szokásainak, kultúrájának megtartását köszönhette.78 Emellett 

a magyarországi szlovákságon belül Pilisszentkereszt is elvesztette értelmiségi rétegének 

bizonyos hányadát, nem is beszélve arról, hogy ez a kényszerű etnikai átrendeződés milyen 

jelentős érvágást, és az elkövetkező időszakra vonatkozóan, mekkora visszalépést jelentett 

a közösség kulturális identitás-megőrzése és fejlődése szempontjából. 

   Annak ellenére, hogy 1960-ban jelentős növekedés tapasztalható az 1949-es 

népszámlálási adatokhoz képest a szlovák anyanyelvűek számát illetően, ettől az 

időszaktól kezdve már mindinkább csökken a szlovák anyanyelvűek összlakossághoz 

                                                 
78 Gyivicsán Anna – Krupa András: A magyarországi szlovákok. Budapest: Útmutató Kiadó, 1997. 103. 
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viszonyított aránya. Említést érdemel, hogy az utóbbi évek népszámlálási adatainak 

tükrében az anyanyelvi és a nemzetiségi adatok vonatkozásában figyelemre méltó 

elmozdulás következett be a szlovák nemzetiséghez való tartozás javára. 

Ez a folyamat az alábbi ábrán szemléltethető. 

 

 
 
Annak ellenére, hogy a magyarországi szlovák közösség tagjai a több évtizeddel ezelőtt 

elszenvedett sérelmek miatt vagy a hátrányos megkülönböztetéstől való félelem folytán 

a legutóbbi népszámláláskor általában nem szívesen nyilatkoztak nemzetiségi 

kötődésükről, Pilisszentkereszten – amint azt már az előző fejezetben is említettem – 

a szlovák nemzetiségűek száma meghaladja az összlakosság 50 %-át. 

   A szlovák nemzetiségű lakosság településünkön nem él elkülönülve a magyar ajkúaktól. 

Éppen ellenkezőleg, egyre nő a vegyesházasságok száma, minek következtében sokan más 

vidékre költöznek, vagy éppen nő a más nemzetiségű lakosok betelepülése. Természeti 

adottságai és a fővároshoz való közelsége miatt, az utóbbi években egyre többen választják 

Pilisszentkeresztet állandó lakóhelyként. Ennek következménye a magyar ajkú lakosság 

számának növekedése is. Annak ellenére, hogy a fenti ábra tanúsága szerint a szlovák 

nemzetiségű lakosság egyre fogy, a nemzetiségi lakosság befogadó készsége, a közösség 

kohéziós ereje, valamint az újonnan betelepülők nyitottsága és érdeklődése, párosulva a 

nemzetiségi lakosság identitástudatával, és az itt élők igényével a sokszínűség és 

hagyományápolás iránt, reményeink szerint - a tolerancia jegyében - biztosítja 

Pilisszentkereszt nemzetiségi sajátosságainak fennmaradását a jövőben is.  

A fennálló mai helyzet ismeretében ennek megvalósulása már mindinkább a kulturális élet, 

a hagyományápolás területén képzelhető el. Annál is inkább, mert a valamikori életmód 

0

500

1000

1500

2000

2500

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1980 1990 2001

Összlakosság

Szlovák anyanyelvűek

Szlovák nemzetiségűek



44 
 

napjainkban már egyáltalán nem jellemző, bár néhány család még néhány évvel ezelőtt is a 

Pilisben található mezei virágok gyűjtéséből és eladásából élt. A mészégetés, 

a fakitermelés, más foglalkozásokkal együtt már szintén a múlté. 

1946 óta, amióta rendszeres autóbuszjárat köti össze Pilisszentkeresztet Budapesttel a 

lakosság nagyobb része a fővárosban talált magának munkahelyet. 

Az emberek alkalmazkodtak az új körülményekhez, s a fejlődéssel lépést tartva ma már a 

XXI. század kívánalmaihoz igazodva élnek. 
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4.2.2. PILISSZÁNTÓ - SANTOV 
 

 

 

A Szántót betelepítők a szlovák betelepülők első hullámával érkeztek 1690-1711 között, az 

adatok szerint 1703-ban.79 

Pilisszántót, vagy korábban Szántót, (Santov) a múlt században szlovák faluként ismerték. 

Akkor a falu lakóinak száma 1140 fő körül volt. Az itt élő emberek az erdőben meszet és 

szenet égettek, a falut körülvevő dombokon pedig szőlőt és gyümölcsöt termesztettek. 

Abban az időben a falu a Jurkovics család birtoka volt.80 

Ma több mint kétezren lakják, és a pilisi szlovákok között vezető hely illeti meg a 

települést. 

Pilisszántó összlakossága a szlovák anyanyelvű, illetve  a szlovák nemzetiségű lakosság 

tükrében az utóbbi évek népszámlálási adatai alapján: 

 

Népszámlálás éve Összlakosság Szlovák anyanyelvű Szlovák nemzetiségű 

1980 2016 303 381 

1990 1970 163 143 

2001 2120 287 416 

 

 
 
Pilisszántó jellemzésekor Szabó Orsolya 2001-ben végzett kutatási eredményeire 

támaszkodom, azzal a kitétellel, hogy a szerző pilisszántóiak etnikai identitástudatának 

alakulásával kapcsolatos következtetését, miszerint Szántót vizsgálva elmondható, hogy 

                                                 
79 Fügedi Erik - Gregor Ferenc – Király Péter: Atlas slovenských nárečí v Maďarsku /Atlas der slowakischen 
Mundarten in Ungarn. Budapešť/ Budapest, 1993. 79. 
80 Szabó Orsolya: Képek egy pilisi szlovák faluról. In: (Szerk.) Kovács Nóra és Szarka László: Tér és terep. 
Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. 75-87. 
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lakóinak etnikai identitástudata gyengül, a lokális identitásuk viszont erős, a mai 

távlatokból nézve az etnikai identitástudat gyengülésére vonatkozóan nem tartom 

megalapozottnak. 

E megállapításomat az alábbi ábra szemlélteti. 81 

 

 
 
 
   Viszont még napjainkban is jellemző rájuk, hogy elsősorban szántóiak, pilisiek, aztán 

magyarországi szlovákok. Mindkét kultúrához kötődnek, de a szlovákhoz már csak 

hagyományaikban, elsősorban dalaikban, táncaikban.  Az anyaország nem játszik 

életükben fontos szerepet, kötődésük nem nevezhető erősnek. Annál erősebb a kötődésük 

Magyarországhoz, a többségi társadalomhoz, legerősebben természetesen saját 

kisebbségükhöz kötődnek. A nyelv, nyelvhasználat, ami az egyik legfontosabb, ha nem a 

legfontosabb tényező az identitástudat vizsgálata szempontjából, még az idősebb 

korosztály mindennapi kommunikációjához tartozik, de ugyanúgy jelen van 

kommunikációs eszközként a magyar is, és természetesen szituációtól függ, hogy mikor, 

melyik nyelvet használják.82   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Szabó Orsolya megállapítását nem támasztják alá a 2001. évi népszámlálás adatai, sőt ennek éppen 
ellentmondanak. A kutatás idején valószínűleg  nem voltak még elérhetőek a 2001-es népszámlálás adatai. 
82 Szabó Orsolya: Képek egy pilisi szlovák faluról. In: (Szerk.) Kovács Nóra és Szarka László: Tér és terep. 
Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. 75-87. 
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4.2.3. PILISCSÉV - ČÍV 
 

 

 

   Piliscsév nemzetiségi jellegének leírásakor alapvetően Szabó Orsolya83 kutatási 

eredményeire támaszkodom, aki több munkájában adta közre a piliscsévi  szlovákokkal 

kapcsolatos kutatásainak eredményeit.84 

   Piliscsév  első okleveles említése – Csombor Erzsébet kutatásai alapján - 1262-ből való, 

Chw, Cheu írásformában, és a mai Csévtől 6 km-re nyugatra, Csolnok, Sáp, Dág és Csaba 

közt terült el. Legrégibb ismert birtokosa (1274) Csév László, a Róger fia, aki itteni 

birtokát Godin esztergomi polgárnak zálogosította el, Godin utódai pedig 1328-ban a 

Margit-szigeti apácáknak adták el. A török megszállás alatt a falu elnéptelenedett.  

Komárom–Esztergom megye településtörténeti kalauza szerint az esztergomi káptalan 

1699–1711 között szlovákokat telepített ide Felső-Magyarország különböző részeiből. 

Lakossága ekkor 6 magyar, 16 szlovák nyelvű jobbágyból és 1 nemesből állt. 85 

A XIX. század második felére a lakosság száma szépen gyarapodott. Az 1880-ból való 

felmérés szerint a 1152 fős falu lakosságának már 90,96%-a szlováknak vallotta magát.86 

1886. évi XXII. sz. községi törvény alapján Csév nagyközségi besorolást kapott.  

Vallási megoszlását tekintve 1890-ben 1301 római katolikus és 41 zsidó élt a faluban. 

1910-ben a Statisztikai Hivatal szerint a falu lakossainak száma 1682 fő.87 

A település lakói jellemzően földműveléssel, faszén- és mészégetéssel foglalkoztak. 

A második világháborút követő migrációs hulláűm Piliscsévet sem kerülte el.  

A Komárom – Esztergom Megyei  Levéltár adatai szerint: 

„A Csehszlovákiába történő áttelepítésre itt is komoly agitáció folyt, azonban itt sincs 

pontos adat, a kilencedik jegyzék 240 tulajdonost, és összesen 124 katasztrális hold 327 

négyszögöl földet tartalmaz.“88  

                                                 
83 Szabó Orsolya: Kettős identitás? Budapest és Piliscsév szlovák közösségei. In: (Szerk.): Bindorffer 
Györgyi: Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi 
horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet, 2007. 63-110. 
84 Szabó Orsolya: „Csévi ember cséviül beszéljen, és akkor azt meg lehet érteni.” - Piliscsév – egy szlovák 
falu egykor és ma. In: Kisebbségkutatás. 14/2 (2005) 194-206. 
85 Csombor Erzsébet: Piliscsév története. In: (Szerk.): Gyivicsán Anna:300 év a Pilisben. Tanulmányok 
Piliscsév múltjából és jelenéből. Piliscsév, 2002. 15-30. 15.  
86 Mihalovič, Alexander: Zemepisné mená Čívu. Budapest: Tankönyvkiadó, 1987. 
87 Csombor Erzsébet: Piliscsév története. In: (Szerk.): Gyivicsán Anna: 300 év a Pilisben. Tanulmányok 
Piliscsév múltjából és jelenéből. Piliscsév, 2002. 15-30. 15.  
88 Csombor Erzsébet: Piliscsév története. In: (Szerk.): Gyivicsán Anna: 300 év a Pilisben. Tanulmányok 
Piliscsév múltjából és jelenéből. Piliscsév, 2002. 15-30. 25.  



48 
 

A helyiek elbeszélése szerint „viszonylag kevesen“ települtek ki, és a hatvanas években 4-

5 család vissza is tért.89 

Piliscsév összlakossága a szlovák anyanyelvű illetve  a szlovák nemzetiségű lakosság 

tükrében az utóbbi évek népszámlálási adatai alapján: 

 

Népszámlálás éve Összlakosság Szlovák anyanyelvű Szlovák nemzetiségű 

1980 2452 218 33 

1990 2314 367 379 

2001 2314 311 1059 

Forrás: KSH 

 

 
 
 
Mindkét diagram jól szemlélteti, hogy a szlovák nemzetiségűek összlakossághoz 

viszonyított aránya a húsz éves intervallumban jelentős emelkedést mutat. Ez nagy 

mértékben köszönhető a helyi kisebbségi önkormányzat tevékenységének is. 

  
 

 
 
                                                 
89 Szabó Orsolya: Kettős identitás? Budapest és Piliscsév szlovák közösségei. In: (Szerk.): Bindorffer 
Györgyi: Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi 
horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet, 2007. 91. 
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   Mára a piliscsévi szlovákok esetében – a szlovák nemzetiséghez való kötődés vállalása 

ellenére is - elmondható, hogy a falu lakossága asszimilált: szlovákokból áll, akik 

életvitelükben is a magyarokhoz asszimilálódottnak vallják magukat. Magyarország a 

hazájuk, de a szlovák hagyományokhoz, kultúrához, nyelvhez is kötődnek, mindent 

megtesznek etnikai kultúrájuk megőrzése érdekében. Szlovákok is, magyarok is, 

magyarországi szlovákok – ez attól függ, milyen helyzetben, milyen környezetben tesszük 

fel a kérdést. A mindennapi élet rutinjai síkján a magyarokhoz kapcsolódnak, a szlovákok 

a hétköznapi életben semmiben sem különböznek a magyaroktól, ugyanolyan házban 

laknak, ugyanazt a bútort, ruhát veszik, ugyanazokat az ételeket főzik, ugyanazokat az 

újságokat, könyveket olvassák, ugyanazokat a televíziós csatornákat nézik. Csak van még 

egy kultúra, még egy nyelv, ami bizonyos alkalmakkor megjelenik, és ez ilyenkor 

erősebbnek bizonyul, mint a hétköznapok többségi világa. De ehhez kell egy csoport, 

amely megmozgatja és előhozza ezt a másik világot.90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Feldolgozta: Szabó Orsolya: „Csévi ember cséviül beszéljen, és akkor azt meg lehet érteni.”  Piliscsév – 
egy szlovák falu egykor és ma. In: Kisebbségkutatás. 14/2 (2005)  204. 
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4.2.4. KESZTÖLC - KESTÚC 
 
 
   A község első okleveles említése 1075-ben Kestelci néven történik az I. Géza király által 

alapított garamszentbenedeki apátság alapítólevelében. 

Nevét szláv eredetűnek tartják. Kostolac kis várat, erődtemplomot, zárdát jelent. Nevéhez a 

Claustrum, Kloster, Kostel kicsinyített alakján keresztül is el lehet jutni. Német eredetét 

Osváth a 12-15. századra vezeti vissza. Borovszky szerint az elzászi Kestenholz nevére 

emlékeztet, ami gesztenyefát jelent.91  

Pesty szerint a múlt század közepén a "tótok " Kesztelecznek - ma Kesztucnak - mondják, 

míg a németek Gesticznek ismerték. Az oklevelekben sokféleképpen írt falunevet 1907-ig 

szinte minden feldolgozás Kesztölcznek írja. Okleveles említése 1075: Kostelci, 1169: 

Kezthelz, 1294: Keztelch, 1304: Kezteulch, 1333: Keztelch, 1336: Keztewlcz. 

A 13. századtól határának része az esztergomi főkáptalan kezébe került és ott is maradt az 

1945. évi földreformig. 92 

   Kesztölcön és határában a rézkortól kezdve szinte minden kultúra nyomát megtaláljuk. A 

valamikori Pilis vármegyéhez tartozó középkori falu a maitól kissé délre, az Új-hegy 

lejtőjén terült el, az ún. Magasok I. régészeti lelőhelyen. Itt 11-12. századi templomot és 

települést feltételez a kutatás. E helyen - a mai falutól 150 méterre - állt még 1732-ben is a 

későbbi fatornyú templom. Mint az esztergomi szandzsákhoz tartozó település, többnyire 

lakott a török időkben. 1570-ben a török adószedő Kesztölcön 12 ház adózóit írta össze. 

1696-ban a 18 adózó család még mind magyar. 1715-ben 13, 1720-ban 26 jobbágycsalád 

lakta.  

Az 1716-tól kezdődő szlovák telepítés hatására 1732-ben már vegyes magyar és szlovák 

anyanyelvű település volt, mivel az esztergomi káptalan 1722-ben szlovákokat telepített 

ide.93 

1732-ben említik első oskolamesterét, de iskolát csak 1755-ben kapott. 1786-ban már mint 

szlovák település szerepelt az összeírásokban. 

A község életében döntő szerepet kapott a történelem folyamán a szőlőművelés. Az 1900-

as évek elején Kesztölcöt kitűnő bortermő vidékként emlegették.94 

                                                 
91 Lásd Radovics Istvánné: Kesztölc története. Kesztölc, 2001. 9. 
92 U. o. 9. 
93 Petrik József: Kesztölc története. Kesztölc, 1991. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/megyek_oroksege/Komarom_megye/Komarom_megye_telepulestorte
neti/pages/kmtk_006_telepulesek_leirasa_3.htm 
94 Kesztölc község hivatalos honlapja. http://www.kesztolc.hu/tortenet.php 
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Kesztölc lakói ezen kívül fakitermeléssel és mészégetéssel is foglalkoztak. Az 1920-as 

években sokan dolgoztak Belgium és Franciaország szénbányáiban. 1930-ban a férfi 

lakosságnak mintegy felét már a dorogi bányák foglalkoztatták. A lakosságszám 

alakulására – a korábban már említett – csehszlovák – magyar lakosságcsere ezen 

a településen is hatással volt. 

Kesztölc összlakossága a szlovák anyanyelvű, illetve a szlovák nemzetiségű lakosság 

tükrében az utóbbi évek népszámlálási adatai alapján: 

Népszámlálás éve Összlakosság Szlovák anyanyelvű Szlovák nemzetiségű 
1980 2384 719 449 
1990 2322 336 118 
2001 2556 232 237 
 

 
 
   A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az szlovák anyanyelvűek száma az 

összlakossághoz viszonyítva erősen csökkenő tendenciát mutat. A szlovák nemzetiségre 

vonatkozó adatokat illetően, azonban a XX. század 90-es éveitől – a többi pilisi szlovák 

településhez hasonlóan - markáns emelkedés tapasztalható. 

A diagramok fenti megállapításokat plasztikusan szemléltetik. 

 

 
 
Kesztölc lakói – más pilisi szlovák községhez hasonlóan – szlovákságukat elsősorban 

kultúrájukon keresztül őrzik. 
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5. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK NYELVE  

5.1. A NYELVÉSZETI KUTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE 
 

 

 

   A magyarországi nyelvszigeteken élő szlovákokról az első tudományosan is értékelhető 

adatokat az evangélikus lelkészek írásaiból ismerjük. Történelmükkel, kultúrájukkal  és 

nyelvükkel foglalkoznak helytörténeti munkáik.  ( Haan Lajos 1845, Zsilinszki Mihály 

1872.) A magyar – szláv, magyar - szlovák nyelvi kapcsolatokon keresztül vizsgálták 

a szlovák nyelvet és a nyelvjárásokat a szlavisztika tudományos szintű művelői Melich 

János,95 és Kniezsa István96.  

   A magyarországi szlovákság nyelvjárásainak átfogóbb kutatására első ízben 1946-ban 

került sor Jozef Štolc97, Pavol Ondrus98 szlovák nyelvészek munkájának köszönhetően 

napvilágot láttak ez első monografikus feldolgozások. A két alapvető fontosságú 

monografikus mű nyomán bebizonyosodott, hogy a magyarországi nyelvszigeteken 

fellelhetők a szlovák nyelv mindhárom alapnyelvjárásának, a nyugat-, a közép-, valamint 

a kelet-szlovák nyelvjárásoknak a változatai.  A pilisi nyelvjárások feldolgozására azonban 

e művek nem térnek ki. Konštantín Palkovič, akinek a pilisi régió szlovák nyelvjárásainak 

monografikus feldolgozása lett volna a feladata, az anyagot később, kisebb tanulmányok 

formájában tette közzé. A magyarországi szlovák személynevek és helynevek egy részét 

Vincent Blanár dolgozta fel.99  

A magyarországi szlovákok új lakhelyein az egységes közösséggé formálódás 

folyamatában sajátos kevert típusú nyelvjárások jöttek létre, amelyek nem azonosíthatók 

egyetlen szlovák nyelvjárással sem. A szlovák nyelvjárások trichotonikus tagolódásának 

megfelelően ezért nyugat-szlovák, közép-szlovák, kelet-szlovák típusú nyelvjárásokról 

szokás beszélni a magyarországi szlovák nyelvjárásokat illetően. A felsorolt alapvető 

munkák további kutatásokat indukáltak. Ekkor gyűjtötték a magyarországi szlavisták 

                                                 
95 Melich János: Adatok a szlávság magyar elemeihez. In: Nyelvtudományi közlemények. 25. Budapest, 
1895. 288 - 303. 
96 Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. 1. 
97 Štolc, Jozef: Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku. Bratislava: SAV, 1949. 
98 Ondrus, Pavol : Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike. Bratislava: SAV, 1956. 
99 Blanár, Vincent: Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku. Bratislava: 
SAV, 1950. 
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szlovák nyelvészek közreműködésével a Magyarországi szlovák nyelvjárások atlaszának 

anyagát, amely azonban csak 1993-ban került kiadásra.100  

A nyelvjáráskutatás célja annak megállapítása volt, hogy mely szlovák etnikai területről 

származnak a magyarországi szlovákok.  

A bükki huták szlovák nyelvjárásait Sípos István (1958) dolgozta fel, aki a nyelvjárási 

rendszerek leírása mellett arra törekedett, hogy anyakönyvi kivonatok alapján megállapítsa 

a lakosság elszármazási helyeit.101 Király Péter a nyelvjáráskeveredés szempontjából 

vizsgálta Tótkomlós nyelvjárását, s a kérdés  elméletének később monográfiát is 

szentelt.102 Pilisszántó nyelvjárását Gregor Ferenc dolgozta fel.103 

Zsilák Mária egy, a bakonyi  nyelvszigeten megőrződött archaikus nyelvi jelenségnek 

(aoristos) szentelt monográfiát,104 de vizsgálta a dél-alföldi szlovák nyelvjárás funkcionális 

tagozódását is.105   

Király Péter részben a tótkomlósi nyelvjárás elemzése kapcsán, másrészt a kelet-szlovák 

reformátusok által használt vallásos tárgyú kiadványok feldolgozásával, újabb területet von 

vizsgálat alá, a népi írásbeliség emlékeit.106 Ehhez kapcsolódnak Gyivicsán Anna 

kutatásai, aki az anyanyelv, kultúra, közösség összefüggéseit vizsgálja.107 Eredményei 

rámutatnak, hogy a jelzett összefüggések szempontjából a magyarországi szlovák 

települések három típusba sorolhatók:  

a) típus: ebben a típusban jelen volt a szlovák nyelvjárás és népi kultúra mellett a magas 

egyházi és világi kultúra, és ennek megfelelően a nyelvjárás feletti nyelvi réteg (ide 

tartoznak pl. Békéscsaba, Tótkomlós, és további alföldi települések.) 

b) típus: az ide tartozó települések kétrétegű modellt képviselnek, ahol az anyanyelv az 

egyházi és népi kultúrához kötődik. Ez a modell hangsúlyosan fontos munkám 

szempontjából, mivel a pilisi régió szlovák települései ide sorolhatók. 

                                                 
100 Fügedi, Erik, Gregor, Ferenc, Király, Péter: Atlas slovenských nárečí v Maďarsku./ Atlas der 
slowakischen Mundarten in Ungarn. Budapešť/ Budapest, 1993. 
101 Sipos István: Geschichte der slowakischen Mundarten des Bükk – Gebirges. Budapest, 1958. 
102 Király Péter:Beträge zur Frage der Mundartmischung. Ursprung und Ausgestaltung der slowakischen 
Mundarten von Tótkomlós. In: Studia Slavica Hungarica VIII. /1962/, 339-377. 
Király Péter: A nyelvkeveredés. A magyarországi  szláv nyelvjárások tanulságai. Nyíregyháza, 2001. 
103 Gregor Ferenc: Der slowakische Dialekt von Pilisszántó. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1975. 
104 Žiláková, Mária: Nárečie troch slovenských obcí v Bakonyi. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc,1986.  
105 Žiláková, Mária: Funkčné vrstvy dolnozemskej slovenčiny. In: Varia. II. Red. M. Nábělková - P. Odaloš. 
Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Pedagogická fakulta UMB, 1993. 84 - 90. 
106 Király Péter: A kelet-szlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1953. 
107 Gyivicsán Anna: Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok. Budapest: Teleki László 
Alapítvány, 1993. 
Divičanová, Anna: Jazyk, kultúra, spoločenstvo. Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch 
v Maďarsku. Békéšska Čaba – Budapešť: VÚSM, 1999. 
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c) típus: az egyrétegű anyanyelvi kulturális típus, ahol a szlovák nyelv csak a népi 

kultúrában és a népi vallásosságban él. Ez a nyelv pedig a helyi szlovák nyelvjárás. Ebbe a 

típusba tartoznak például a bükki hutás települések, a nógrádi falvak, stb.108 

 Gyivicsán Anna osztályozásából kiindulva, Zsilák Mária kutatta a magyarországi 

szlovákok nyelvének funkcionális rétegződését, a kérdésnek több, nagyobb terjedelmű 

tanulmányt is szentelt.109 

A korábban vizsgált kutatási témáknak vannak folytatói, pl. az onomasztika területén 

Mizser Lajos,110 Anita Holá.111 A dialektológiai kutatások folytatója a Szlovák 

Tudományos Akadémia részéről Katarína Balleková.112 

Az 1990-es években új irányzatként és egyben módszerként jelentkezett a 

szociolingvisztika.  

Az elmúlt években számos dolgozat, felmérés készült a szlovákság nyelvhasználatát 

illetően.  

Az utóbbi évek legismertebb kutatói közé sorolható Hornokné Uhrin Erzsébet113, Tuska 

Tünde,114 Szabó Orsolya,115 Tóth Sándor János.116 

   A szociolingvisztikai kutatások elméleti hátterét Skutnabb-Kangas Tove, valamint  

David Crystal munkái adják, amelyekre az említett kutatók és kutatások is támaszkodnak. 

                                                 
108 Gyivicsán Anna: Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok. Budapest: Teleki László 
Alapítvány, 1993. 98. 
109 Összefoglalóan lásd: Mária Žiláková: Dynamika jazyka Slovákov v Maďarsku. Budapest: ELTE BTK 
Szláv Filológiai Tanszék, 2004. 
110 Mizser Lajos: Tirpák vezetéknevek. Nyíregyháza: MTA Stúdium Kiadó, 2000. 112. 
111 Holá, Anita: Komplexná charakteristika funkčných členov živých osobných mien v slovenských obciach 
pod Pilíšom. In: Slovenčina v menšinovom prostredí. (Ed.) A. Uhrinová, M. Žiláková. Békešská Čaba: 
VÚSM, 2004. 114-130. 
112 Balleková, Katarína: Z nárečových výskumov Slovákov v Maďarsku. In: Slovenčina v menšinovom 
prostredí. Ed. A. Uhrinová, M. Žiláková. Békešská Čaba: VÚSM, 2004a. 53 - 62. 
113 Uhrin Erzsébet - Uhrinová Alžbeta: A Békés megyei szlovák értelmiség nyelvhasználata./Používanie 
materinského jazyka v kruhu slovenskej inteligencie v Békešskej Čabe. Békéscsaba - Békešská Čaba: 
VÚSM, 2004. 
114 Tuska Tünde: A „Čabiansky kalendár“ 1920-1939 évfolyamaiban megjelent cikkek nyelvszemlélete. 
Doktori értekezés. Békéscsaba/Budapest, 2002. Kézirat. 
Tušková, Tünde: Čabiansky kalendár v 21. storočí. In: Slovenčina v menšinovom prostredí. (Ed.) A. 
Uhrinová, M. Žiláková. Békešská Čaba: VÚSM, 2004. 78 - 83.  
Výskum kultúrnych postojov komlóšskych Slovákov. In: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. 
(Red.) A. Divičanová, A. J. Tóth, A. Uhrinová. Békešská Čaba: VÚSM, 2006.  204 - 209. 
115 Szabó Orsolya: Kettős identitás? Budapest és Piliscsév szlovák közösségei. In: (Szerk.): Bindorffer 
Györgyi: Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi 
horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet, 2007. 63-110. 
116 Tóth Alexander Ján - Tušková Tünde - Uhrinová Alžbeta - Žiláková Mária: Jazyková situácia v 
Slovenskom Komlóši. In: (Zost.) Uhrinová Alžbeta - Žiláková Mária: Používanie slovenského jazyka v 
Békešskej župe. Békešská Čaba: VÚSM, 2005. 240-325. 
Tóth Sándor János: Szlovák nyelvhasználat a Pilis-hegység iskoláiban. In: MANYE kongreszszus. (Red.) 
Heltai Pál Gödöllő: SZIE HNyTI 2006. 539 - 545. 
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Magam a hazai kutatók munkái közül leginkább Szabó Orsolya pilisi régióban végzett 

kutatásaira támaszkodhattam.  

Skutnabb-Kangas, Tove nézetei nyomán a pilisi települések szlovák nyelvi állapotáról a  

következők állapíthatók meg:  

   A szlovák nyelvet a pilisi régióban már hosszú ideje a kétnyelvűség állapota jellemzi. 

Erősen tartja magát a nyelvjárás, egyre erőteljesebben érzékelhetők benne a 

kontaktusjegyek (a magyar nyelv vonatkozásában), s máig nem rétegződött fölé stabilan 

semmiféle standard nyelvváltozat. Szituációhoz kötötten használatos a szlovák irodalmi 

nyelv, amely köztudottan közép-szlovák nyelvjárási alapú. Úgyszintén szituációhoz 

kötötten, az irodalmi nyelvbe több-kevesebb helyi nyelvjárási elem vegyülhet. A szlovákul 

beszélők lélekszáma jól kimutathatóan apad  (v. ö. demográfiai adatok, grafikonok).  

Bizonyos színtereken egyre inkább visszaszorul a szlovák nyelvhasználat, használati 

gyakorisága egyes társadalmi rétegekben csökken, ennek következtében az egyén szlovák 

nyelvi kompetenciája beszűkül. A jelzett okokból korlátozódnak a nyelv funkciói, ami 

presztízsveszteséget eredményez.  A nyelvhasználat a formális helyzetekből informális 

helyzetekbe szorul vissza. Egyik legsúlyosabb problémának tekinthető az a tény, hogy 

a családi kommunikációból kiszorul a szlovák nyelv használata. Ez egyben azt is mutatja, 

hogy megszakad a családon belüli nyelvátörökítés láncolata. Az egyes közösségeken belül 

általánossá válik az a gondolkodás, hogy a nyelvátörökítés feladatát áthárítják az iskolára, 

valamint külső tényezőkre. A kutatások azt mutatják, hogy ha egy nyelv a családban 

háttérbe szorul, akkor legyen akár a legkiválóbb iskolai program, akár a jogi 

támogatottság, a nyelvi asszimilációt az iskola nem tudja megállítani, a család 

nyelvátörökítő funkcióját az iskola nem képes átvenni. Elkezdődik a nyelvcsere lassú, de 

megállíthatatlan folyamata. A szlovák nyelv egyértelműen másodnyelvi pozícióba kerül. 

   E jelenség alapján a pilisi régió nyelvét már a veszélyeztetett nyelvek közé sorolhatjuk.  

Egy nyelv ugyanis akkor tekinthető veszélyeztetettnek, ha kevés az anyanyelvi beszélője, 

és gyenge a politikai ill. társadalmi státusza; különösképpen, ha a gyerekek már nem 

tanulják meg, azaz beszélői már nem adják tovább a következő generációknak.117 

A veszélyeztetettség mértékének meghatározásához David Crystal ötfokú skálát állított fel, 

a következő kritériumok alapján:118  

                                                 
117 Skutnabb-Kangas, Tove: Nyelv, oktatás és a kisebbségek. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1997. 
118 Crystal, David: Language Death. Cambridge: University Press, 2000. 
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- potenciálisan veszélyeztetett nyelv: társadalmilag és gazdaságilag hátrányos helyzetben 

lévő, egy nagyobb nyelv erőteljes nyomásának kitett beszélő közösséggel, melyben 

csökken a gyerekkorú beszélők száma; 

- veszélyeztetett nyelv: a gyermekkorú beszélők száma nagyon alacsony vagy már nincs is 

gyermekkorú beszélő, és a legfiatalabb még jól beszélők a fiatal felnőttek; 

- súlyosan veszélyeztetett nyelv: a legfiatalabb beszélők már 50 évesek vagy még 

korosabbak; 

- haldokló nyelv: egy maréknyi jól beszélő, és a többségük már nagyon öreg; 

- kihalt nyelv: nincs egyetlen beszélője sem. 

   E skála alapján a pilisi szlovákok nyelve már nagyon közelít a súlyosan veszélyeztetett 

nyelv státuszához, még ha kissé árnyalja is a képet, hogy Uhrin Erzsébet egy 

tanulmányában a szlovák nyelv állapotával kapcsolatosan azt a következtetést vonta le, 

hogy „ az országos átlagnál jobb a szlovák nyelv helyzete Békés megyében és a pilisi 

községekben, az itteni településeken elsajátították, és a hétköznapi kommunikációjuk során 

olykor használják a szlovák nyelvet, nyelvjárást a középkorosztály képviselői is, sőt 

találkozni lehet még olyan fiatallal is, aki otthon a nagyszüleitől tanulta meg a helyi 

nyelvjárást!”119 

Applikálható a pilisi régióra a következő megállapítás is: 

„Kutatásunk további érdekes eredménye az a következtetés, hogy a magyarországi 

szlovákság bizonyos köreiben kialakulófélben van a beszélt köznyelv. Azokról van szó, 

akik a másodlagos szocializáció útján sajátították el a nyelvet, az ő esetükben a szlovák 

második nyelv, másodnyelv, szekunder nyelv. Döntő többségük az iskolában tanult meg 

szlovákul, néhányuk azonban hozott otthonról passzív nyelvtudást. Terepmunkáink során 

megfigyelhettük, hogy az utóbbi időben mind gyakoribb a szlovák nyelv használata. Ez a 

jelenség főleg ott tapasztalható, ahol a helyi szlovákság szervezettsége jónak mondható, 

aktivitása magas fokú. Ki kell itt emelni az olyan városokat, mint Békéscsaba, Budapest, 

Szarvas, Szeged, Tótkomlós, Vác; a falvak közül pedig Pilisszentkeresztet, amelyek 

fontos, sokszor a régión túlmutató irányító szerepet töltenek be a szlovák nemzetiség 

társadalmi-kulturális életében.”120 

 

                                                 
119 Uhrinová Alžbeta: Slovenský jazyk v Maďarsku očami používateľov/ A szlovák nyelv Magyarországon 
a nyelvhasználók szemszögéből. In: (Szerk./Zost.): Alžbeta Uhrinová – Mária Žiláková: Slovevský jazyk 
v Maďarsku I. /A szlovák nyelv Magyarországon I. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku/ 
Békéscsaba, Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2008. 92 – 224. 151. 
120 Uhrin Erzsébet: Másodnyelvi szerepben. Magyarországi szlovák nyelvű kommunikáció. Napút 2007/7. 
108-113. http://www.napkut.hu/naput_2007/2007_07/108.htm 
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6. A PILISI SZLOVÁK NYELVJÁRÁSOK 
 

 

 

   A szlovák nyelv két alapvető fontosságú rétege – s ez hangsúlyosan igaz a pilisi 

szlovákok nyelvére - az irodalmi nyelv és a nyelvjárások. 

A nyelvjárások a nemzeti nyelv horizontális tagozódását tükrözik, hordozó társadalmi 

rétegeiket tekintve azonban napjainkban érintik a nyelv vertikális rétegződését is.121  

   A magyarországi szlovákok nyelvében a dialektusok nem marginális jelenségek, hanem 

egyes vidékeken az egyetlen nyelvváltozatot jelentik, amelyet az idősebb generáció beszél. 

Többnyire különböző tényezőktől függően – mint szociális presztízs és hasonlók – eltérő 

mértékben vannak jelen az egyes generációk kompetenciastruktúrájában. A szlovák 

dialektusformák voltak évszázadokon keresztül a szlovák nyelv kizárólagos megjelenési 

formái. 

A nyelv történeti fejlődésének folyamatában jöttek létre, ma a nyelvi kontinuitást 

jelképezik. 

   A magyarországi szlovák nyelvjárások – mint ahogy már korábban említettem - teljes 

mértékben egyetlen szlovákiai nyelvjárással sem egyeznek meg, hiszen a történelmi 

Magyarországon belüli migráció következményeként jöttek létre. A történelmi magyar 

állam határain belül a szlovák etnikum az együttélés kezdetétől ki volt téve a többségi 

magyar etnikum állandó kulturális hatásának. Ez a hatás a szigetek és szórványok esetében 

hatványozottan jelentkezhetett. A három migrációs hullám következtében egy adott 

településre a szlovák nyelvterület különböző vidékeiről jöttek telepesek, ennek 

megfelelően különböző nyelvjárásokat beszéltek.122  

Király Péter kutatásai nyomán a kevert típusú nyelvjárások két fajtáját szokás 

megkülönböztetni: 

a) amikor azonos típusú nyelvjárás altípusai keverednek egymás közt (a nyugat-, 

közép-, kelet-szlovák nyelvjárások altípusai), 

b) amikor két különböző típusú nyelvjárás keveredik egy adott település 

dialektusában          

(közép- és nyugat-szlovák elemek keverednek pl. Sári (Dabas), Ecser 

                                                 
121 Žiláková, Mária: Slovenčina v Maďarsku na začiatku 21. storočia. In: (Ed.) Alžbeta Uhrinová – Mária 
Žiláková: Slovenčina v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: VÚSM, 2004. 433 – 444. 
122 Žiláková Mária: Slovenčina v Maďarsku na začiatku 21. storočia. In: Dynamika jazyka Slovákov v 
Maďarsku. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2004. 155-166. 158. 
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nyelvjárásában, nyomaiban nyugatszlovák elemek találhatók Csömör középszlovák 

típusú nyelvjárásában, nyugat- és többfajta kelet-szlovák nyelvjárási elem 

keveredése jellemzi Bükkszentkereszt dialektusát).123 

   A pilisi szlovákok nyelve alapvetően két dologban tér el az irodalmi nyelvi normától, 

egyrészt archaikusabb, másrészt kontaktusosabb. A szlovák standard szerepét a nyelvi 

érintkezések síkján főként a rendszerváltozást követően a közéletben átvette a szlovák 

irodalmi nyelv. Ez a körülmény, mint legújabb faktor, egyúttal nagy mértékben hozzájárult 

a helyi nyelvjárások  konzerválásához. 

Az egyes települések nyelve lényegében máig azonos az évszázadokon keresztül használt, 

külső hatások által csak kis mértékben befolyásolt nyelvvel.  

   Az utóbbi évtizedek nyelvi, nyelvhasználati és tudati folyamatainak alakulását különböző 

folyamatok befolyásolták. Egyrészről a már többször, más összefüggésben említett, 

csehszlovák – magyar lakosságcsere, amely igen hangsúlyos faktora az anyanyelvhasználat 

beszűkülésének, másrészről olyan általános politikai és gazdasági folyamatok is éreztették 

negatív hatásukat, mint az egyéni parasztgazdaságok felszámolása, az urbanizáció és az 

iparosítás folytatása, a valamikori zárt faluközösségek felbomlása.  

Az adott korszakot fémjelző, elsősorban politikai és gazdasági folyamatok mellett azonban 

a magyar nyelv egyre hangsúlyosabb dominanciájához jelentős mértékben hozzájárult a 

szlovák nyelvjárások és a magyar nyelv közötti, többszörösen asszimmetrikus viszony, 

hiszen a szlovák nyelvjárások konfrontálódtak a kommunikáció minden síkján teljes 

kiépítettséggel rendelkező magyar nyelvi normával (standard). Ehhez járul az a tény, hogy 

a pilisi régió nyugat-szlovák típusú nyelvjárásai nagy mértékben különböznek a közép- 

-szlovák alapokon nyugvó szlovák irodalmi nyelvtől, azaz a szlovák irodalmi nyelvi 

normától.  

   Amikor a kutató megpróbálja a nyelvjárási anyagot, amelyet összegyűjtött feldolgozni, 

elsőként a feldolgozás módszerét kell meghatároznia. A magyar nyelvjárások 

feldolgozásánál a legelterjedtebb módszer a köznyelv és a nyelvjárás párhuzamba állítása. 

Deme László a magyar nyelvjárási atlasz koncepciójának kidolgozása kapcsán a 

köznyelvet tekinti összehasonlítási alapnak: „a nyelvjárási sajátságok mérésére mintegy 

összehasonlítási alapul, funkcionális helyzetét tekintve a köznyelv a legalkalmasabb”124 

                                                 
123 Király Péter: Beträge zur Frage der Mundartmischung. Ursprung und Ausgestaltung der slowakischen 
Mundarten von Tótkomlós. In: Studia Slavica Hungarica VIII. /1962/, 339-377. 
124 Deme László: Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. Budapest, 1956. 79. 
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Nyirkos István véleménye szerint a nyelvjárási szakirodalomban háromféle feldolgozási 

módszerrel találkozhatunk: 

1. szinkrón (leíró) nyelvvizsgálat 

2. diakrón (történeti) módszer 

3. hasonlító jellegű vizsgálat  

Ez a három szempont azonban nem egyenértékű egymással.125 

Imre Samu álláspontja szerint a magyar nyelv nyelvjárásainak hangtani alapú vizsgálata az 

úgynevezett hasonlító módszer alapján végezhető el a legeredményesebben. Az 

összehasonlítás alapját illetően némileg eltérnek a vélemények. A legideálisabb 

összehasonlítási alapnak a köz- és irodalmi nyelv látszik.126 

Kiss Jenő szintén a köznyelvhez viszonyítva határozza meg a nyelvjárásokat: 

„A nyelvjárások a területi alapon elkülönülő nyelvváltozatok, az elsősorban a falvakban 

élőktől használt, s a köznyelvtől elütő nyelvi formák. Minden nyelv nyelvváltozatok 

együttese, melyek egymással sokrétű kölcsönös kapcsolatban állnak.”127 (…) 

„A nyelvjárás egy adott nyelv többi nyelvváltozatától rendszerszerűen, azaz meghatározott 

szabályok szerint többé-kevésbé s valamennyi szinten eltérő nyelvváltozat, amely 

területileg kötött, elsősorban szóbeli közlésre szánt és mindenekelőtt a mindennapi 

életterületeket átfogó beszédmód, amelyet általában a falvakban felnőtt és ott lakó, a hozzá 

legalábbis semlegesen viszonyuló emberek elsődleges nyelvváltozatként, spontán módon 

használnak a számukra természetes, mindennapos, informális–familiáris 

beszédhelyzetekben, s elsősorban az egymás közötti kommunikációban.” 128 

   A szlovák és magyarországi szlovák dialektusok vizsgálata nem mutat eltérést a magyar 

nyelvjárások feldolgozási módszereitől.  

Az összehasonlítás alapját a szlovák irodalmi nyelvi norma képezi. 

Ivor Ripka megfogalmazásában a nyelvjárás (dialektus) funkcionálisan limitált, saját 

normarendszerrel rendelkező nyelvi jelenségként értelmezendő. Ideális formáját már csak a 

régebbi szépirodalomban találhatjuk meg, a reálisat a nyelvhasználók spontán 

kommunikációjának empirikus kutatásai örökítik meg. Az ő definíciója szerint a 

nyelvjárások a nemzeti nyelv területi variánsai, melyek komplex  nyelvészeti-, történelmi-, 

és szociológiai kategóriát alkotnak. A beszéd, mint a nyelvi kifejezésmód realizációja, 

                                                 
125 Nyirkos István: Az abaúji nyelvjárás magánhangzó-rendszeréről. Magyar Nyelvjárások IX., Budapest, 
1963. 74-77. 
126 Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere, Budapest, 1971. 45-46. 
127 Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó. 2003. 33. 
128 Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó. 2003. 36. 



60 
 

potenciálisan a nemzeti nyelv egzisztenciális formája (variánsa), azaz nem kizárólag a 

területi nyelvjárásoké.129 

Korábban a hagyományos szlovák dialektológia az egyes nyelvjárási változatok területi 

kiterjedtségével foglalkozott.  

Mai értelemben vett nyelvföldrajzi módszereket elsőként Václav Vážný alkalmazott.130 

Kutatási eredményeit – számos tanulmány mellett - később monografikus formában is 

közzétette.131  

Később, tanítványai, Eugen Pauliny és Jozef Štolc közreműködésével készült el a – 

korábban már említett – Szlovák nyelv atlaszának első,132 majd pár év múlva a második 

része.133  

Az atlasz további (III. és IV.) köteteinek anyaga Anton Habovštiak (lexika) és  Ferdinand 

Buffa (szóképzés) kérdőívei alapján készült el.134  

Az utóbbi évtizedekben a dialektológiai kutatást két irányzat jellemzi:135 

Az újabb módszert a szociolingvisztika képviseli, követői azok a modern, globális 

felfogású nyelvészek, akik, megkésve ugyan, de reagáltak a világ nyelvészeti kutatásaiban 

bekövetkezett paradigmatikus változásokra. E változás lényege – Ivor Ripka 

megfogalmazásában - a nyelvi rendszerek kutatásának izoláltságától való elmozdulás. 

A másik irányzatot az ún. normativisták képviselik, akik úgy vélik, hogy maga a nyelvi 

rendszer (langue) valamiféle primér rendszer, annak használata (parole) pedig szekundáris.  

A dialektológusokat, akik a nyelvjárásokat a nemzeti nyelv változataként vizsgálják, 

általában ehhez a csoporthoz sorolják.  

Azonban a modern, ill. modernnek aposztrofált dialektológia is figyelembe veszi az 

adatközlők társadalmi-gazdasági helyzetét, olyan tényezőket is szem előtt tartva, mint az 

életkor, nem, foglakozás, iskolázottság stb. Vizsgálataikkor a fenti tényezőket érvényesítik 

a kutatók az adatközlők kiválasztásakor. 

                                                 
129 Ripka Ivor:Aspekty slovenskej dialektológie. Prešov, 2002. 100-101. 
130 Vážný, Václav: Nářečí slovenská. In: Československá vlastivěda. 3. Jazyk. (Red.) O. Hujer. Praha, 1934. 
219-310. 
131 Vážný, Václav: O jménech  motýlů v slovenských nářečích. Studie semaziologická se zřetelem jazykově 
zemepisným. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1955. 340. 
132 Štolc, Jozef a kol.: Atlas slovenského jazyka I. Vokaliznus a konsonantizmus. Časť prvá. Mapy. 
Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1968. 314  – Časť druhá. Úvod – komentáre – materiály. Bratislava: 
Vydavateľstvo SAV, 1968. 200.   
133 Štolc, Jozef: Atlas slovenského jazyka II. Flexia. Časť prvá. Mapy. Bratislava: Veda, 1981. 314.  – Časť 
druhá. Úvod – komentáre – materiály. Bratislava: Veda, 1978. 192.   
134 Lásd: Štolc, Jozef: Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku. Bratislava, 1949. 152. 
135 Ripka, Ivor: Aspekty slovenskej dialektológie. Prešov, 2002. 97. 
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Ivor Ripka a nyelvjárások feldolgozási módszereként, a magyar szakemberekhez 

hasonlóan: 

- szinkrón  

- diakrón  

módszereket különböztet meg. 

Véleménye szerint a diakrón szemlélet jelentős mértékben bővítette a kutatás és a 

nyelvleírás módszerét. Ennek tárgya az adott nyelvállapot mellett a megelőző időszak 

vizsgálata is, mivel a diakrón módszer nem kizárólag a nyelvi jelenségek leírására, hanem 

ezek változásaira, s azok okaira is választ keres. 

Ivor Ripka felhívja a figyelmet a szociolingvisztika és a dialektológia párhuzamaira, rokon 

területeire is. Ez az empirikus dialektológiai kutatásokban is megmutatkozik, hiszen 

terepmunka közben összegyűjthető a nyelv mélyrétegében megőrződött ismeretrendszer, 

amely a szociolingvisztikai, főképp kérdőíves kutatások módszereivel nem tárható fel.136  

   Miután a magyarországi szlovák nyelvjárások kutatását az előző fejezetben már 

bemutattam, e fejezet lezárásaként Tóth Sándor János137 tanulmányára hivatkozom, aki 

áttekintette a magyarországi szlovák nyelvjárásokról szóló irodalmat, és bemutatja, milyen 

módszertani megközelítésben dolgozták fel az egyes kutatók dialektusainkat.  

Ezek a következők:  

a) történeti-nyelvjárási szempont, 

b) kontrasztív nyelvészeti szempont, 

c) szociolingvisztikai szempont, 

d) kulturológiai szempont, 

e) pedagógiai szempont. 

A bemutatott vélemények is bizonyítják, hogy a magyarországi szlovákok nyelvének 

nyelvészeti kutatása több szempontból is megközelíthető. A kutatók mindenekelőtt a 

múltat dolgozták fel, majd főképp az elmúlt évtizedekben, a jelenlegi nyelvállapot 

különböző szempontból történő feltérképezésével foglalkoznak. 

 

 

 

                                                 
136 Ripka, Ivor:Aspekty slovenskej dialektológie. Prešov, 2002. 103-104. 
137 Tóth, Alexander Ján: Teoretické a metodické východiská výskumu slovenského jazyka v Maďarsku./A 
magyarországi szlovák nyelv kutatásának elméleti és módszertani alapjai. In: (Szerk./Zost.): Alžbeta 
Uhrinová – Mária Žiláková: Slovenský jazyk v Maďarsku./ A szlovák nyelv Magyarországon. Békéšska 
Čaba/Békéscsaba: VÚSM, 2008. 17 – 31. 
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6.1. A PILISI SZLOVÁK NYELVJÁRÁSOK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE, 
HELYZETE 
 

 

 

   Az előző fejezetben idézett definíciók is alátámasztják, hogy a nyelv és a dialektus 

minden tekintetben kielégítő megkülönböztetése széleskörű összevetéseket igényel, ezért 

ennek az elméleti problémának további kifejtésére jelen munka nem vállalkozik.  

Ha összevetjük a pilisi régió szlovák nyelvjárását és a szlovák nyelv köznyelvi változatát, 

megállapíthatjuk, hogy nyelvészeti szempontból a nyelvjárás és a köznyelv egyenrangú, 

annak ellenére, hogy a köznyelv mindenkori „kiváltságos” helyzetéből adódóan kialakulhat 

a nyelvjárás negatív társadalmi megítélése. Ez a nyelvhasználók szemszögéből, bár nem 

szükségszerűen, de igen gyakran, nyelvjárásuk önmaguk általi degradálását eredményezi. 

Úgy érezhetik, hogy az általuk használt nyelvváltozat alacsonyabb rendű, marginális 

változata egy másik, standard nyelvnek. 

Ennek idősebb adatközlőim a következőképpen adtak hangot: 

pl. „Mi ňevíme tak pekňe viprávat slovenskí, lebo sme sa to ňeučili f škole. Ňékedi povíme 

volačo aj maďarskí, a tak to míšáme.”138 (=„Mi nem tudunk olyan szépen szlovákul 

beszélni, mert nem tanultuk az iskolában. Néha magyarul is mondunk valamit, aztán így 

keverjük.”) 

 „Na Madarsku sme sa narodili ale po slovenskí vipráváme, ale nevíme tag po slovenskí, 

lebo nerozumíme šecko. Ani nevím otkál zme sa to naučili.” 139 (=„Magyarországon 

születtünk, de nem tudunk annyira szlovákul, mert nem értünk meg mindent. Nem is tudom, 

hogy honnan tanultuk.”) 

Ezek és az ezekhez hasonló – a pilisi régió nyelvhasználóit gyakorta jellemző – sztereotip 

szabadkozások arra utalnak, hogy a nyelvhasználók nem tartják megfelelő szintűnek saját 

nyelvtudásukat. Ezt azonban jellemzően csak a szlovák irodalmi nyelvhez viszonyítva 

tartják igaznak, és csakis „külső” (idegen), szlovák irodalmi nyelven kommunikáló 

személyek jelenlétében ítélkeznek így. Nyelvi önértékelésük tehát kifelé alacsony 

szintűnek minősül, míg az egymás közti kommunikációban ez az értékítélet nem 

mutatkozik. 

                                                 
138 Adatközlő: Szabó Antalné sz. Dombai Paula 1940. Pilisszentkereszt. 
139 Adatközlő: Pávkovics Antalné sz. Szlovák Mária 1938.  Kesztölc. 
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   A nyelvi elértéktelenedés folyamatát, az anyanyelvi értékek tudati zavarát, a kultúra - 

nyelv – közösség kapcsolatrendszerében, mélyebben Gyivicsán Anna vizsgálta. Ezzel 

összefüggésben megállapította, hogy a nyelvben bekövetkezett negatív változások erős 

kölcsönhatásban állnak a nemzetiségi tudat módosulásával.140 Rámutatott, hogy „a negatív 

nyelvi értékrend a szlovák nyelvszigeteken a két világháború közötti időszakban 

erősödhetett fel, bár a „szabadkozás” – magatartás az utóbbi négy évtizedben vált 

általánossá, amikor a közösség egyre többször került szembe a szlovák irodalmi nyelvvel, s 

a nyelv modern intézményesített formáival.”141 Mivel ebben az időszakban már a pilisi 

közösségek is a diglosszia stádiumában voltak, a társadalmilag meg nem becsült nyelv, 

azaz a helyi nyelvjárások értéke mindenütt fokozatosan csökkenni kezdett. 

   Mint minden nyelvjárási rendszer, a pilisi régió nyelvjárásai is önálló nyelvi rendszert 

képviselnek.  

A régió lakosai által beszélt nyelvjárásokban főképp a fonetikai-, morfológiai- és a lexikai 

sajátosságok mutathatók ki. A dialektusok nyelvi kifejezési lehetőségeiket tekintve  a 

köznyelvvel azonos funkciót töltenek be, azzal a kitétellel, hogy a szókészleti 

neologizmusok zömét a nyelvjárások a köznyelvből kapják, ami a köznyelvi hatás 

felerősödéséhez vezet. Esetünkben a magyarországi kisebbségi élet színterei hatnak ilyen 

irányban, illetőleg a szlovák nyelvterülettel való szoros kapcsolatok (e kapcsolatok 

különböző intenzitásúak lehetnek). 

Mára a nyelvjárás minden pilisi faluban másodnyelvi pozícióba került, ennek 

következtében az intim szférába szorult vissza, míg a köznyelv használata a nyilvános 

szférát jellemzi. 

Az idősebb (50 év fölötti) generáció körében ennek ellenére még „élő” nyelvjárással 

találkozhatunk a családon kívül egyes közösségi színtereken is, pl. utcai beszélgetések 

során, tömegközlekedési eszközökön, postán, közértben, vendéglőben, orvosnál, stb.  

A fiatalabb (30 év alatti) generációra ez a nyelvhasználat – egy-két kivételtől eltekintve – 

már egyáltalán nem jellemző. 

A beszélt és írott nyelv kontextusában a beszélt nyelvet egyértelműen a nyelvjárás 

jellemzi, az írott nyelvre általában a köznyelvi normahasználat vonatkozik. Ezt tükröződik 

például a hivatalos helyek: óvoda, iskola, polgármesteri hivatal stb. hivatalos, kétnyelvű 

felirataiban. 

                                                 
140 Gyivicsán Anna: A magyarországi szlovákok nemzetiségi sajátosságai. In: Gyivicsán Anna: Anyanyelv, 
kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1993. 57. 
141 U. o. 59. 
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Érdekességként említem, hogy az magántulajdonban lévő üzletek cégtábláinak feliratai is a 

köznyelvi normához igazodnak.142 

A pilisi településeken azért - a népi írásbeliség keretein belül – még napjainkban is akad 

példa a nyelvjárási szövegek írott formában történt megőrződésére. Ilyenek például a 

temetők sírfeliratai,143 az imakönyvek saját kezű bejegyzései, egyes imák, egyházi énekek 

átiratai, családtagok közötti levelezés stb. 

Néhány példa a fentiekre: 

Pilisszentkereszt 

„TU / OTPOČÍVÁ SZV. / POKOJI CSERNÍ / JOZEF ŽIL 36 R / UMREL 1931 R. DALA 

/ BALOG KATA / AJ RODYIČE“ 

„TU ODPOČÍVÁ SVATEM POKOJI / KÖVES JÁNOS / ŽIL 70 ROKOV – UMREL 

1962 / SVATÁ ROGYINA ORODUJ ZANHO“ mellette „ ESTERA KÖVEŠOVÁ / ŽILA 

85 ROKOV / + 1975 / KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA ORODUJ ZA NÁS“ 

Pilisszántó144 

„Tu odpočíva / svetém pokoji / MALI Jozsef  / žil 25 rokov / to obetuvala jeho matka...“ 

„Tu otpocsiva veszvatem pokoji / KOVÁCS Görgy / Zsily 69 rokov / zemrel 1935. 

novembra 23.“ 

Piliscsév145 

„Tu otpocsiva / Valovics Anna / Zsila 68 roku / Zemrela 1928 augusta 20 / Pamata 

jejej manzsel / Valovics János aj z gyetyma.”  

„Tu szpocsiva / Krisztu panu szvatem pokoji / Szivek János /zsil 67 roku / zemrel 1937 

mája 12 nanich / pamataju gyetyi” 

„Tu szpocsiva V. K. P / Jurkovics István / zil 12. r. / zemrel r. 1932 januara 12.ho / P dal z. 

/ István aj familiu.” 

Kesztölc146 

„Tu otpocsiva Szvatem (p?)okoji Kara Roza / Zsila 85 rokov / zemrela roku 1937 auguszta 

7ho / Pamata na jej cera Vitek Róza Vojacsek Pál.”  

                                                 
142 Pl. Potraviny, Kvety, feliratok a szlovák nyelv helyesírási normarendszerét követik. Lásd 3. sz. melléklet. 
143 Magam 2005-ben a pilisszentkereszti temetőben végeztem kutatást a szlovák sírfeliratok s azok 
helyesírása kapcsán. Példáim akkori, saját gyűjtésemből valók. Az átiratok tartalmukban és betűtípusukban is 
szöveghűek, az egyes sorvégeket a per jel használatával jelölöm. Lásd 4. sz melléklet. 
144 Idézi Divičanová, Anna: V čom sa skrýva osobitný charakter slovenských pilíšskych obcí. In: Dimenzie 
národnostného bytia a kultúry. Békéšska Čaba: VÚSM, 2002. 318. 
145 Pintér-Jurkovics Mária gyűjtése 1999. In: Pintér-Jurkovics Mária:A kultúra változásai a pilisi szlovák 
településeken. Doktori disszertáció ELTE BTK 2010. Kézirat 18, 29. 
146 Idézi: Pintér-Jurkovics Mária: A kultúra változásai a pilisi szlovák településeken. Doktori disszertáció 
ELTE BTK, 2010. Kézirat 29. 
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„Tu otpocsíva Nagy Matus / zsiv 61 rokov / zemrev 1917. IX. 12. / Toto pamatku posztavit 

dav / szin Nagy Istvan jeho manzselku.” 

A fenti példákban szembeötlő, hogy a sírfeliratok a szlovák ortográfiától nagy mértékben 

eltérő, a magyar helyesírás által befolyásolt, a szlovák népi írásbeliségnek valamiféle 

„kevert” változatát őrzik, melyben azonban tisztán fellelhetők az egyes helyi 

nyelvjárásokra jellemző sajátos elemek.  

   A régióban egyedi példaként találtam Pilisszentkereszten, az egy családba tartozó 

elhunytak sírfeliratát, amely arra példa, hogy a jelzett úzus még a XX. század végén is 

tartotta magát:147 

a) KADLECZ PAVLA / 1926 – 1940 / DUSA JEJEJ ZSIJE / TYELO V HROBE ZHINYE 

/ CSEKÁ ZLÁSZKI PÁNA / MODLÁ SZA ZATYEBA / TVOJÁ ROGYINA 

b) Tu odpocsívá ve szvatem pokoji / ANTON URBANIČ / 1912 – 1993 / MÁRIA 

URBANIČOVÁ / - KADLECZOVÁ - / 1914 – 1994 / Dusa jejich zsije, / tyelo v hrobe 

hnije / cseká z lászky Pána 

A két sírkő felállítása között eltelt több mint ötven év alatt a feliratok alapján csupán annyi 

változás történt, bár teljességében esetlegesen és abszolút következetlenül, hogy a későbbi 

sírkövön már a szlovák ortográfia is megjelenik: pl. Č, y, hnije. Külön vizsgálat tárgyát 

képezhetné az is, hogy a korábbi sírfelirat vajon miért kizárólag magyar betűkkel íródott, 

hiszen több példa is bizonyítja, hogy más, korabeli sírköveken, igaz, hogy következetlenül, 

de már használatosak voltak a szlovák grafémák.  

   A népi írásbeliség illusztrálását egy imával folytatom, melyet 80 éves adatközlőm 

bocsájtott rendelkezésemre azzal, hogy ezt, az édesanyja imakönyvében talált, édesanyja 

kézírásával írott imát már ő írta le később írógéppel:148 

1/ „Oh Matko nasa pomocnyica lugyi 

Nyech sirót placstok vlutosztyi pozbugyi 

Mi k tyebe Evi vihnonci voláme 

Ah zmiluj sza tu nad nami zsádáme 

Ah koho uzsivat máme vnuzsnye gyitki 

neb nyenyi szvetye lászkovejsej Matki 

A csobi zsdi bola napomoc kazsdemu 

A otvorila szrce sztrápenému 

2/ Ak zaszlúzsili zme pre nase zlosztyi, 

                                                 
147 Saját gyűjtés 2005. 
148 Adatközlő: Molnár Andrásné sz. Fuhl Gizella 1932. Pilisszentkereszt. 
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Bih nasz Boch tresztal prevse neprávosztyi 

Neb ti szrce nese milosztyive kojis 

Pri trónye Bozsem ti naj blissi sztojis“ 

   Régi imakönyvek belső lapján gyakoriak a magyar helyesírású szlovák bejegyzések is, 

amint azt az alábbi példa is szemlélteti.149 

 

 

A népi írásbeliség emlékei nyelvét nem kívánom részletesebben elemezni, mivel a beszélt 

pilisi dialektusok elemzése kitér jellemző jegyeikre.  

A bemutatott példák arra utalnak, hogy a helyi dialektusok irodalmi nyelvi funkciót is 

betöltöttek, azaz korabeli presztízsük megvolt.  

   Zsilák Mária több munkájában elemezte a magyarországi szlovák nemzetiség nyelvének 

funkcionális nyelvi rétegződését. Megállapította, hogy a szlovák nyelv mai állapotának 

                                                 
149 Megboldogult Bucsánszki Mihályné imakönyvét Havelka József bocsájtotta rendelkezésemre. Lásd 2. sz. 
melléklet. 



67 
 

jellemzésekor nem kerülhető meg az az alapvető kérdés, hogy kisebbségi környezetben a 

kétnyelvűség feltételei között, hogyan biztosítja a magyarországi szlovákok nyelve a nyelv 

két alapvető, kommunikatív és kognitív funkcióját.150  

Rámutatott, hogy a magyarországi szlovákok nyelve funkcionális szempontból a 

következőképpen rétegződik: 

a) Közösségi érintkezés stílusrétegei 

A szlovák kultúra szférájában használatos stílusrétegek: 

- irodalmi művek nyelve, 

- tudományos stílus, 

- publicisztikai stílus,  

- az iskola nyelve:  

               - tankönyvek, 

               - pedagógusok, 

               - tanulók nyelve, 

- adminisztrációs és szónoki stílus, 

- bár az egyházi nyelv (prédikációk, szertartások nyelve) használata sose szűnt meg 

teljesen, használatának nagyobb mértékű kiterjesztése iránt igény jelentkezik az utóbbi 

időben, 

- népi vallásosság nyelve tovább gazdagodott. 

   A szlovák klubokban a helyi nyelvjárási változatok használatosak. A hajdani alkalmi 

csoportosulások nyelve nem eredeti funkciójában, hanem „stilizáltan” él, a klubok 

feldolgozzák és színre viszik a népszokásokat. 

b) Magánszféra stílusa 

- nyelvjárások 

   Értelmiségi család esetében jelen lehetnek a magas kultúra szférájához tartozó 

stílusrétegek. Rétegnyelvek szempontjából csak az értelmiségi réteg nyelvváltozatával 

számolhatunk (csak a humán értelmiség számára tölti be a szlovák nyelv a kognitív 

funkciót). 

   A magas stílus és a nyelvjárások között nincsenek átmeneti stílusrétegek mint korábban, 

legfeljebb kezdemények. Ez a nyelvi funkcionalitás szempontjából meglévő struktúra nem 

belső erőből újul meg, mint korábban. S ha generációs szempontból vizsgáljuk meg a 

nyelv, illetve egyes stílusrétegek hordozóinak összetételét, az eredmény komoly 

                                                 
150 Žiláková, Mária: Slovenčina v Maďarsku na začiatku 21. storočia. In:  (Ed.) Alžbeta Uhrinová – Mária 
Žiláková: Slovenčina v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: VÚSM, 2004. 433-445. 
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figyelmeztetés arra, hogy ez a folyamat végső kimenetelében a nyelv teljes elhalásához 

vezet.151 

   A vázolt folyamat jellemző a pilisi régió nyelvhasználóira is. Napjainkban még mind a 

nyelvjárást, mind a köznyelvet, minden társadalmi réteg beszélheti, behatárolt használati 

területtől függően. Az alsóbb társadalmi réteghez tartozó nyelvhasználók minden esetben – 

még a köznyelvet megkívánó használati területeken (pl. polgármesteri hivatal) is – a 

nyelvjárást használják. A felső társadalmi réteg tagjai viszont az egymás közti 

kommunikáció során már kevésbé használnak dialektust, mivel ők már birtokában vannak 

az irodalmi nyelvnek, azt munkahelyükön és a közéletben is biztonsággal használják. 

Nyelvhasználatuk ezért modernebb, s a nyelvhelyesség szempontjából is kevesebb 

kívánnivalót hagy maga után. 

Irodalmi nyelvi tudásuk iskolai végzettségükkel egyenes arányban nő, miközben 

anyanyelvjárásukat elveszíthetik. 

Szituációtól függően azonban az alsóbb társadalmi rétegekhez tartozó nyelvhasználókkal 

folytatott kommunikáció során többségük képes a kódváltásra, a diglosszia még aktív 

jelenség nyelvhasználatukban. 

Akik általános, esetleg középiskolai tanulmányaikat szlovák iskolában végezték, általában 

a közép társadalmi rétegbe sorolhatók. Ők iskolai tanulmányaik befejezését követően nem 

gyakorolják a szlovák nyelvet, ezért bizonytalanok annak használatában, s inkább nem 

beszélnek szlovákul, vagy ha igen, olyan szituációkban kommunikálnak, amikor 

használhatják nyelvjárásukat. 

   Összességében a pilisi szlovák falvak lakóit az egyre csökkenő szlovák anyanyelvi 

kompetencia jellemzi, mivel elsődleges szocializáció útján már csak kevesen sajátítják el a 

szlovák nyelvet. Nyelvhasználatukban azonban napjainkban - a magyar nyelv 

dominanciája mellett - a kétnyelvűség még általános, igaz, már csak az idősebb generációt 

illetően. A szlovák irodalmi nyelvnek gyenge a hatása, ezért a középgenerációnál a 

kétnyelvűség erősen aszimmetrikus, a magyar nyelv irányába tolódik el. Általában 

elmondható, hogy az ifjabb generáció a nyelvvesztés stádiumában van, hiszen többnyire a 

helyi általános iskolákra hárul a nyelvátörökítés feladata, s ennek a komoly kihívásnak 

nem minden esetben tudnak maradéktalanul megfelelni. A fent leírt helyzetnek bizonyos 

szinten ellentmondani látszik az a tény, hogy a közösségi nyelvhasználatot illetően a 

                                                 
151 Zsilák Mária: A magyarországi szlovákok nyelvállapotáról és kétnyelvűségéről. In: Győri-Nagy Sándor – 
Kelemen Janka (szerk.). Kétnyelvűség a Kárpát medencében. Budapest: Széchenyi Társaság, 1991. 53-62 
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különböző szférákban a köznyelv funkcionális fejlődése, bővülése tapasztalható. Ez a pilisi 

régió lakóinak nyelvhasználatát tekintve optimizmusra ad okot. 

   A nyelvi szocializáció szempontjából a nyelvjárás elsajátítása, egy-két kivételtől 

eltekintve, - a többi magyarországi szlovák településhez hasonlóan - már a pilisi régióban 

sem elsődleges, az óvodás- illetve iskoláskorúak tekintetében már egyáltalán nem valósul 

meg.  

Ők az oktatási intézményekben a szlovák irodalmi nyelvet sajátítják el, a nyelvjárásról 

pedig már alig-alig vannak ismereteik – egy-két kivételtől eltekintve a passzív befogadás 

szakaszán is túl vannak. Optimális esetben a népismeret órákon van lehetőségük bővebb 

információkhoz jutni a helyi nyelvjárást illetően. Szerencsésebb az az eset, amikor egyes 

tehetséges, érdeklődő tanulók az irodalmi nyelv elsajátítása útján juthatnak el a nyelvjárás 

megismeréséig, főként, ha élnek azzal a lehetőséggel, hogy a még élő nyelvjáráshasználat 

részesei lehetnek. 

   A pilisi szlovák falvak esetében a nyelvjárás dominanciája még a XX. század 60-as 

éveiben is jellemző volt. Oly mértékben töltötte be anyanyelvi funkcióját a szlovák 

nyelvjárás, hogy az óvodáskorú gyermekek között szép számmal voltak olyanok, akiknél a 

kommunikáció nyelve kizárólag a helyi szlovák dialektus volt. Őket a helyi óvodában 

kezdték el magyarul tanítani.152  

Problémát okozott azonban később az iskolában a szlovák köznyelvvel, irodalmi nyelvvel 

való „konfrontálódás”, miután ennek elsajátítása a tulajdonképpeni szlovák anyanyelvhez 

(azaz a nyelvjáráshoz) képest mindenképpen csak másodlagos volt. 

Az 1980-as években a pilisi szlovák közösségekre is nagy hatást gyakorolt földrajzi 

környezetük milyensége. Mivel lakóhelyük a társadalmi - gazdasági modernizáció 

elsődleges színtereinek számított, településeik - általában magyar jellegű - bevándorlás 

helyszíneivé váltak, ami által megnőtt a magyarokkal való "érintkezési felület", 

felerősödött a nemzetiségiek kezdetben nyelvi, majd kulturális asszimilációja. Ez jellemző 

a Budapest agglomerációjába tartozó pilisi településekre is. 

   Mára tehát a pilisi szlovák falvak lakói esetében is megcserélődött a nyelvelsajátítás 

sorrendje. Míg a múlt század 60-as éveiig az elsődleges szocializáció útján kerültek a 

nyelvhasználók a nyelvjárás birtokába, mivel az anyanyelv szerepét a nyelvjárás töltötte 

be, addig kb. a 80-as évektől a szlovák (irodalmi) nyelv elsajátítása már másodlagos volt. 

                                                 
152 Ehhez a csoporthoz főként azon családok gyermekei tartoztak, akiknél családi körben, az intim szférában, 
a szülők és felmenőik szlovák nemzetiséghez tartozása miatt, természetes és kizárólagos volt a szlovák nyelv 
használata. A szerző férje, Szabó József, aki 1961-es születésű, szintén ebbe a körbe tartozik. 
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Korábban a nyelvjárás versus irodalmi nyelv az előzmény – következmény, később pedig 

ugyanez, a következmény – előzmény konstellációból vizsgálható, azaz míg az irodalmi 

nyelv elsajátítása korábban a nyelvjárás anyanyelvi szintű ismeretének volt a 

következménye, addig mára a nyelvjárás ismerete feltételezi az irodalmi nyelv ismeretének 

előzményét. 

   A nyelvjárások a köznyelv teljes területi lefedettségéhez képest sokkal szűkebb 

elterjedtséggel bírnak. Míg a szlovák irodalmi nyelv a magyarországi szlovákok estében 

minden nyelvszigeten ismert, s megfelel a művelt nyelvhasználat normájának, addig 

a nyelvjárások területi elterjedtsége kötött, csak bizonyos nyelvszigetekre jellemző. 

A pilisi régió nyugat-szlovák típusú nyelvjárása a Dunántúl, azon belül a Pilis hegység 

környékét jellemzi. A nyelvjárás hatóköre a köznyelv korlátlan hatóköréhez viszonyítva 

csak korlátozott, ismertsége más nyelvjárástípus nyelvhasználói körében csekély. Ez 

persze korántsem jelenti azt, hogy a különböző nyelvjárástípust beszélő magyarországi 

szlovákok között nem lehetséges a kommunikáció, hogy pl. a közép-szlovák típusú 

nyelvjárásban szocializálódott pitvarosi nyelvhasználó egyáltalán ne értene szót a kesztölci 

nyelvhasználóval vagy a nyíregyházi a pilisszántóival. 

Minden nyelvjárás beszélői között vannak „jól” beszélők, akik a megfelelő nyelvhasználat 

normáit képviselik, és vannak „rosszul” beszélők. Ha egy nyelv beszélőinek többsége úgy 

érzi, hogy a nyelvet szinte mindenki rosszul beszéli, akkor ez negatív hatással van az adott 

nyelv fennmaradására. Mivel a pilisi szlovák településeket napjainkban a domináns 

magyar kétnyelvűség jellemzi, az anyanyelvi kompetencia egyre inkább visszaszorul. 

A kétnyelvűség különféle meghatározásai közül a terminust Kiss Jenő nyomán, abban az 

értelemben használom, hogy a közösségi kétnyelvűség (bilingvizmus) „két nyelv 

kapcsolatának, két nyelv kapcsolata pedig két etnikum, illetőleg azok tagjai kapcsolatának 

a közvetlen vagy közvetett következménye.”153  Így tehát minden beszélő kétnyelvű, aki 

mindennapi beszédtevékenysége során két nyelvet használ. A kétnyelvűség mint gyakorlat 

tehát úgy határozható meg, mint két nyelv rendszeres használata, a kétnyelvűség, mint 

sajátos nyelvi kompetencia pedig úgy, mint két nyelv rendszeres használatának képessége. 

   Összefoglalva, a pilisi régió szlovák nyelvjárásának mai állapotát fentiek alapján az 

jellemzi, hogy a közösségek helyi nyelvjárásai körülbelül két-három évtizede a teljes 

elhalás stádiumába kerültek. A szlovák köznyelv mint kollektív kommunikációs nyelv, a 

szlovák közösségeknél, elsősorban a fiatalabb generációknál teljesen hiányzik. Jelzi ezt az 

                                                 
153 Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 57. 
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a jelenség is, hogy a gyerekek éppen az utóbbi negyedszázadban már nem tanulják meg – 

még passzív befogadóként sem – azt a nyelvjárást, amit még nagyszüleik igen jól ismertek. 

A nyelvhasználat csak az 50 évesnél idősebb generációk körében figyelhető meg. A 

családok korosabb tagjai és a szűkebb közösségek nyelvjárásban beszélnek. A 

nyelvhasználatban az iskolai végzettség is szerepet játszik: a szlovák értelmiség szűkebb 

köre – főként a szlovákiai és hazai főiskolákon és egyetemeken végzettek – a szlovákot a 

magyar köznyelvvel együtt használja. A szlovák irodalmi nyelv az iskola és a kulturális 

intézmények közvetítő nyelve; a magyarországi szlovák értelmiség munka- és 

alkotónyelve.154 

   Az utóbbi években nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a nyelvi 

revitalizáció eredményeképpen valamiféle regionális köznyelv - amely a nyelvjárások és 

a beszélt köznyelv között helyezkedik el - kialakulása tapasztalható. Létrejötte, a szlovák 

nemzetiség oktatási intézményeiben végzett tanulók nyelvi ismeretei bővülésének, s 

a nyelvjárást beszélők köznyelvhez igazodási szándékának, egyben a köznyelv 

nyelvjárásra gyakorolt hatásának is betudható. Főképp a szellemi munkát végzőket, illetve 

a nemzetiségi önkormányzatokban tevékenykedők nyelvhasználatát jellemzi, akik 

a különböző megbeszéléseken, nyilvános fórumokon, rendezvényeken igyekeznek minden 

esetben a szlovák irodalmi nyelvet használni. Ezzel – közvetett módon - óhatalanul 

befolyást gyakorolnak a mindennapi életben nyelvjárást használókra, hiszen egyes szavak,  

új kifejezések, néhány esetben azok kiejtése, észrevétlenül  is gyarapítják a hallgatóság 

szókincsét, egyúttal egyes nyelvjárási elemek háttérbe szorításával hatással lehetnek az 

idiolektusok lassú elhalásának folyamatára is. Tehát a hatás kétirányú. Miközben 

a köznyelv dominanciája erősödik, a dialektus mindinkább visszaszorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Gyivicsán Anna – Krupa András: A magyarországi szlovákok. Budapest: Útmutató Kiadó, 1997. 95. 
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6.2. A PILISI SZLOVÁKOK NYELVE AZ ELSZÁRMAZÁS ALAPJÁN 
 

 

 

   Értekezésem e fejezetében szeretném részletesebben jellemezni a pilisi szlovák falvak 

nyelvi sajátosságait, ehhez azonban elengedhetetlenül fontosnak tartom a nyugat-szlovák 

nyelvjárások területi elhelyezkedésének vázlatos bemutatását.  

Ebben Jozef  Šolc területi alapú felosztását követem.155   

   A nyugat-szlovák nyelvjárások a Vág folyó völgyében, a hajdani Pozsony (Bratislavská), 

Nyitra (Nitrianska), Trencsén (Trenčianska), Komárom (Komárňanská), Esztergom 

(Ostrihomská) vármegye (župa, stolica) területén találhatók. 

E nagy nyelvjárási terület a nyelvtörténeti változások egyes jelenségeinek megőrzése 

tekintetében kisebb területi egységekre osztható. 

Az alábbiakban a nyugat-szlovák nyelvjárás egyes alcsoportjait (nyelvjárásváltozatait) 

ismertetem. 

1.) Északi csoport (severná skupina) 

a) Felsőtrencséni nyelvjárások csoportja (hornotrenčianska skupina): 

- felsőtrencséni – (hornonitrianske) 

- kysúcai (kysúcke) 

- felsőkysúcai (hornokysúcke) 

- alsótrencséni (dolnotrenčianske)  

b) Vágmenti nyelvjárások csoportja (považská nárečová skupina): 

- vágmenti (považské) 

- podjavorinai (podjavorinské) 

- myjavai (myjavské) 

2. Délkeleti csoport (juhovýchodná skupina) 

a) Középnyitrai nyelvjárások csoportja (stredonitrianska nárečová skupina): 

- toplocsányi (topoľčianske) 

- galgóci (hlohovské) 

b) Alsónyitrai nyelvjárás (dolnonitrianske nárečie) 

3. Délnyugati csoport (juhozápadná skupina) 

a) Nagyszombat környéki nyelvjárások csoportja (trnavská nárečová skupina): 

- nagyszombati (trnavské) 
                                                 
155 Štolc, Jozef: Slovenská dialektológia. Bratislava: Veda, Vydavyteľstvo SAV, 1994. 87. 
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- modori (modranské) 

b) Kiskárpátok mögötti terület nyelvjárásai (záhorácka nárečová skupina): 

- szakolcai (skalické) 

- szenci és myjavai átmeneti (prechodné v okr. Senica a Myjava) 

 

   Általánosan elfogadott megállapítás, hogy a nyelvi hovatartozás jellemzői a beszélők 

származási helyére utalnak.   

Annak ellenére, hogy a magyarországi szlovákok esetében az elszármazási hely nem 

egyértelmű, mivel a telepesek a történelmi Magyarországon belüli migráció következtében 

számos helyről érkeztek, magukkal hozva saját nyelvváltozatukat, az integrációs folyamat 

következtében mégis egységes helyi nyelvjárássá kovácsolódott nyelvük.     

Pilisszentkereszt esetében a piliscsabai plébánia anyakönyvébe 1747. július 7-én került be 

az alábbi bejegyzés egy morva pár házasságkötése alkalmával: „Martinus Stephanyk ex 

Moravia cum virgine Barbara etiam ex Moravia uterque Stopavia.”156  

Pilisszántón a XVIII. század eleji 1715, 1720, 1728-as országos összeírások, valamint az 

1736-os adóösszeírás alapján olyan családneveket találunk, melyek a Felvidék nyugati 

részéről történő elszármazási helyeket bizonyítják: Pozsony megye (Spacinszky), Nyitra 

megye (Voderacki, talán Kosztolánszky, Bajnay) Trencsén megye (Hrabovszky), Hont 

megye (Merovszky), Liptó megye (Hibszki), Túróc megye (Záborszky). Egy név sziléziai 

betelepedést mutat (Slezák).157    

A piliscsévi három név Nyitra megyei helynevekre utal (Bucsánszky, Brezovszky, 

Hrachovszky).158 

Kesztölc szlovák betelepülőiről csupán annyit tudunk, hogy katolikusok voltak, s a két 

vezetéknév (Bucsánszky, Paczolaj) Nyitra megyéből történő betelepedést feltételez.159 

A nyelvhasználatra hatással volt a térségbeli falvak lakóinak fluktuációja  is. Ennek iránya 

pl. Piliscsév – Pilisszentlélek, Piliscsaba – Pilisszántó, vagy éppen Piliszántó – 

Pilisszentkereszt. Utóbbit bizonyítja, hogy Pilisszentkereszten  a XVIII. század közepétől 

megtalálható a korábban Pilisszántóra jellemző Dobrinoha vezetéknév.160 

                                                 
156 Lásd Erik Fügedi: Príspevky k dejinám osídlenia niekoľkých slovenských dedín na äzemí dnešného 
Maďarska. Erik Fügedi, Ferenc Gregor, Péter Király: Atlas slovenských nárečí v Maďarsku./ Atlas der 
slowakischen Mundarten in Ungarn. Budapešť/ Budapest, 1993. 79. 
157 U. o. 79. 
158 U. o. 77. 
159 U. o. 76. 
160 U. o. 79. 
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Pilisszentkereszt esetében részben szekunder szlovák letelepedésről beszélhetünk, hiszen 

a faluban 1747-ben letelepedett hat szlovák család közül három pilisszántói.161  

   A pilisi szlovák falvak első betelepülőit tekintve tehát feltételezhető, hogy nyelvhasználat 

szemponjából  a különböző nyugat-szlovák típusú nyelvjárások elemeinek keveredése lesz 

bennük kimutatható.  

A telepesek, elszármazási helyeiket tekintve, a nyugatszlovák nyelvjárási terület északi 

csoportjához tartozó Trencsén (Trenčianska župa), Pozsony (Bratislavská župa), déli 

csoportjához tartozó Nyitra (Nitrianska župa), illetve a középszlovák nyelvjárások északi 

csoportjához tartozó Liptó (Liptovská župa) és Túróc megye (Turčianska župa), valamint a 

déli csoporthoz tartozó Hont megye (Hontianska župa) területéről érkeztek későbbi 

lakóhelyeikre. A közép-szlovák elszármazási helyek ellenére, közép-szlovák jelleg 

jellemzően nem mutatható ki a pilisi szlovák települések nyelvjárásában. Ez két 

körülménnyel magyarázható: vagy a közép-szlovák származású telepesek később 

továbbvándoroltak, vagy olyan csekély létszámban érkeztek, hogy a nyelv integrációs 

folyamatában eredeti nyelvjárásuknak csak azon középszlovák elemeit őrizték meg, 

amelyek izoglosszája átnyúlik némely nyugat-szlovák nyelvjárásokba is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
161 Gregor Papuček: Mlynky a okolie, / Pilisszentkereszt és környéke. Mlynky/ Pilisszentkereszt, 2000. 64. 
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6.3. A PILISI SZLOVÁK NYELVJÁRÁSOK JELLEMZÉSE 
NYELVTÖRTÉNETI SZEMPONTBÓL  
 

 

 

   A pilisi nyelvjárások szinkrón hangrendszerének bemutatása előtt a nyugat-szlovák 

típusú nyelvjárások legjellemzőbb történeti hangtani változásait vázolom fel. 

Példaanyagomat a pilisszentkereszti nyelvjárásból hozom, mivel a történeti változások 

legtöbbjét ez a nyelvjárás őrzi a legmarkánsabban. Választásomat indokolja az a tény is, 

hogy Pilisszentkereszt nyelvjárásának komplex leírása még várat magára, annak ellenére 

hogy több irodalomtörténész, nyelvész, szociológus, néprajzkutató és helytörténész – pl. 

Gyivicsán Anna162, Zsilák Mária 163, Mária  Homišinová164, Krupa András165, Lami 

István166, Papucsek Gergely167 és mások - munkáiban találhatunk értékes adatokat, illetve 

adalékokat a nyelvjárás  leírásához. 

Mivel a példaanyag viszonyítási alapja a szlovák standard, ezért elsőként a standardnak 

megfelelő példaszót hozom, majd ezt követi a nyelvjárási változat. A nyelvjárási elemeket 

minden esetben kötőjellel különítem el, majd dőlt betűs kiemeléssel fonetikus átírásban, 

zárójelben a magyar jelentésüket is közlöm.  

1. Az *ort-, *olt- likvida metatézis eredménye rot-, lot: pl. lakeť - lokeť (=könyök), rastie - 

rósťe (=nő), robiť - robit (=csinálni, dolgozni), vlaňi - vlóňi (=tavaly) stb. 

2. A ь (lágy jer), ъ (kemény jer) vokalizációja a legtöbb esetben nyugatszlovák típusú - e – 

váltóhangot eredményez: pl. blázen - blázeň (=bolond), bubon – buben (=dob),  deň - ďeň 

(=nap), doska - deska (=deszka), kotol - kotel (=üst), ocot - ocet (=ecet), ovos - oves 

(=zab), zdochol - zdechel (=megdöglött), von – ven (=ki), stb.  

Sporadikusan fordul elő  – a – reflexió: pl. dážď - dášč (=eső) stb. 

3. A pótlóhangok  megegyeznek  a jer reflexió nyugatszlovák változataival („e“ /„é“):  

- főneveknél egyes szám nominatívusban cukor – cuker (=cukor), kmotor - kmoter 

(=koma), svokor - sveker (=após), švagor - švager (=sógor) stb. 

                                                 
162 pl. Divičanová, Anna: V čom sa skrýva osobytný charakter slovenských pilíšskych obcí. In: Dimenzie 
národnostného bytia a kultúry. Békéšska Čaba: VÚSM, 2002. 317. 
163 pl. Žiláková, Mária: Ľudové liečenie Slovákov v Maďarsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2009. 
164 pl. Homišinová, Mária: Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (A 
magyarországi szlovák értelmiség a szociológiai kutatások tükrében.) Békéšska Čaba – Békéscsaba: VÚSM, 
2003. 
165 Ondrej Krupa: Kalendárne obyčaje. I-III. Békéšska Čaba: VÚSM, 1997. 
166 Lami, Štefan: Rozprávky spod Pilíša. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc, 1982. 
167 Papuček, Gregor: Zahučali hory. Ľudové piesne spod Pilíša. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc, 1983. 
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- az egyes szám 3. személyű múlt idejű igék pótlóhangja hímnemben Pilisszentkereszten és 

Pilisszántón “e“: mohol – mohel (=lehetett), spadol – spadel (=elesett), - a nőnemű 

főnevek pl. G. középszlovák „ie“ reflexiója helyén „é“ áll: pl. kariet – karét (=kártyából).  

4. A nazális „ȩ“ denazalizációja során rövid pozícióban „a”, hosszúban „á”:  

deväť – devat (=kilenc), hovädo – hovado (=marha), mäkký – makí (=puha), mäso – maso 

(=hús), pamätať – pamatat (=emlékezni), päta – pata (=patkó), piatok – pátek (=péntek), 

sviatok – svátek (=ünnep), ďakovať – ďakuvat (=köszönni), desať – ďesat (=tíz), ťažký – 

ťaškí(=nehéz),  zať - zať (=vő), deviaty – ďevátí (=kilencedik), piaty – pátí (=ötödik), 

kričia – kričá (=kiabálnak),  nosia – nosá (= hordanak), robia -  robá (=csinálnak), sedia – 

seďá (=ülnek), stoja – stójá (=állnak), viac – vác (=több), viazať – vázat (=kötni), stb.  

5. A nyugat-szlovák magánhangzórendszerből hiányoznak a diftongusok. Helyettük 

minden pozícióban hosszú magánhangzók állnak: „á“, „é“, „í“, „ó“, „ú“ 

pl. mesiac – mesác (=hónap), viazať – vázat (=kötni), chlieb – chléb (=kenyér), priniesol – 

doňésel (=hozott), viedol – védel (vezetett), sviečka – svíčka (=gyertya), viem – vím 

(=tudom), stôl – stól (=asztal), môjho – mójho (=enyémet), cudziu – cudzú (=idegent), stb.  

6. A nyugatszlovák nyelvjárásokra jellemző az ún. ritmustörvény hiánya: pl. biela – bílá (= 

fehér), krátky – krátkí (=rövid), siedmy – sédmí (=hetedik) stb. A ritmustörvény 

érvényesüléséről a pilisi szlovák nyelvjárásokban részletesebben a szinkrón jellemzésnél 

térek ki. 

7. A palatális „ľ“ hiánya: pl. koľko -  kolko (=mennyi), ľutovať – lutuvat(=sajnálni),  

ľalia – lelija (= liliom),  odkiaľ – otkál (=honnan), vedľa – vella (=mellette) stb. 

8. A v bilabiális ṷ asszimilációs formájának hiánya: pl. dievča – ďifča (lány), polievka – 

poléfka (=leves), rozprávka – vipráfka (=mese) stb. 

9. A nőnemű személyes névmás (ona = ő ) tárgyesetében gyakran j/h hangváltás 

következik be: ju – hu (=őt). A hu forma a hímnemű alakok (jeho/ho) analógiás hatására 

jött létre. 

10. A „v“-„f“ mássalhangzópár a többi páros mássalhangzóhoz hasonlóan, zöngésség 

szerint asszimilálódik: pl. bratov dom – bratóf dom (=bátyám háza), v tom dome – f tem 

dome (=abban a házban), rozprávka – vipráfka (=mese) stb. 

11. Kettős mássalhangzók előfordulása: pl. kamenný – kamenní (=köves), slamenný – 

slamenní (=szalma) stb. 

12. A -dn- mássalhangzócsoportot –nn- mássalhangzócsoport váltja: pl. jedna – jenna 

(=egy), hladný – hlanní (=éhes), naničhodný – naňičhonní (=semmirekellő), sadnúť si– 
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sennut si (=leülni), smädný – smanní (=szomjas), spodný – sponní (=alsó),  vädnuť – 

vannut (=hervadni), zabudnúť – zabunnut (=elfelejteni) stb. 

Nem hagyható figyelmen kívül a –dň- mássalhangzócsoport, melyet minden esetben a –ňň- 

mássalhangzócsoport vált: 

chodník – choňňík (=ösvény), napoludni – napoleňňi (=délben), studňa –stuňňa (=kút) stb. 

13. A -dl- mássalhangzócsoportot –ll- mássalhangzócsoport váltja: 

jedli – jelli (=ettek), krídlo – kríllo  (szárny),  mydlo – millo (=szappan), sádlo – sállo 

(=háj),  spadla – spalla (=elesett), vedľa – vella / polla (=mellett), zrkadlo – zrkallo 

(=tükör) stb. 

14. A pilisi nyelvjárásokat jellemzi az šť > šč mássalhangzócsoport megőrződése 

szókezdő, szóbelseji és szóvégi pozícióban: pl. šťastne – ščasňe (=szerencsésen), ešte – 

ešče (=még), doštička – deščička (=deszka), húšť - húšč (=bozót) stb.  

15. A számnevek kemény mássalhangzóra végződnek: pl. dvadsať – dvaccet (=húsz), 

sedemnásť – seďemnást (=tizenhét), šesť – šest (=hat), štyridsať – štiricet (=negyven) stb. 

16. A névmások alakjaiban gyakori a prejotáció jelensége. 

pl. aký – jakí (=milyen), im – jím (=nekik), ich – jích (=őket),  

A személyes és birtokos névmások nőnemű és többes számú alakjait reduplikáció jellemzi: 

pl. jej – jejéj (=övé), ich – jejích (=övék) stb. 

A kesztölci nyelvjárásban a reduplikáció nem ismert. 

17. A prepozíciók vokalizált formája, amely személyes névmások esetében prefixumként 

funkcionál, ge, se, ve, ze,: pl. ku dverám  - ge dverám (=ajtóhoz), so mnou– 

semňu(=velem), vo vode – ve voďe (=vízben), vo dverách – ve dverách (=ajtóban), vo 

vrecku – ve vačku (=zsebben), so sebou – ze sebu (=magammal),  so synom – ze sinom 

(=fiammal), zo stromu – ze stroma (=fáról) stb. 
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7. A PILISI SZLOVÁK NYELVJÁRÁSOK HANGTANI SAJÁTOSSÁGAI 
(SZINKRÓN SZEMPONTÚ LEÍRÁS) 
 

 

 

   A pilisi szlovák nyelvjárások szinkrón hangrendszere megegyezik a nyugat-szlovák 

nyelvjárásokra jellemző sajátosságokkal, mind a magánhangzó-, mind a 

mássalhangzórendszert tekintve.  

Természetesen nem kerülhető meg a magyar környezet hatásának kérdése, ami a két 

etnikum évszázadokon át tartó közvetlen érintkezése révén, mind a múltban, mind a jelen 

korban artikulációs szempontból is hatott a nyelvhasználókra. Azonban az artikulációs 

bázis igazodása a magyar hangrendszerhez nem mutat olyan mértékű eltérést, hogy ezt 

részletesebben bemutassam. Pl. az „a” artikulációja illabiális, a szlovák normához 

igazodik, az „e” sem nyíltabb oly mértékben, mint a dunántúli magyar nyelvjárások zárt és 

nyílt „e”-je. A fiatal generáció, amely már iskolában sajátította el a szlovák nyelvet, 

kiejtésben gyakorta nem különbözteti meg a „h” laringális és „ch” veláris 

mássalhangzókat. Ez a jelenség azonban a nyelvjárás hordozóit nem jellemzi. 

 A magyar nyelv hatása főképp a szóátvételeknél érvényesül,  ennek törvényszerűségeit 

Gregor Ferenc rendszerezésére támaszkodva  szemléltetem168:  

- A köznyelvi magyar „a“/“á” helyén néhány esetben „o“ használatos: pl. chosen 

(=haszon),   

  chotár (=határ), oldomáš (=áldomás), potkan (=patkány) stb. 

- A magyar eredetű hosszú „á“ rendszerint megőrződik: pl. bár (=bár), káva (=kávé), vároš  

  (=város) stb. 

- Az „-ár“ szóvégben a szóképző mindig hosszú marad: pl. beťár (=betyár) kantár 

(=kantár),  žandár (=zsandár) stb. 

-  A magyar hosszú „ó“ a szó belsejében és szóvégi pozícióban megőrződik: pl. gróf 

(=gróf), bíró (=bíró) stb. 

A szlovák nyelvben a szóhangsúly állandósult, az első szótagra került. 

A pilisi szlovák nyelvjárásokban is mindig az első szótagon van :  

pl. do vody – do vodi (=vízbe), nemôžu – ňemóžu (=nem tudnak), ponáhlam sa – 

ponáhlám sa (=sietek), zaspievam – zaspívám (=eléneklem) stb. 
                                                 
168 V. ö. Gregor Ferenc: A szlovák nyelv magyar elemeiből. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 
1993. 7-9 
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7.1. A MAGÁNHANGZÓRENDSZER 
 

 

   A pilisi szlovák nyelvjárásokban öt rövid magánhangzó található: a, e, i, o, u. 

Jelentésmegkülönböztető funkciójuk horizontálisan a lágy és kemény szótagok 

tulajdonságának megkülönböztetésére, (ebből a szempontból az „a” magánhangzó 

neutrális), vertikálisan a nyílt és zárt tulajdonság megkülönböztetésére szolgál (miközben 

az „a” magánhangzó a maximális nyíltság az i – u a maximális zártság hordozói). 

A nyugatszlovák típusú magánhangzórendszert az alábbi háromszöggel szokás ábrázolni: 

 

                                                                  i              u 

                                                                     e       o 

                                                                         a 

 

Minden rövid magánhangzónak van hosszú párja, a nyugatszlovák nyelvjárásokat a 

diftongusok hiánya jellemzi.  

 

                                                     a – á, e – é, i – í, o – ó, u – ú. 

 

 

A történetiségben meglévő orrhangok denazalizációjának169 reflexiója többnyire „a”: 

pl. deväť - ďevat (=kilenc), hovädo – hovado (=marha), mäkký - makí (=puha), mäso – 

maso (=hús), pamätať – pamatat (=emlékezni), päsť – pasť (=ököl), pätnásť – patnást 

(=tizenöt), päťdesiat – paďesát (=ötven), väčšmi – vaččím ďílom (=többnyire)..., de 

találtam néhány példát az „e“változatra is:  

pl. bábätko – bábetko (=csecsemő), päť - peť (=öt).  

A pilisi szlovák falvak fonémaállománya azonos. 

 

DIFTONGUSOK 

 

   A hosszú magánhangzók mellett a szlovák irodalmi nyelv hangrendszerének szerves 

részét képezik a diftongusok. A pilisi szlovák falvak nyelvjárása nem rendelkezik 

diftongusokkal, így a régióban a „ia”, „ie”, „iu”, „uo” hiánya minden nyelvhasználót 
                                                 
169 A nazális ȩ denazalizációjának eredménye rövid pozícióban „a“ , hosszú pozícióban „á“ 
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jellemez. Azonban az irodalmi nyelvi kommunikációban a diftongusok a rendszernek 

megfelelő pozícióban megjelennek. 

A diftongusok nyelvjárási megfelelői az á, é, ó, ú, hosszú magánhangzók.  

A diftongusokat az alábbi törvényszerűségek szerint helyettesítik hosszú magánhangzók. 

Megjegyzendő, hogy a példák csoportosítása szinkrón szempontú, mindegyik csoport 

többfajta nyelvtörténeti hangváltozás eredményeként jött létre. A példák, bár morfológiai 

csoportosítást követnek, a megadott hangtani jelenséget illusztrálják. 

a) ia - á megfelelés  

- főnevek:  

čiastka – částka (=rész), mesiac – mesác (=hold), okuliare – okuláre (=szemüveg), piatok 

– pátek (=péntek), peniaze – peňáze (=pénz) sviatok – svátek (=ünnep), Vianoce – Vánoce 

(=karácsony) stb. 

- jelen idejű többes szám harmadik személyű igeragok: 

chránia – chráňá (=védik), chodia – choďá (=járnak), kričia – kričá (=kiabálnak), nosia – 

nosá (=hordanak), robia – robá (=csinálnak), sedia – seďá (=ülnek), spia – spá 

(=alszanak), svítia – svíťá (=világítanak),  trápia – trápá (=szenvednek), učia – učá  

(=tanulnak), vidia – viďá (=látnak), vozia – vozá (=szállítanak) stb. 

- főnévi igenevek:  

driapať – drápat (=mászni), triasť – trást (=rázni), viazať – vázat (=kötni), vziať – zát 

(=elvinni) stb. 

- a mellékneveknél a relatív típusú melléknévfokozás nőnemű komparatívus képzője -

šia/ejšia:  

chudobnejšia – chudobňejšá (=szegényebb), krajšia – pekňejšá (=szebb), lepšia – lepšá 

(=jobb) menšia – menšá (=kisebb), mladšia – mlaččá (=fiatalabb), silnejšia - pevňejšá 

(=erősebb), slabšia – slabšá (=gyengébb), väčšia – vaččá (=nagyobb) stb. 

- számnevek:  

deviaty – ďevátí (=kilencedik), päťdesiati – paďesáťí (=ötvenen), tridsiaty – triccátí 

(=harmincadik), viac – vác (=több) stb. 

- határozószók:  

dokiaľ – dokál (=ameddig), zatiaľ – zatál (=addig) stb. 

b) ia - é megfelelés 

- hímnemű élő főnevek pl. N: 

bratia – braťé (fiútestvérek), gazdovia – gazdové (=gazdák), ľudia – luďé (=emberek), 

rodičia – roďičé (=szülők), synovia – sinové (=fiúgyermekek) stb. 
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- főnévi igenév:  

poliať – polét (=megöntözni), vyliať – vilét (=kiönteni) stb. 

- számnevek:  

štyria – štiré (=négyen) - ebben az esetben a szóalakot, történeti tekintetben ugyanaz a 

kollektív képző határozza meg, mint a hímnemű főnevek csoportjában felsorolt példáknál. 

c/ 1) - ie - é megfelelés 

- főnevek:  

chlieb – chléb (=kenyér), mlieko – mléko (=tej), polievka – poléfka (=leves) stb. 

- melléknevek: 

čierny – čérní (=fekete) 

- számnevek: 

siedmy – sédmí (=hetedik), štyridsiaty siedmy – štiricátísédmí (=negyvenhetedik) stb. 

- főnévi igenevek:  

niesť – ňést (=vinni) piecť – pést (=sütni), utiesť – uťéct (=elszökni), viesť – vést 

(=vezetni) stb. 

- partikulák:  

nie – ňé (=nem), tiež – též (=szintén) stb. 

- prefixum: pl. nie- niekedy – ňékedi (=néha), niekde – ňékďe (=valahol) stb. 

 

c/ 2) ie - í megfelelés 

- főnevek:  

dievka – ďífka (=kamaszlány), hniezdo – hňízdo (=fészek), kaštieľ – kaštíl (=kastély), 

trieska – tríska (=szálka) sviečka – svíčka (=gyertya), vietor – veter (=szél) stb. 

- melléknevek:  

biely – bílí (=fehér), strieborný – stríborní (=ezüst) stb. 

- főnévi igenevek:  

spievať – spívat (=énekelni), strieľať – strílat (=lövöldözni), utierať – uťírat (=törölni), 

stmievať sa – stmívat sa (=sötétedni), svietiť – svíťit (=világítani), vrieskať – vrískat 

(=ordítozni) stb. 

- jelen idejű igék egyes szám harmadik személy:  

rozumie – rozumí (=ért), vie – ví (=tud), spieva – spívá (=énekel) stb. 

- mutató névmások pl. N.:  

tie – tí (=azok), tieto – títo (=ezek) stb. 
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c/ 3) ie – i megfelelés 

- főnevek: 

dievča – ďifča (=lány) 

- melléknevek: 

triezvy – strizbí (=józan) 

A kevés példa is igazolja, hogy ez utóbbi igen ritka jelenség.  

d) uo (ô) - ó megfelelés 

- főnevek: 

kôň – kóň (=ló), pôst – póst (=böjt), stôl – stól (=asztal), vôňa – vóňa (=illat)  stb. 

- birtokos névmások:  

môj – mój (=enyém) genitívus: mójho, datívus: mójmu, akuzatívus: mójho,  

- sorszámnevek: 

ôsmy – ósmí (=nyolcadik), tridsiaty ôsmy – triccátí ósmí (=harmincnyolcadik) stb. 

e) iu –ú megfelelés 

- melléknevek:  

pl. sg. akuz. cudziu ženu – cudzú ženu (=idegen nőt), mladšiu – mlaččú (=fiatalabbat), 

krajšiu – pekňejšú (= szebbet),  staršiu – staršú (=idősebbet) stb.  

   A közép-szlovák nyelvjárások, valamint a közép-szlovák nyelvjárásokon alapuló szlovák 

irodalmi nyelv, a szlovák nyelv standard változatának sajátossága az ún. ritmustörvény.    

E szabály értelmében – néhány kivételtől eltekintve – egyes szavakon belül, nem követheti 

egymást közvetlenül két hosszú szótag. Ha a szóalak grammatikai jellemzői 

megkövetelnék a hosszú szóvéget, amely általában a második szótag, az a 

ritmustörvénynek megfelelően megrövidül. A nyugatszlovák nyelvjárások rendszerének 

azonban a ritmustörvény nem sajátossága, ez jellemzi a pilisi szlovák nyelvjárásokat is. 

Példáim ezúttal is szófajok szerinti morfológiai szempontú csoportosítást követnek. 

a) főnevek:  

kvíťí (=virágok), šmáňí (=avar)... 

b) a jelen idejű igék igék egyes szám 3. személyű alakja:  

bívá (=lakik), brúsí (=köszörül),  hlásí (=jelent), chválí (=dicsér), kívá (=integet), krúťí 

(=forgat), kúpí (=vásárol), lúbí (=szeret), pálí (=éget), skrúťí sa (=megfordul), sňívá 

(=álmodik), spívá (=énekel), trúbí (=trombitál) stb.  
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c) melléknevek sg. N alakjai mindhárom nemben:  

bílí/bílá/bílé (=fehér mask./fem./neutr.), dólní/dólná/dólné (=alsó mask./fem./neutr), 

krátkí/krátká/krátké (=rövid mask./fem./neutr.), múdrí/múdrá/múdré (=okos 

mask./fem./neutr.), píšní/píšná/píšné (=gőgös mask./fem./neutr.), známí/známá/známé 

(=ismert mask./fem./neutr.) stb. 

d) számnevek:  

- tőszámnevek:  

ďeváťí (=kilencen), ďesáťí (=tízen), jedenásťí (=tizenegyen), páťí (=öten), šésťí (=hatan), 

sédmí(=heten), ósmí (=nyolcan) stb.. 

- sorszámnevek:   

ďesátí (=tizedik), jedenástí (=tizenegyedik), pátí (=ötödik), šéstí (=hatodik), 

sédmí(=hetedik), ósmí (=nyolcadik), ďevátí (=kilencedik) stb. 

A térség települései közül a pilisszántói nyelvjárás részben tartja a ritmustörvényt. Ezzel a 

vonásával a többi település fonetikai rendszerétől eltér. 

Pl.: Ten dom sa mi veľmi nepáči. - Henten dom sa mi velice ňelúbi. (=Az a ház nagyon 

nem tetszik nekem.), Môj sused sa chváli s tým, aký je šikovný. - Mój sused sa chváli s tím, 

že jakí je šikovní.(=A szomszédom azzal dicsekszik, hogy milyen ügyes.) 

A szlovák irodalmi nyelvben azonban vannak a ritmustörvény alól kivételek. Például az 

igék egyes szám 3. személyű alakja a kivételek közé tartozik, Pilisszántón viszont 

a második szótag ebben az esetben is rövidül.  

Pl.: Rodičia si chránia deti. – Roďiče si chráňa ďeťi. (=A szülők óvják gyermekeiket.) 

Muzikanti krásne trúbia. – Muzikanti pekňe trúba. (=A zenészek szépen trombitálnak.) stb. 
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7.2. A  MÁSSALHANGZÓRENDSZER 
 

 

   A mássalhangzórendszer több szempontból osztályozható, azonban a három 

alapnyelvjárás eltérő jegyeinek kiemelése szempontjából a mássalhangzók artikulációs 

helyei a dominánsak.  

Jozef  Štolc osztályozásának megfelelően a pilisi falvak mássalhangzórendszere 

a következőképpen vázolható fel:170 

 

bilabiális labiodentális  dentális palatális veláris laringális 

p, b,  t, d, ť, ď, k, g,  

m  n ň   

  c, dz, č, dž,   

  s, z, š, ž,   

 f, v,   j ch h 

  l    

  ĺ    

  r    

 

 

   A szlovák mássalhangzórendszer sajátossága az „l“ és „r“ szótagképző funkciója. Ez 

a jelenség a pilisi szlovák nyelvjárásokra is jellemző:  

pl. dlhý – dĺhí (=hosszú), plný – plní (=tele), stĺp – stĺp (=oszlop),  tvrdý – tvrdí 

(=kemény), vŕba –vrba (=fűzfa), stb. 

Egy esetben találtam példát l – ú változásra: jablčko – jabúčko (=alma). 

A nyugat-szlovák nyelvjárásokat a közép- és keletszlovákokkal szemben  a palatális „ľ“ 

hiánya jellemzi, s ez a pilisi nyelvjárásoknak is jellemző vonása.  

A palatális „ľ“ mássalhangzót mindenhol dentális „l“ helyetesíti:  

ľalia – lelija (=liliom),  fľak - flek (=folt), gúľať sa -  gúlat sa (=gurulni), hľadať - hledat 

(=keresni), chvíľa - chvíla (=pillanat), kľúč – klúč (=kulcs), korheľ -korhel (=korhely), 

ľad - led (=jég), ľahký - lachkí (=könnyű), ľúbiť - lúbit (szeretni), ľudia - luďé 

(=emberek), ľutovať – lutuvat (=sajnálni), maštaľ - maštal (=istálló), neďeľa - ňeďela 

                                                 
170 Štolc, Jozef: Slovenská dialektológia. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 1994. 34. 
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(=vasárnap), posteľ - posťel (=ágy), vedľa – vella (=mellett), veľký – velkí/velikí (=nagy), 

veľmi - velice (=nagyon) stb. 

   A három fő nyelvjárási csoport a „v” asszimilációja tekintetében markánsan különbözik 

egymástól.  Az irodalmi nyelvben valamint a közép-szlovák nyelvjárásokban a „v” ejthető 

zöngésen, asszimilálódhat zöngétlen párjához az „f”-hez, valamint bilabiális „ṷ”-nak is 

ejthető, főként szóbelseji pozícióban.  A nyugat-szlovák nyelvjárásokra a v-f 

mássalhangzópár jellemző, s ez általában érvényesül a pilisi nyelvjárásokban is.  

a) szóbelseji „v“ – „f“ asszimiláció:  

dievča - ďifča (=lány), polievka - poléfka (=leves), popráfka (=pótlakodalom), rozprávka - 

vipráfka (=mese) stb. 

Piliscséven és Kesztölcön azonban a szóbelseji pozícióban megmarad a labiodentális „v“: 

dievča - ďívča (=lány), polievka - polévka (=leves), poprávka (=pótlakodalom), rozprávka 

viprávka (=mese) stb.  

b) szóvégi pozícióban a „v“ általában nem asszimilálódik. Azt labiodentális „v” 

formájában ejtik: pl. krv (=vér), lev (=oroszlán),  spev (=dal) stb. 

c) szó eleji pozícióban ritkábban kerül sor a “v“ asszimilációjára: pl. a vták – fták 

(=madár) minden településen asszimilálódik, a včela – fčela (=méh) kizárólag Piliscséven. 

Az asszimiláció helyett többnyire a szókezdő mássalhangzócsoportok egyszerűsödnek:  

pl. však – šag (=hiszen), vtedy – tedi (=akkor), včera – čéra (=tegnap) všetko – šecko 

(=minden)  ritkán megváltoznak. Pl. Pilisszentkereszten és Pilisszántón a méh včela – 

ščela, Kesztölcön čela. 

Amennyiben a „v” prepozíció funkcióban van, asszimilálódik: 

v tom peknom dvore – f tem pekném dome (=abban a szép házban), v ktorej izbe – f keréj 

izbe (=melyik szobában) stb. 

   A palatális mássalhangzók megléte tekintetében differenciált a pilisi régió. A kesztölci 

nyelvjárás mássalhangzórendszerét a „ď“, „ ť“, „ ň“ palatális explozívák hiánya jellemzi.  

anjel - andel (=angyal), dedina - dedina (=falu), deti - deti (=gyerekek), hľadieť - hledet 

(=nézni), hniezdo -  hnízdo (=fészek), ďatelina - jatelina (=lucerna), konopište - konopnice 

(=kenderföldek),  kútnica (=gyermekágyas), mater - mater (=anya), nie je - neni (=nincs), 

nevesta - nevesta (=menyasszony), nič – ništ (=semmi), studienka - studenka (=forrás), 

tetka - tetka (=néni), ticho - ticho (=csend), uderiť - uderit (=megütni) stb. 

Pilisszentkereszten és Pilisszántón előfordulásuk megegyezik a nyugat-szlovák nyelvjárási 

terület nagyobb részének megfelelő módon:  
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pl. anjel - anďel (=angyal), dedina - ďeďina (=falu), deti - ďeťi (=gyerekek),  hľadieť - 

hleďet (=nézni), hniezdo -  hňízdo (=fészek), ďatelina - jaťelina (=lucerna), konopište - 

konopňice (=kenderföldek),  kútňica (=gyermekágyas), mater - maťer (=anya), nie je - 

ňeňi (=nincs), nevesta - ňevesta (=menyasszony), nič – ňišt (=semmi), paradajka - 

paraďička (=paradicsom,) studienka - stuďenka (=forrás), tetka - ťetka (=néni), ticho - 

ťicho (=csend), uderiť - uďerit (=megütni) stb. 

Piliscséven részlegesen érvényesül a fent vázolt kétféle jelenség, hol a pilisszentkereszti – 

pilisszántói, hol a kesztölci rendszerrel mutat egyezést: 

anjel - anďel (=angyal), dedina - ďeďina (=falu), deti - ďeťi (=gyerekek), hľadieť - hleďet 

(=nézni), hniezdo -  hňízdo (=fészek), ďatelina - jaťelina (=lucerna), konopište - konopňice 

(=kenderföldek),  kútňica (=gyermekágyas), mater - mater (=anya), nie je - neňi (=nincs), 

nevesta - nevesta (=menyasszony), nič – ňišt (=semmi), paradajka -  paraďička 

(=paradicsom), studienka - studenka (=forrás), tetka - tetka (=néni), ticho - ťicho 

(=csend), uderiť - uderit (=megütni) stb. 

A piliscsévi nyelvjárás egyedi hangtani jellemzőjeként értékelhető a palatális „ň“ 

mássalhangzó előfordulása, amelynek artikulációja ingadozik a dentális és palatális 

változat  között. 

Pl. nedeľa - neďela (=vasárnap), veniec - venec (=koszorú), nemám - nemám (=nincs )… 

de!: sneh - sňach (=hó), šnúra - šňúra (=madzag). 

A nyugatszlovák nyelvjárások egy részével összhangban a vizsgált pilisi települések 

nyelvjárására is jellemzőek a kettős mássalhangzók:  

pl. tridsať – triccet (=harminc), kamenný – kamenní (=köves), oddych – oddich 

(=pihenés), slamenný – slamenní (=szalma) užší – ušší (=szűkebb), väčší – vaččí 

(=nagyobb) stb.  

- nn  

Kettős mássalhangzóként realizálódik a  –dl-, -dn- mássalhangzócsoport: hladný – hlanní 

(=éhes), kradnúť – krannut (=lopni), predný – prenní (=első),  vädnuť – vannut 

(=hervadni) stb. 

- ll 

 a  –dl-, -dn- mássalhangzócsoport –ll-ként is realizálódhat: pl. mydlo – millo (=szappan), 

spadla – spalla (=elesett), škridla – škrilla (=tetőcserép) vedľa – vella (=mellett),) stb. 

A nyugat-szlovák nyelvjárások egy részét jellemzi az šť > šč változás, mind szóeleji, mind 

szóbelseji pozícióban, s ez a pilisi nyelvjárásoknak is jellemzője: pl. ešte – ešče (=még), 



87 
 

šťastne – ščasňe (=szerencsésen), šťať – ščat (=vizelni), štedrý -  ščedrí (=bőséges), 

púšťať – púščat (=engedni), stb. 

   E jellemző jegyek alapján megállapítható, hogy a pilisi szlovák nyelvjárások hangtani 

rendszere jól őrzi nyugat-szlovák jellegét. 
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7.3. A PILISI SZLOVÁK NYELVJÁRÁSOK MORFOLÓGIAI RENDSZERE 
 
 
 
   A morfológiai rendszer tekintetében a pilisi szlovák nyelvjárások – hasonlóképpen 

a hangrendszerhez – szervesen illeszkednek a szlovák nyelv morfológiai rendszerébe. 

A szófajok flexióját minden nyelvjárástípusban azonos nyelvtani kategóriák jellemzik: 

a főneveknél, mellékneveknél, névmásoknál és a számneveknél a nem (maskulinum, 

feminimum, neutrum), a szám (singularis =sg, pluralis = pl) és az esetek (nominativus =N, 

genitivus =G, dativus =D, akuzativus =A, vokativus =V, lokativus = L, instrumentalis =I.  

Az igéknél a szám (sg., pl.), a személy (1 – 3.), az idő ( praeteritum, praesens, futurum) és 

az igemód (indicativus, imperativus, conjunctivus).  

   A pilisi nyelvjárásváltozatokban ettől alapvetően csak formálisan eltérő jelenségeket 

tapasztalunk, pl. egyrészt különböző formában realizálódhat ugyanaz a sufixum az egyes 

települések nyelvében, jellemzően több variáns is előfordulhat. A szóképzés területén is 

tapasztalhatók különbségek. A szlovák irodalmi nyelvi normától eltérő sajátosságok 

a nyugatszlovák típusú nyelvjárások sajátosságaival mutatnak egyezést.  

Ezek legfőbb jellemzőit az alábbiakban mutatom be.  

 

1. A magánhangzóra végződő hímnemű élő főnevek végződése sg. akuz.  –u:  

pl. otec – tato (=apa) - pre otca – pre tatu (=apáért), gazda - gazda (=gazda) - pre gazdu - 

pre gazdu (=gazdáért) stb. 

2. A hímnemű főnevek sg. instr. végződése Piliscséven – em: 

pl. so svokrom – ze cvokrem (=apóssal), so švagrom - ze švagrem (=sógórral),s kmotrom - 

s kmotrem (=komával), s priateľom – s kamarádem (=baráttal) stb. A többi településen 

egyaránt –om: pl. ze svekrom, ze švagrom, s kmotrom, s kamarádom stb. 

3. A hímnemű élő főnevek pl. Nom. formáinak végződése gyakran – e/é:  

pl. bratia – braťé (=fiútestvérek), ľudia – luďé (=emberek),  Mlynčania – Mlinčaňe 

(szentkeresztiek),  Pilíšania – Pilíšaňe (=pilisiek),  Santovania – Santovaňe (=szántóiak) 

stb. 

- időnként –ové: pl. gazdovia – gazdové (=gazdák), kmotrovia – kmotrové (=komák), 

švagrovia – švagrové (=sógorok) stb. 
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4. A hímnemű állatnevek pluralis nom. alakjai gyakran nem az élettelen főnevek mintáját 

követik: 

pl. potkane – potkaňi (=patkányok), zajace – zajáci (=nyulak), medvede – medveďi 

(=medvék), jelene – jeleňi (=szarvasok), és pl. akuz. esetben is az élő hímnemű főnevek 

szerint ragozódnak: 

pl. vidím zajace / medvede / jelene / potkany - viďím zajácof / medveďof / jeleňof / 

potkanof (=nyulakat / medvéket / szarvasokat / patkányokat látok). 

Eltérést a piliscsévi nyelvjárás mutat, ahol a pl. akuz. végződése –u: 

pl. viďím zajácu /medveďu / jeleňu /potkanu (=nyulakat / medvéket / szarvasokat / 

patkányokat látok) stb. 

5. A többes szám genitivusa mindhárom nemnél három féle módon képződik, ebben az 

esetben az ún. maskulinizáció jelensége jut kifejezésre: 

a) – ov (-of / ó)  / - ú képzőkkel, 

b) – képző nélkül, 

c) – pótlóhangok segítségével.  

Minden pilisi szlovák nyelvjárásban  találunk példát a felsorolt variánsok mindegyikére. 

a) – ov (-of / -ó) képzővel: 

Igen gyakran zöngésség szerinti hasonulással fordul elő Pilisszentkereszten és Pilisszántón:  

pl. od chlapov – od chlapof  (= férfiaktól), bez bratov – prez bratof, (=bátyjai nélkül,)    

bez šiat – pres šatof (=ruha nélkül), zo stolov – ze stolof (=asztalokról),  veľa stromov – 

mnoho stromof (=sok fa) stb. 

Kesztölcön –ó formában használatos:  

pl. od chlapov - od chlapó (= férfiaktól), bez šiat - prez šató (=ruha nélkül), bez bratov - 

prez brató (=fiútestvérek nélkül), veľa domov / stromov / obrázkov – mnoho domó / 

stromó / obrázkó (=sok ház / fa / kép) stb. 

Piliscséven a pl. gen. –ú képzős változata ismert: 

pl. veľa domov / stromov / obrázkov – mnoho domú / stromú / obrázkú (=sok ház / fa / 

kép) stb. 

b) – képző nélkül (Ø suffixummal - ekkor a szóbelseji magánhangzó megnyúlik): 

pl. z vriec – z vréc (=zsákból), bez žiab – prez  žáb (=békák nélkül),  z pivníc – s pivňíc 

(=pincékből), zo zŕn – ze zŕn (=magokból) stb. 
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c) –leggyakrabban –e-/-é- pótlóhagok segítségével: 

pl. z handier – z handér (=rongyokból), z hrušiek – s hrušék (=körtékből), z vedier –           

z vedér (=vödrökből), od robotníčok – od robotňíčék (=munkásnőktől), z jabĺčok – jabúčék 

(=almákból), zo sliepok – ze slépék (=tyúkokból), zo sliviek -  ze slivék (=szilvákból) stb. 

A – ka kicsinyítőképzős nőnemű főnevek pl. gen. alakja is –e-/-é- pótlóhang segítségével 

képződik: 

pl. od frajerok – od frajírék (=szeretőktől), do knižiek – do kňižék (=könyvekbe), bez 

sviečok – prez svíčék (=gyertyák nélkül) stb. 

6. Az élettelen hímnemű főnevek pl. lok. esetének végződése –of: 

pl. na vozoch – na vozof (=szekereken), pri stromoch - pri stromof (=fáknál), na autách -  

na motorof (=autókkal) stb. 

Piliscséven azonban a végződés az irodalmi nyelvi normának megfelelő -och: 

pl.  na vozoch (=szekereken), na motoroch (=autókon) pri stomoch (=fáknál) stb. 

7. A hímnevű élő és élettelen főnevek végződése pl. instr.-ban egyaránt –i: 

pl. medzi stromami – medzi stromi (=fák között), medzi vrchmi - medzi vrchi (=hegyek 

között), pod bukmi – pod buki (=bükkfák alatt), s chlapmi – s chlapi (=férfiakkal),            

so susedmi - ze suseďi (=szomszédokkal) stb. Nyelvtörténeti szempontból ez a rag az 

archaikusabb. 

8. A régi duális forma főképp a páros testrészeket jelentő szavak esetében őrződött meg, 

nőnemben és semlegesnemben, végződése –ma, -áma: 

s rukami – z rukáma (=kezekkel), s nohami - s noháma (=lábakkal), pred očami - pred 

očáma (=szemeink előtt), za ušami – za ušáma (=fülek mögött) stb. 

9. Az –áreň képzős nőnemű főnevek gyakoribb formája az – árňa: 

pl. horáreň – horárňa (=erdészház), kasáreň – kasárňa (=kaszárnya), údiareň – úďárňa 

(=füstölő) stb. 

10.  A nőnemű főnevek sg. gen. alakja – i: 

pl. do košele – do košeli (=ingbe), do kuchyne – do kuchiňi (=konyhába), z ulice – z ulici 

(=utcáról), z pivnice – s pivňici (=pincéből) stb.   

11.  A nőnemű főnevek sg. instr. végződése – u: 

pl. s dcérou – s céru (=lányával), so ženou – ze ženu (=nővel), s mamou – z mamu 

(=anyával), s mladuchou – z ňevestu (=menyasszonnyal), so svokrou – ze svekrušu 

(=anyóssal), za záhradou – za záhradu (= kert mögött) stb. 
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12. A s, z, r, l, tövű és a lágy mássalhangzóra végződő főnevek pl. nom. esetben gyakran –

e ragot kapnak: 

pl. kozy – koze (=kecskék), kosy – kose (=kaszák), misy – mise (=tálak), nosy - nose 

(=orrok), vozi – voze (=szekerek), stb. 

13. A nőnemű főnevek pl. instr. végződése – ma/-áma: 

pl: so ženami – ze ženáma (=nőkkel), so žabami – ze žabáma (=békákkal), so švagrinami - 

ze švagrináma (=sógórnőkkel), s vidlami – z villáma (=villákkal) stb. 

14. A semlegesnemű főnevek sg. nom. esetei – o végződésűek: 

pl. plece – pleco (=váll), oje – ojo (= kocsirúd), pľúce – plúco (=tüdő), srdce – srcco 

(=szív), vajce – vajco (=tojás), vrece – vreco (=zsák) stb. 

15. A semlegesnemű főnevek pl. nom. (akuz.) esetében a végződés –á: 

pl. plecia – plecá (=vállak), vajcia – vajcá (=tojások), železia – zelezá (=vasak) stb. 

A dievča főnév dievčatá többes számú alakja minden esetben ďifčence. 

16. A hímnemű és semlegesnemű melléknevek sg. lok. alakja: - ém: 

pl. o múdrom chlapovi - o múdrém chlapovi (=okos férfiről), pri dobrom susedovi –        

pri dobrém susedovi (=jó szomszédnál), vo vysokom dome – ve visokém dome (=magas 

házban),  vo veľkom okne – ve velkém okňe (=nagy ablakban), na dobrom mieste –         

na dobrém mísťe (=jó helyen), stb. 

17. A nőnemű melléknevek sg. instr. alakjának végződése – ú: 

pl. s chudou ženou – z chudú ženu (=sovány nővel), s veselou speváčkou – z veselú 

speváčku (=vidám énekesnővel), za mladou susedkou – za mladú susedku (= fiatal 

szomszédasszony után), za vysokou horou - za visokú horu (=magas erdőn túl), za plnou 

fľašou – za plnú flašu (=tele üvegért), stb. 

18. A melléknevek pl. instr. alakja –ima: 

pl. s peknými – s pekníma (=szépekkel), pod nízkymi – pod ňískíma (=alacsonyak alatt), 

za bohatými – za bohatíma (=gazdagok után) stb. 

19. A birtokos melléknevek alakja sg. nom. esetben bratóv/bratóf, bratová, bratové pl. 

nom. esetben pedig bratoví, bratové. A sg. gen. és dat. bratového, bratovému: 

pl. bratov dom - bratóf dom (=bátyám háza), bratova manželka – bratová žena (=bátyám 

felesége), bratové gazdovstvo – bratóf grunt (=bátyám gazdasága), bratovho syna – 

bratového sina (=bátyám fiát), bratovmu synovi – bratovému sinovi (=bátyám fiának) stb. 

Piliscséven a hímnemű birtokos melléknév végzőgése -ú:  

pl. bratov dom - bratú dom (=bátyám háza), švagrov syn - švagrú sin (=sógorom fia), 

otcov klobúk - tatú širák (=apám kalapja) stb. 
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20. A melléknevek sg. nom. általános alakja csak kis mértékben - a melléknévfokozásnál - 

mutat eltérést a szlovák irodalmi nyelvtől, amennyiben a középfok jele nőnemben –šá/ 

-ejšá, semlegesnemben –šé/-ejšé: 

pl. širšia – širšá (=szélesebb), múdrejšia – múdrejšá (=okosabb), užšie – uššé (=szűkebb), 

krajšie – pekňejšé (=szebb), teplejšie – ťeplejšé ( =melegebb) stb. 

Fontos megjegyezni, hogy a rendhagyó melléknévfokozás krásny/-a/-e, pekný/-á/-é 

(=szép) melléknevének fokozása nem rendhagyó módon történik, eltérően az irodalmi 

nyelvtől:  

pozitív:          pekní/-á/-é  (=szép mask. fem. neutr.) 

komparatív:   pekňejší/šá/šé  (=szebb mask. fem. neutr.) 

superlatív:     najpekňejší/šá/šé  (=legszebb mask. fem. neutr.) 

A határozószóknál analóg módon ugyanez a jelenség figyelhető meg: 

pozitív:          pekňe  (=szépen) 

komparatív:   pekňejší  (=szebben) 

superlatív:     najpekňejší  (=legszebben) 

21. A hímnemű élő főnevekkel egyeztetett melléknevekhez kapcsolódó mutató névmás 

alakja „tí” gyakori a nőnemű főnevek esetében is: 

pl. tí dobrí ľudia – tí dobrí luďé (=azok a jó emberek), tie mladé dievky – tí mladé ďífki 

(=azok a fiatal lányok), tí šikovné krajčírky – tí šikovné švajleni (=azok az ügyes 

varrónők) stb. 

22. Ismertek a névmások henten/hentá/hento (=azott mask. fem .neutr.), 

hentakí/hentaká/hentaké, (=amolyan mask. fem. neutr.) illetve a nyomatékosító képzővel 

ellátott  tentoki,(=ezitt), taktoki (=emígy), tutoki (=emitt), tot (=itt)... alakjai is. 

pl. Tamten dom sa mi veľmi páči. – Henten dom sa mi velice lúbí. (= Az a ház ott nagyon 

tetszik nekem.). Tento dom je najkrajší v celej ulici. -  Tentoki dom je najpekňejší f celéj 

ulici. (=Ez a ház itt a legszebb az egész utcában.) stb. 

A kesztölci nyelvjárásban a mutató névmások –ki nyomatékosító elemmel ellátott formái 

nem ismeretesek. 

23. Az egyes szám harmadik személyű nőnemű személyes névmás alakja sg. akuz. esetben 

– hu: 

pl. Nechaj ju! – Ňechaj hu! (=Hagyd őt!), Spýtaj sa ju. – Opítaj sa hu. (=Kérdezd meg őt.) 

Prečo ju nemáš rád? – Prečo hu ňelúbíš? (=Miért nem szereted őt?) stb. 

Kivételt képez a kesztölci nyelvjárás, ahol kivételesnek tekinthető az egyes szám harmadik 

személyű nőnemű személyes névmás hu alakja. 
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24. A nőnemű személyes névmások sg. instr. végződése –u (a kiejtésben gyakran 

prefixumként érzékelhető): 

pl. so mnou – semňu (=velem), s tebou – sťebu (=veled), s ňou – sňú (=vele) stb. 

25. A kérdő névmások alakja gen. és dat. esetekben: (od) koho – (od) keho (=kitől), (do) 

čoho – (do) čeho (mibe), komu – kemu (=kinek), čomu – čemu (=minek): 

pl. Od koho sa mám spýtať? – Od keho sa mám opítat? (=Kitől kérdezzem meg?), Komu 

mám kúpiť topánky? – Kemu mám kúpit štrevice?(=Kinek vegyek cipőt?), Čomu by si sa 

tešila najviac? – Čemu bi si sa raduvala najvác? (=Minek örülnél a legjobban?) 

A pilisszántói nyelvjárás egyedi vonása, hogy a kérdő névmás alakja dativusban a čemu 

mellett komu, annak ellenére, hogy a genitívus alak a többi pilisi nyelvjárással 

megegyezően keho. 

26. A ktorý/ktorá/ktoré kérdő (illetve vonatkozó) névmás alakja kerí/kerá/keré: 

pl. Ktorý deň je pre teba najľahší? – Kerí ďen je pre ťeba najlachší? (=Melyik nap 

a legkönnyebb számodra?), Ktorého učiteľa máš najradšej? – Kerého učitela máš 

najraččí? (=Melyik tanárt szereted a legjobban?), To dievča, ktoré spieva v prvom rade, je 

z Mlyniek. – Tá ďifča, kerá spívá f prvém raďe, je z Mlinkof. (=Az a lány, aki az első 

sorban énekel, Pilisszentkeresztről van.) stb. 

27. A hímnemű és semlegesnemű birtokos névmások sg. lok. alakja: - ém:  

pl. v mojom dome – f mojém dome (=az én házamban), o tom múdrom chlapovi - o tem 

múdrém chlapovi (=arról az okos férfiról), pri tvojom dobrom susedovi – pri tvojém 

dobrém susedovi (=a te jó szomszédodnál), v našom dvore -  f našém dvore (=az 

udvarunkban) stb. 

28. Gyakori a személyes és birtokos névmások reduplikált, valamint prejotált formája 

singularisban és pluralisban is: 

pl. jej sukňa - jejéj sukňa (= az ő szoknyája), ich svadba - jejích veselí (=az ő lakodalmuk), 

ich auto - jejích motor (= az ő autójuk), aká práca – jaká robota (=milyen munka) stb.  

Kesztölci sajátosság – ahogy azt korábban említettem -  fenti névmások prejotált formája 

gyakori, azok reduplikált formája azonban nem ismert.  

29. A tőszámnevek kemény mássalhangzóra végződnek: 

pl. šesť – šest (=hat), deväť – ďevat (=kilenc), desať – ďesat (=tíz), pätnásť – patnást 

(=tizenöt), dvadsať – dvaccet (=húsz), tridsaťšesť – triccetšest (=harminchat) stb. 

30. A hímnemű élő főneveket jelölő tőszámnevek alakja: dvá, tré, štiré... 

pl. dvaja – dvá (=ketten), traja - tré (=hárman), štyria – štiré (=négyen), dvadsiati štyria – 

dvaccetštiré (=huszonnégyen), tridsiati dvaja – triccetdvá (=harmincketten) stb. 
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31. A számnevek végződése instrumentalisban mindhárom nemben – ma: 

pl. dvomi – dvoma (=kettővel), tromi – troma (=hárommal), štyrmi – štirma (=néggyel)  

32. A fajtajelölő számnevek típusai: dvojo, trojo, štvoro 

pl: dvoje nohavíc - dvojo nohavíc (=kétfajta nadrág), troje topánok – trojo štrevíc 

(=háromféle cipő), dvoje pančúch – dvojo štrimfél (=kétfajta harisnyanadrág), dvoje 

hrabieľ – dvojo hrablí (=kétfajta gereblye) stb. 

33. A létige egyes szám 1. személyű jelen idejű formája (amely az összetett múlt idejű 

igealakok része is) a pilisi falvak közül Pilisszentkereszten és Piliscséven sem: 

ja som – já sem (=én vagyok), bola som - bola sem (=voltam), nie som - ňeňi sem (=nem 

vagyok) stb. 

Pilisszántón és Kesztölcön az irodalmi nyelvvel megegyező „som“. 

34. Az igeragozásban hangtani síkon mutatkoznak eltérések az irodalmi nyelvi normával 

szemben. 

Pl. tipikusak a jelen idejű igealakok rövid magánhangzós formái: nesiem – ňesem 

(=viszem), pečiem – pečem (=sütöm),  vediem – veďem (=vezetem) stb. 

35. A többes szám 3. személyű igék személyragja jelen időben Pilisszentkereszten és 

Piliszántón -u : 

pl. berú – beru (=visznek), idú – idu (=mennek), nesú – ňesu (=hordanak), spievajú – 

spívaju (=énekelnek), pijú – piju (=isznak), zomrú – umru (=meghalnak) stb. 

Piliscséven és Kesztölcön –ú: berú, idú, nesú, spívajú, pijú umrú stb. 

36. A létige tagadó alakjai Pilisszentkereszten:  

nie som - ňeňi sem (=nem vagyok), nie si - ňeňi si (=nem vagy) , nie je – ňeňi (=nincs), 

nie sme – ňeňi sme (=nem vagyunk), nie ste - ňeňi sťe (=nem vagytok), nie sú - ňeňi su 

(=nincsenek.)  

Piliscséven: neňi sem, neňi si, neňi, neňi sme, neňi ste, neňi sú. 

Pilisszántón: ňeňi som, ňeňi si, ňeňi, ňeňi sme, ňeňi sťe, ňeňi su. 

Kesztölcön: neni som, neni si, neni, neni sme, neni ste, neni su. 

37. A főnévi igenév alakjának végződése – t: 

pl. učiť– učit (=tanítani), robiť – robit (=csinálni), rozumieť – rozumet (=érteni), písať – 

písat (=írni), slúžiť – slúžit (=szolgálni), spievať – spívat (=énekelni), vedieť – veďet 

(=tudni),  zametať – zametat (=söpörni) stb. 
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38. A  horieť, chcieť, rozumieť, sedieť, trpieť, visieť, zomrieť stb. igék infinitívus 

alakjaiban a diftongus helyén  –e magánhangzó található: 

pl. horieť – horet (=égni), chcieť – scet (=akarni) , rozumieť – rozumet (=érteni), sedieť – 

seďet (=ülni), trpieť – trpet (=szenvedni), visieť – viset (=lógni), zomrieť – umret 

(=meghalni) stb. 

A niesť, piesť, viesť, infinitívus alakokban azonban a magánhangzó hosszú –é-:                

pl. niesť – ňést (=vinni), piesť – péct (=sütni), viesť – vést (=vezetni) stb.                        

39. Az igék pracovať paradigmájában az –ova- szótőképző helyett –uva- használatos:      

pl. chutiť – šmakuvat (=ízleni), čudovať – čuduvat (=csodálkozni), ochutnať – okoštuvat 

(=megkóstolni), brzdiť – šlajfuvat (=fékezni), vyšetriť – odvizitíruvat (=megvizsgálni), 

využiť – vichosnuvat (=kihasználni), vyleštiť – viglancuvat (=kifényesíteni), žehliť – 

pigluvat (=vasalni) stb.   

40. A spadnúť, stretnúť, zahynúť típusú igenevekben Pilisszentkereszten és Pilisszántón a 

– nú – helyén rövid – nu – szótagot találunk: 

pl. spadnúť- spannut (=leesni), stretnúť – stretnut (=találkozni), zahynúť – zahinut 

(=elpusztulni) stb. 

Hasonlóan a jelen idejű igék többes szám 3. személyében is : spannu, stretnu, zahinu... 

Ez a sajátosság a piliscsévi és a kesztölci nyelvjárásokat nem jellemzi. 

41. Az l-es participium hímnemű alakjaiban a sg. 3. személyben Pilisszentkereszten és 

Pilisszántón –e- pótlóhang található: 

pl.: mohol – mohel (=tudott), niesol – ňésel (=vitt), obliekol sa – oblékel sa (=felöltözött), 

pásol – pásel (=legeltetett), piekol – pékel (=sütött), spadol – spadel (=leesett), zjedol – 

zedel (=megette) stb.  

Piliscséven az –e- pótlóhang megmarad, azonban a participium ragja -v: 

mohol – móhev (=tudott), niesol – nésev (=vitt), obliekol sa – oblékev sa (=felöltözött), 

pásol – pásev (=legeltetett), piekol – pékev (=sütött), spadol – spadev (=leesett), zjedol – 

zedev (=megette) stb. 

Kesztölc az –ó-/-óv-ra végződő alakokat őrzi: 

mohol – mohó/mohóv (=tudott), niesol – nésó/nésóv (=vitt), obliekol sa – oblékóv sa/ 

oblékóv sa (=felöltözött), pásol – pásó/pásóv (=legeltetett), piekol – pékó/pékóv (=sütött), 

spadol – spadó/spadóv (=leesett), zjedol – zedó/zedóv (=megette) stb. 

42. Az adverbiumok formái: núťer (=be), kaďe (=amerre), taďe (=arra), ottál (=onnan), 

napretku (=elől), nazatku (=hátul), otfšelikál (=mindenhonnan), čil (=most), tedi 

(=akkor), vonekdaj (=múltkor), dotál (=addig), velice (=nagyon), troška (=kicsit) … 



96 
 

pl: Poďte dnu! – Poťe núťer! (=Jöjjenek be!),  Choď tadiaľ! – Ic taďe! (=Menj arrafelé!), 

V aute som sedela vzadu. – V motori sem seďela nazatku. (=Az autóban hátul ültem.), 

Teraz nemám k tomu vôľu. – Čil ňemám k temu pasiju. (=Most nincs hozzá kedvem.), 

Veľmi sa ponáhlam. – Velice sa ponáhlám.(=Nagyon sietek.) stb. 

43. A prepozíciók formái – genitivusban és akuzativusban: prez, skrz, polla 

                                          - dativusban: proci, naprociva,  

pl. Bez neho nepôjdem. – Prez ňeho ňepóďem. (=Nem megyek nélküle.), Skočil cez jarok – 

Skočil prez járek. (=Átugrott az árkon.), Kvôli nemu sme zmeškali autobus. – Skrz ňeho 

zme zameškali bus. (=Miatta késtük le az autóbuszt.), Vedľa ňeho som sedel – Polla ňeho 

sem seďel. (=mellette ültem.), Išli proti býkom – Išli proci bujákof. (=A bikákkal szemben 

mentek.), Býva oproti nás. – Bívá naprociva nás. (=Velünk szemben lakik.) stb. 

44. Gyakori a „pre” prepozíció + akuzativus szerkezet: 

pl. Prišiel po múku. – Došel pre múku.(=Eljött a liszttért.), Poslala som ju po chlieb – 

Poslala sem hu pre chléb. (=Elküldtem (őt) kenyérért), Bola som po vodu. – Bola sem pre 

vodu. (=Vízért voltam.) stb.  

45. Tipikus nyugatszlovák nyelvjárási partikulák: ada (=talán), furt (=mindig), praj 

(=úgymond), zas (=megint). 

Asi som nezabudla na mlieko. – Ada sem ňezabulla na mléko. (=Talán nem feledkeztem 

meg a tejről.), Stále len jeho spomína - Furt len jeho spomíná. (=mindig csak őt emlegeti.), 

To vraj nie je pravda! – To praj ňeňi pravda! (=Ez ugyan nem igaz!), Zase som si zabudla 

doma okuliare. – Zas sem si zabulla doma okuláre. (=Már megint otthon felejtettem a 

szemüvegemet.) stb. 

A fentiekben bemutatott, szlovák irodalmi nyelvi normától eltérő sajátosságok a 

nyugatszlovák típusú nyelvjárások jellemzőivel mutatnak egyezést, csekély kivétellel:  

pl. az išiel (=ment) ige egyes szám 3. személyű hímnemű múlt idejű alakjai – „išó“  

a Gömör megyei nyelvjárásokat, az –„išóv“  pedig a Vág környéki, Nagyszombat és 

a Nyitrán túli (középszlovák) területeket jellemzi.171 

A pilisi szlovák nyelvjárások is őrzik azt a jelenséget, hogy némely esetben az egyes 

szavak nyelvtani neme eltér az irodalmi nyelvtől.  

A dievča (=lány) substantívum köztudottan semlegesnemű, ennek ellenére a pilisi régióban 

Pilisszentkereszten és Pilisszántón nőnemű főnévként használatos: 

                                                 
171 Štolc, Jozef: Slovenská dialektológia. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 1994. 57. 
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pl.  to dievča - tá ďifča, (=az a lány), pekné dievča - pekná ďifča (=szép lány), jedno dievča 

– jenna ďifča (=egy lány),  vidím pekné dievča – viďím peknú ďifču (=szép lányt látok),  

o peknom dievčati - o peknéj ďifče (=szép lányról) stb. 

Kesztölcön semlegesnemű pl.: To dievča, ktoré sedí v prvej lavici, je Kestúčanka. – To 

dívča, keré sedí f prvéj lavice, je Kestúčanka. (=Az a lány, aki az első padban ül, kesztölci.) 

Piliscséven mind a femininum mind a neutrum alakja ismert: 

Pl. : To dievča, ktoré tam spievalo, malo pekný hlas. – Tá ďívča, kerá tam spívala, mala 

pekní hlas. (=Annak a lánynak, aki ott énekelt, nagyon szép hangja volt.), To dievča, ktoré 

tam išlo, bolo veľmi pekné. – To ďívča, keré tam išlo, bolo velice pekné.(=Az a lány, aki 

ott ment, nagyon szép volt.) stb. A használatban kétfajta szemlélet keresztezi egymást. 

Egyszer a grammatikai nem, máskor a természetes nem felfogása kerekedik felül. 

Az országneveknél szintén eltér a nyelvtani nem az irodalmi nyelvi szóalakhoz képest, 

mivel a semlegesnem helyett az archaikusabb nőnemű alakokat használják, ami az 

országnév+krajina (=ország) jelzős szerkezetből egyszerűsödött: 

pl.  Slovensko – Slovenská (=Szlovákia), Nemecko – Ňemecká (=Németország), Rusko – 

Ruská (=Oroszország), Taliansko – Taljánská (=Olaszország) stb. 

Boli sme na Slovensku spievať. – Boli zme ve Slovenskéj spívat. (=Szlovákiában voltunk 

énekelni.) Môj krstný otec bol v Taliansku na fronte. – Mój krsní tato boli f Taljánskéj na 

fronťe. (= A keresztapám Olaszországban volt a fronton.) stb. 

Csak a kesztölci nyelvjárás tér el ettől: Bola som ve Slovensku / ve Francúsku. 

(=Szlovákiában / Fraciaországban voltam.) 

Hasonló eltérést mutat a nőnemű čokoláda (=csokoládé), uhorka (=uborka), vagy a pálenka 

(=pálinka) is.  

Míg a pálinka semlegesnemű „pálené“  alakban van jelen a csokoládét és az uborkát 

hímnemű főnévként „ čukolád“, „oharek“  kezelik. Külön figyelmet érdemel a „šmirgla“,  

illetve „šmirgel“  (=smirgli, dörzspapír), amelyet a pilisszántóiakon kívül minden vizsgált 

településen  nőnemű főnévnek ismernek („šmirgla“),  csak Pilisszántón ismeretes a 

„šmirgel“ alak: 

pl. Nalejem ti dobrú silnú pálenku. – Nalejem ťi dobré tuhé pálené. (=Jó erős pálinkát 

töltök neked.), Túto čokoládu som ti priniesla z Nemecka. – Tento čukolád sem ťi doňésla z 

Ňemeckéj. (=Ezt a csokoládét Németországból hoztam neked.) Prosím si k mäsu aj uhorku. 

– Prosím si g masu aj oharek. (=Uborkát is kérek a húshoz.) 

A klas / klasa (=osztály) főnév neme szintén eltérést mutat: 
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Pilisszentkereszten, Pilisszántón és Kesztölcön hímnemű, Piliscséven nőnemű főnévként 

használatos: 

pl.: Po šiestej triede som už išla slúžiť do Pešti - Po šéstém klase sem už išla slúžit do 

Peštu.(=A hatodik osztály után már mentem Pestre szolgálni.) – Pilisszentkereszt. 

Môj vnuk chodí iba do piatej triedy. – Mój vňuk choďí len do pátého klasa. (=Az unokám 

még csak az ötödik osztályba jár.) – Pilisszántó.  

Do ktorej triedy chodíš? - Do kerého klasa chodíš? (=Hányadik osztályba jársz?) - 

Kesztölc.  

V tej piatej triede mali veľa kvetov a obrázkov - V tej pátej klase mali mnoho péra aj 

mnoho obráskú. (= Abban az ötödik osztályban sok virág és kép volt.) - Piliscsév 

A čičonka / čičon (=négyszögletes rongy, amibe pl. a gyümölcsöt gyűjtötték) pedig 

Pilisszentkereszten, Pilisszántón és Kesztölcön nőnemű, Piliscséven hímnemű főnév. 

pl: Usušenú trávu zme pozbírali do čičonki. (= A száraz füvet nagy, négyszögletes rongyba 

gyűjtöttük.) – Pilisszentkereszt. 

Mala sukňu s čičónu.(=Textil szoknyája volt.) – Piliscsév.  

Egyes semlegesnemű főnevek többes számú nom. alakja -ence-re végződik minden 

esetben. Az irodalmi nyelvben a dievča paradigmában kettős alakok lehetségesek az -ence 

vagy az –atá variánsok. Az –ence végződést a mai szlovák nyelv morfológiája 

archaikusnak és inproduktívnak tartja, míg az –atá ragot produktívnak értékeli. A pilisi 

nyelvjárások ebben az esetben is az archaikusabb formákat őrzik: 

pl. dievčatá – ďifčence (=lányok),  zvieratá – zvírence (=állatok),  húsatá – húsence 

(=libák), 

Ezek a főnevek a főnévragozás során is megtartják eredeti alakjukat, de a deklináció során 

eltérések tapasztalhatók az egyes településeken gen. és lok. esetekben: 

 

                                             Pilisszentkereszt    Pilisszántó     Piliscsév         Kesztölc 

pl. nom. dievčatá (=lányok)  -  ďifčence            ďifčence     ďivčence        dívčence 

 gen. (od) dievčat    -  (od) ďifčencof   ďifčencof  ďivčenéc divčenéc 

 dat. dievčatám       -  ďifčencom         ďifčencom  ďivčencom divčencom   

 akuz. dievčatá          -  ďifčence            ďifčence  ďivčence dívčence 

 lok. (o) dievčatách - (o) ďifčencof     ďifčencof  ďivčencoch dívčencoch 

 instr. (s) dievčatami - (s) ďifčenci        ďifčenci  ďivčenci dívčenci 
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A főnévragozás kapcsán megemlítendő a Mlynky (Pilisszentkereszt) helynév ragozása, 

melyet a helyiek hímnemű plurália tantumként ragoznak. Gyakorlati szempontok miatt 

kívánok erre kitérni, hiszen a szlovák nyelvű sajtóban és a médiumokban az irodalmi 

nyelvhez igazítva nőnemű plurália tantumként ragozzák a nyelvhasználók. Ebben az 

esetben nem érvényesül a szlovák nyelvben általánosan elfogadott szabály, hogy a 

helynevek használata esetében a helyi úzus a mérvadó. 

 

Irodalmi nyelvi             -             helyi formák 

                                     Pilisszentkereszt    Pilisszántó    Piliscsév            Kesztölc 

 nom Mlynky - Mlinki Mlinki Mlinki Mlinki 

 gen. Mlyniek - Mlinkof Mlinkov Mlinku Mlinkó 

 dat. Mlynkám - Mlinkom Mlinkom Mlinkom Mlinkom 

 akuz.   Mlynky - Mlinki Mlinki Mlinki Mlinki  

 lok. Mlynkách - Mlinkof      Mlinkov       Mlinkoch         Mlinkoch 

 instr. Mlynkami - Mlinkáma Mlinkáma Mlinkáma Mlinkáma 

 

   Végezetül az ún. „oňikanie”-nak, a tiszteletet kifejező, a magyarban az önözésnek 

megfelelő jelenségről kell szót ejteni.  Napjainkban már csak elvétve, a legidősebb (80 év 

feletti) korosztály körében használatos. A szokásos magázástól eltérően, amely a többes 

szám 2. személyű igealakok használatát, és az ennek megfelelő egyeztetést kívánja meg 

egyes szám 2. személy funkcióban, az oňikanie esetében a többes szám 2. személy helyett, 

többes szám 3. személyű igealak használatos.  

pl. „Michal báči, ňech sú tak dobrí  k nám dóíst / ňech su takí dobrí ňech dódu k nám.“  

(=Mihály bácsi, legyen olyan kedves eljönni hozzánk / legyen olyan kedves, jöjjön el 

hozzánk.); „ Ťetka Tereza, došli bi k nám pést na veselí?“ (=Tereza néni eljönne hozzánk 

sütni az esküvőre?); „Starí tato, daju nám jeden masní chléb?”(=Nagyapa, ad nekünk egy 

zsíros kenyeret?);„Marka néna, oňi jako zavárajú čerešňe?“ (= Marka néni, maga hogy 

főzi be a cseresznyét?);” Tamás mali ňeská omšu.“ (=Ma Tamás misézett.) stb. 

   Amint a fenti morfológiai jellemzés mutatja, a pilisi szlovák nyelvjárások morfológiai 

rendszere számos archaizmust őriz. 
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7.4. HANGTANI ÉS MORFOLÓGIAI AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK 
A PILISI FALVAK NYELVJÁRÁSAINAK LEXIKÁJA ALAPJÁN 
 

 

 

   Az előzőekben bemutatott hangtani és alaktani jelenségeket táblázatba foglalva, saját 

gyűjtésű lexikai egységek bemutatásával kívánom szemlélteni. 

Anyagomat, amelyből példáimat válogattam, az egyes településeken gyűjtöttem, szabad 

beszélgetés formájában, azonos témakörökben. Kiindulópontul szülőfalumban készítettem 

el az interjúkat, majd a fonetikusan átírt szógyűjteménnyel folytattam le a beszélgetést 

a többi településen. A szóanyagot táblázatba rendeztem, részben az áttekinthetőség miatt. 

Másrészt, úgy gondolom, hogy az összegyűjtött nyelvjárási anyag esetleges későbbiekben 

történő további – más szempontok szerinti – rendszerezését is elősegítheti ez a fajta 

provizórikus feldolgozás. 

   A szócikkek ábécé rendben követik egymást, rámutatva a meglévő egyezésekre, illetve 

a különbségekre is, azaz ugyanannak a szónak a konkrét településen használatos 

alakjára/variánsára. Fontosnak tartottam megadni a szlovák irodalmi jelentést, mivel 

a nyelvjárási lexika a szemantika területén markánsabb eltéréseket mutat, mint a fonetika – 

fonológia területén. 

 

PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

ada možno, asi talán ada ada, móže možna 

aj áno igen aj aj ano 

akurátní krutí erőszakos akurátní akurátní akurátní 

ancijáš čert ördög ancijaš ancijáš, čert - 

ancikrist ancikrist  antikrisztus ancijaš ancikrist ancikrist 

anďel anjel angyal anďel anďel andel 

apatéka lekáreň gyógyszertár  - patika apatéka apatéka 

árešt väzenie börtön árešt berka berka 

bachnut udrieť megüt bachnut bachnút,  bachnút,  

bálen aspoň legalább bálen  bálen bálen, aspon 

banuvat ľutovať bán banuvat banuvat banuvat 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

bárčo hocičo bármi barčo bárčo bárčo 

barina mláka pocsolya barina 

bačorina 

barina barina 

barnaví hnedý barna barnaví barnaví barnaví 

bavúze fúzy bajusz bauze bavúze bavúze 

bažit mať chuť kíván, 

megkíván 

žádat bažit - 

belaví biely fehér belaví belaví bílí 

beťárit zájsť 

k niekomu 

na posiedku 

csavarog beťárid beťárit betárit 

bilulinkí bielučký fehérke, 

fehérecske 

bilulinkí bilulinkí bilulinkí 

blázeň blázon bolond blazeň blázeň blázen 

blečat nariekať panaszkodik, 

bőg 

blečad plače plače 

blecha blcha bolha blecha blecha blecha 

bliščí leští ragyog, 

fénylik 

bliščí ligoce sa, 

bliščí 

ligoce sa, 

bliščí 

braveňec mravec hangya mraveňec mravec mravec 

brco časť voza lovaskocsi 

része 

brco brco brco 

buča tekvica tök buča ďiňa tekvica 

budák čakan csákány budak čakan čagan 

buchtuvat prepadnuť megbukik bukuvat bukuvat, 

zbukňe 

bukuvat, 

zbukuvav 

buják býk bika bujak buják buják 

butolár peňaženka pénztárca buďelar buťelár butelár 

cajch droždie élesztő cajch cajch cajch 

capnut udrieť megüt capnut capnút, 

uderit 

capnút, 

uderit 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

cecat cicať szopik cecat cecat, mlgat cecat, 

mlegat 

cecki prsia mell cecki prsá, cecki prsá, cecki 

cesnek cesnak fokhagyma cesnak cesnek cesnek 

cigaretle cigarety cigaretta cigaretle cigaretle cigaretle 

cigáňit sa líškať sa hízeleg cigáňit sa cigáňit sa, 

líškat sa 

cigánit sa, 

líškat sa 

cingáč zvonček csengő cingač cingáček, 

cingák 

cingáč 

cinter cintorín temető cinter cinter cinter 

cito súrno sürgős cito cité, friško cito 

cóštok meter mérőszalag cóštok cólštok cóštok 

cuclík cumel cumi cuclík, dudel dudel, cuclík dudel,  

cundra žena ľahkých 

mravov 

laza erkölcsű 

nő, céda 

cundra - cundra 

cúrat cikať vizel cúrat cúrat, ščat cúrat 

curiguvat cúvať tolat curikuvat curiguvat curiguvat 

curugat cúvať tolat curikat curigat curigat 

cvekelle fliačky cvekedli cvekle cvekle cvekle 

cverna niť cérna cverna cvérna, ňitka cvérna 

čarbat čmárať firkál čarbat čarbat čarbat 

čekat čakať vár čekat čekat čekat 

čéra včera tegnap čéra čéra čéra 

čičonka veľká handra szögletes 

textília 

čičonka čičón čičonka 

čil teraz most čil čil čil 

čmúďit dymiť füstöl čmúďid čmuďit, úďit čmudit, údit 

čudo div csoda čudo čuduvat čuduvat, 

čudo 

čukolád čokoláda csokoládé čukolád čukolád čukolád 

čumák nos zvieraťa állat orra ripák čumák, čumák, ripák 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

papula 

čut počuť hall čut čut čut 

čvarga skupina 

opitých 

chlapov 

banda, részeg 

férfiak 

csoportja 

čvarga čvarga, 

opilanci 

- 

darmo márne hiába darmo darmo darmo 

darunek darček ajándék darunek dar dar 

demižón pletená 

sklenená 

fľaša 

demizson demižón demižon demižon 

deščička doštička deszka deščička deščička deščička 

ďifča dievča lány ďifča  ďívča dívča 

diňa melón dinnye ďina ďiňa dina 

dočilšku doteraz eddig dočilku doščilku dočilku 

dohola donaha mezítelenre dohola dohola dohola 

došel prišiel jött došel došév došev 

dovica vdova özvegy-

asszony 

dovica dovica dovica 

drápačky páranie peria tollfosztás drapački perí drápaňí perí drápat 

drát drôt drót drát drát drát 

drefká zápalky gyufa drefká drevká mašinki 

drichmat spať alszik drichmat drichmat drichmat 

duchna perina dunyha, takaró duchna duchna duchna 

duplom dvojnásobne duplán duplom dupluvaňe duplom 

durandzie okrúhle 

slivky 

ringló durandzia durandzie, 

okruhlički 

durandzie, 

gulaté slivki 

ďubra žena ľahkých 

mravov 

laza erkölcsű 

nő 

- - - 

egzecíruvat doberať si 

niekoho 

kötekedik, 

parancsolgat 

egzecíruvat egzecíruvat, 

špárat  

egzecíruvat, 

špárat  

escajch príbor evőeszköz ekcajg ekcajg ekcajg 
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ekstra zvlášť külön ekstra ekstra, 

nabok 

ekstra, 

nabok 

fajínskí švárny jóképű fajínskí fajínskí, 

fešák 

fajínskí, 

fešák 

fajront koniec vége fajront fajront fajront 

farál farár, kňaz pap farál farál farár 

fertál švrť negyed fertál fertál fertál 

fertuška zástera kötény fertuška fertuška, 

predpičňica 

sakáčka 

fígel huncút gazember fígel figel - 

filír filier (halier) fillér filír filler fillér 

firhang záclona függöny firhang firhang firhang 

fiškál advokát ügyvéd fiškál fiškál fiškál 

flandra  ľahká žena könnyűvérű 

nő, riherongy 

švandra - - 

flek škvrna folt flek flek flek 

flinta puška puska flinta flinta flinta 

fošňa doska palló fošňa foršňa fosna 

frajír frajer udvarló frajír frajír frajer 

friško rýchlo gyorsan friško friško friško 

frištuk raňajky reggeli frištuk frištuk frištuk 

fuják víchrica, 

meteľ 

szélvihar fuják fuják fuják 

fundament základ alap fundament fundament fundament 

furt stále mindig furt furt furt 

fusekle hrubé 

ponožky 

vastag zokni fusekle fusekle fusekle 

fušer neodborník nem 

szakember 

fušerant fušer - 

fúra náklad rakomány fúra fúra fúra 

galeta nádoba na bödön galeta hrotek hrotek 
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dojenie 

gágor krk nyak gágor krk krk 

gerheň kukuričná 

kaša 

kukorica kása, 

görhöny 

gerheň gerheň gerhen 

gips sadra gipsz gips gips gips 

glanc lesk lakk, fény glanc glanc, 

lagové 

glanc, 

lagové 

gňávit gniaviť nyom gňávid gňávit gnávit 

gong otvorená 

veranda 

gang gong gánek gáneg 

grunt gazdovstvo gazdaság grunt grunt grunt 

gúlat kotúľať gurul gúlad gúlat gúlat 

hajzel záchod, wc toalett, wc hajzel hajzel hajzel 

haluški 

nokelle 

zemiakové 

noky 

haluska haluški haluški haluški 

hábi šaty ruha hábi hábi hábi 

hátoš hranatý prú-

tený košík, 

pripevnený 

na chrbte 

človeka 

hátikosár hátoš hátoš hátoš 

hen tam ott hen hen hen 

hibaj choď menj hibaj hibaj, ic hibaj, ic 

hinčuška, 

hinčuvat sa 

hojdačka. 

hojdať sa 

hinta, hintázik hinčuška hinčúška hinčúška 

hledat hľadať keres hledat hledat hledat 

hleďet pozerať néz hleďet pozírat, 

hleďet 

pozírat, 

hledet 

hlivi druh húb gombafajta hlivi hríbi hríbi 

hňízdo hniezdo fészek hňízdo hňízdo hnízdo 

hoňňe veľa sok hojňe hoňňe hojne 
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hojzula /-ka mladá dievka kislány - hojza - 

hokellík štornohá 

stolička bez 

operadla 

hokedli hokellík hokellík hokellík 

honní hoden alkalmas, jó honní honní honní 

horedržaní namyslený beképzelt horedržaní horedržaní horedržaní 

hrebíčki klinčeky szegfű hrebíčki hrebíčki hrebíčki 

hrešeňí nadávka szidalom hrešeňí nadávat, 

hrešit 

hrešení 

hrotek nádoba na 

dojenie 

sajtár hrotek hrotek hrotek 

huba ústa száj huba huba huba 

húra povala padlás húra húra palláš 

húšč húšť bozót kríček húšč kríček 

chlápat piť iszik  chlápad strebat strebat 

chmulo sprosták ostoba, hülye chmulo chmulo chmulo 

chosen zisk haszon chosen chosen chosen 

chosnuvat používať használ chosnuvat chosnuvat chosnuvat 

chóva strava, 

krmivo 

étel, 

takarmány 

chóva chóva chóva 

chrumkavé chrupkavé ropogós chrumkavé chrupkavé chrumkavé 

chumaj hlupák bolond chumaj sprostí, 

hlúpí 

chumaj 

ic choď menj ic ic ic 

inaččí iný más inakší inakší inakší 

ináč inak másképp inač ináč ináč 

inšé inakšé más inšé inšé inšé 

irka zošit füzet irka irka irka 

isto iste biztosan isto isto isto 

išel šiel ment išel išév išó 

jabúčko jablko alma jabúčko jabúčko jabúčko 
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jabrátká bahniatka barka jabratka jabrátká barki 

jáderká jadierka magocskák jáderká jáderká jádrá 

jáger horár erdész jáger jáger jáger 

jakňa vrchná časť 

ženskej 

odevi  

női viselet 

felső része 

rependža lebega lebega 

járek jarok árok járek járek járek 

jaťelina ďatelina lucerna jaťelina jaťelina jatelina 

jebat súložiť 

(vulgárne) 

közösül  

(vulgáris) 

jebat jebat jebat 

jeduvat naštvať bosszant jeduvat jeduvat jeduvat 

jelito jaternica hurka jalito jelito hurka 

jennakí rovnakí egyforma jennakí jennakí jennakí 

jufcingla žena ľahkých 

mravov 

laza erkölcsű 

nő 

- - - 

just práve éppen just just just 

kakáva kakao kakaó kakaó kakaó kakaó 

kaplička kaplnka kápolna kaplička kaplónka kaplónka 

kapusňice zeme, na 

ktorých 

pestovali 

kapustu 

káposztás 

(ahol termesz-

tették 

a káposztát) 

kapusňice kapusňice kapusnice 

kapusňík kapustový 

osúch 

káposztás 

lángos 

kapusňík kapusní 

osúch 

kapusní 

osúch 

kasňa skriňa szekrény kasňa kasňa kasna 

kaštíl kaštieľ kastély kaštíl kastély kaštél 

kerí ktorý melyik kerí kerí kerí 

kifel rožok kifli kifel kifel kifel 

klandra ohrada  

pri ceste 

útszéli  

betonoszlop 

- - - 

klapiňec kravský tehénlepény klapiňec kláp klapinec 
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výkal  

klas trieda osztály klas klasa klas 

klášter kláštor kolostor klášter klášter klášter 

klepáč malé kladivo kalapács klepáč klepáč klepáč 

kléšče kliešte fogó kléšče kléšče kléšče 

kočár kočík babakocsi kočár kočár kočár 

kočka mačka macska kočka kočka kočka 

kolečká kolieska kis kerekek kolečká kolečká kolečká 

komedáš figliar színész, 

komédiás 

- komedáš komédáš 

komilka harmanček kamilla kamilki jahoďíček hermanček 

konc celkom egészen konc konc - 

konopňice zeme, na 

ktorých 

pestovali 

konope 

kenderföld konopňice konopňice konopnice 

koňaciňec konský výkal ló ürülék koňaciňec kobilinec kobilinec 

kostel kostol templom kostel kostel kostel 

korbáč prútený bič korbács korbáč korbáč korbáč 

korhel alkoholik 

korheľ 

alkoholista korhel korhél korhél 

krampáč krompáč csákány krampáč krampáč krampáč 

krígel pollitrový 

pivový pohár 

korsó krígel krigel krigel 

kriskindel vianočný 

stromček 

karácsonyfa kriskindel krisťindel kristindel 

krsná maci krstná mama keresztanya krsná maci krsná maci krsná mama 

krumple zemiaky burgonya krumple krumple krumple 

krumplovňík zemiakové 

placky 

tócsni 

 

ňešlechetná 

baba 

neslíchaná 

baba 

krumplová 

baba 

kšeft človek, ktorý vándorárus - šefták šefták 
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predáva aj 

kupuje 

„seftelő“ 

kukat pozerať néz kukat kukat kukat 

kuperta obálka boríték kuperta kuperda kuperta 

kutáč železná tyč  

k šporheltu 

kutács, 

tűzkaparó 

kutáč kutáč kutáč 

kúšček kúsok darabka kúšček kúšček kúšček 

kúťik kútik herpesz kúťik opar kútki 

kútňica žena po 

pôrode 

gyermekágyas kútňica kútňica kútnica 

lachkí ľahký könnyű lachkí lahhí lachhí 

ladveňički obličky vesék ladveňički ladveňički ladvenički 

led ľad jég lad led led 

ledvá sotva alig ledva ledvaj ledvaj 

lichva dobytok szarvasmarha lichva lichva lichva 

lilaví fialový lila lilaví lilaví lilaví 

litera písmeno betű litera litera litera? 

líčit maľovať 

vápnom 

meszel líčit líčit líčit 

logda lopta labda lobda lobda labda 

lokeť lakeť könyök lokeť lokeť loket 

loter lotor lator loter loter lator 

luďé ľudia emberek luďe luďé ludé 

luft vzduch levegő luft luft luft 

lunt kus textílie  rongy lunt lunti-kvanti handra 

lúpat šúpať hámoz, tisztít lúpat lúpat lúpat 

luskák vreckový 

nožík 

zsebkés luskak luskák krivák, 

luskák 

maďaránkové 

plevi 

majorán majoranna maďaránkové 

plevi 

maďaránko-

vé plevi, 

maďaránek 

maderánko-

vé plevi,  
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machlat krčiť összegyűr machlat machlat 

žmolichat 

žmorchuvat 

maštal stajňa istálló maštal stajňa maštal 

maťer mama anya maťer mater mater 

masár mäsiar hentes masár masár masár 

mašina vlak vonat mašina mašina mašina 

mašina stroj gép mašina mašina mašina 

mašinuvačka mláťačka cséplőgép mašinuvačka mašinuvačka mašinuvačka 

mechovica textília  textíl - rongy mechovica popelka popelka 

melas strava étel melas melas - 

merkuvat dávať pozor vigyáz, óv merkuvat merkuvat merkuvat 

mladožeňík ženích vőlegény mladožeňík mladožeňík mladoženík 

mnoháťí mnohí sokan mnoháťí mnohí mnohátí 

mora démonická 

bytosť 

mitikus lény - mátoha mátoha 

móres regula rend, regula mores mores mores 

moset musieť muszáj, kell moset moset moset 

motor auto autó motor motor motor 

mrákava mýtická 

bytosť 

mitikus lény mrákava rarach 

(žeravá 

reťaz) 

- 

bosorka 

mrchaví zlý rossz mrchaví mrchaví mrchaví 

mrváň okrúhy 

svadobný 

koláč  

morvány 

kerek esküvői 

kalács 

mrváň baba baba 

načisto úplne teljesen načisto načisto načisto 

najpekňejší najkrajší legszebb najpekňejší najpekňejší najpeknejší 

nakoňec naposledy végül nakoňec nakonec,  nakonec,  

napašmaní žiadavý felaljzott napašmaní napašmaní napašmaní 

naprociva oproti szemközt, 

szemben 

naprociva naprociva naprociva 
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naraz zrazu egyszercsak naraz naráz naráz 

násip gong terasz, veranda - - - 

nátoň klát, na 

ktorom sa 

rúbe drevo 

tuskó klát klát náton 

nátura povaha jellem, 

tulajdonság 

nátura nátura - 

nazatku vzadu hátul nazadku nazatku nazatku 

ňebožátko chúďa szegény, 

szerencsétlen 

ňebožádko chuďátko chudátko 

ňégdo, volado niekto valaki volado négdo négdo 

ňemóresní neslušný, 

drzý 

udvariatlan, 

goromba 

ňemoresní nemoresní nemoresní 

ňé nie nem ňé né né 

ňeňi nie je nincs ňeňi neňi neni 

ňeská dnes ma ňeská neská neská 

ňevesta mladucha menyasszony ňevesta nevesta nevesta 

ňezdraví chorý beteg ňezdraví nezdraví nezdraví 

ňigdaj nikdy soha ňigdaj ňigdaj nigdaj 

ňišt nič semmi ňišt ňišt ništ 

ňúrat prehŕňať sa v 

dačom 

kotorász, 

kutakodik 

ňúrad ňúrit núrit 

ocet ocot ecet ocet ocet ocet 

obedár nádoba na 

prenášanie 

jedla 

ebédhordó obedár obedár obedár 

obéíst obísť kikerül obéíst obénct obénct 

obidvá obidvaja mindketten obidvá obidvá obidvá 

odepret odoprieť kinyit odepred podepret odepret 

odešel odišiel elment odešel odešév odešév 

odňésla sa  presťahovala elköltözött odňésla sa od odnésla sa odnésla sa 
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od ňeho sa ňeho 

odvizitíruvat vyšetriť kivizsgál odvizitíruvat odviziteru-

vat 

odviziteru-

vat 

oharek  uhorka uborka oharek oharek uharek 

okoštuvat ochutnať megkóstol okoštuvat okoštuvat okoštuvat 

omáčka prívarok főzelék omáčka omáčka omáčka 

oné niečo valami, izé oné oné oné 

onučka teplá handra 

vložená do 

čižiem, 

okrútená 

okolo nohy  

kapcarongy onučka onučka onučka 

oňuchat ovoňat megszagol oňuchat oňuchat onuchat 

opálka okrúhly 

prútený 

košík 

kerek fonott 

kosár 

opálka opálka opálka 

oprobuvat vyskúšať megpróbál oprobuvat oprobuvat oprobuvat 

oringle náušnice fülbevaló oringle oringle oringle 

ostatek zostatok maradék ostatek ostatňé ostatek 

ostatní posledný utolsó ostatní ostatní ostatní 

ovar zabíjačková 

polievka 

disznótoros 

leves 

obar obar obar 

ošklébená uplakaná kisírt ošklébená višklébená višklébená 

ožratí opitý részeg ožratí ožratí ožratí 

pahnost necht köröm pahnost pahnost pahnost 

pálené pálenka pálinka pálené pálené pálené 

pančuchi pančuchy harisnyanad-

rág 

punčuški pančuchi pančuchi 

panohi konáre ágak panohi haluze haluze 

paraďička paradajka paradicsom paraďička paraďička paradička 

parapel dáždnik esernyő parapel parapel parapel 
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pasija vôľa akarat, kedv pasija pasija pasija 

pátek piatok péntek pátek pátek pátek 

pátrički ruženec rózsafüzér pátrički pátrički pátrički 

pavuz tyč na pri-

pevnenie 

sena na voz 

szénarögzítő 

rúd 

pavuz pavuz pavuz 

pekárňa pekáč tepsi, serpenyő plech plech plech 

pérko pero toll pérko pérko pérko 

péro ozdobná 

kvetina 

dísznövény, 

virágdísz  

péro péro péro 

pevní silný erős pevní pevní pevní 

piglajz žehlička vasaló piglajz piglajs piglajs 

pigluvat žehliť vasal pigluvat pigluvat pigluvat 

piják kliešť kullancs kléšč kléšč piják 

písek piesok homok písek písek písek 

pitvor predsieň pitvar pitvor pitvor pitvor 

plafón strop plafon plafón, (pol-

laha z dreva) 

plafón plafon 

plajbás ceruzka ceruza plajbás plajbas plajbás 

plané zlé rossz plané plané plané 

pletka huncútstvo rosszaság pletka pletka pletka 

plizgír pľuzgier hólyag plizgír plizgír plizgír 

pochabí neposedný nyughatatlan pochabí pochabí pochabí 

poklúdzat riadiť byt, 

upratovať 

takarít poklúďit, 

sporádat 

- - 

pokrovec prikrývka takaró, pokróc pokrovec pokrovec pokrovec 

poldruha jeden a pol másfél poldruha poldruha poldruha 

poléfka polievka leves poléfka polévka polévka 

popráfka hostina po 

svadbe 

pótlakodalom popráfka poprávka poprávka 

porádní statočný becsületes poránní poránní poránní 
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porichtuvat sa prichystať sa 

pripraviť sa 

elkészül porichtuvat 

sa 

zrichtuvat sa zrichtuvat sa 

poščípat poštípať megcsíp poščípat poščípat poščípat 

pozajtreki pozajtra holnapután pozajtreki pozajtrechi pozajtreki 

prečerajški predvčerom tegnapelőtt prečerajški prečerajški prečerajški 

prézle strúhanka prézli, 

zsemlemorzsa 

prézle prézla prézla 

pruclek vesta, vrchná 

časť 

ženského 

kroja 

mellény 

pruszlik 

pruclek pruclek pruclek 

pufandle spodná časť 

ženského 

kroja na 

zdvihnutie 

sukne 

pufandli pufandle pufandle pufandle 

púť hody búcsú púť púť pút 

raččí radšej inkább raččí raččí raččí 

raďiť sa rozprávať sa beszélget, 

csevegni 

raďit sa raďit sa radit sa 

rajduvat riadiť sánky irányítja a 

szánkót 

rajluvat šrajluvat - 

randlík kastról lábas rallík ranlík randlík 

ratuvat zachraňovať megvéd - retuvat retuvat 

rátat počítať számol rátat porátat porátat 

rázvora časť voza tengely rázvora rázvora rázvora 

rehúňat sa rehúňať sa vihog rehúňat sa rehocat sa 

chlachúňat 

sa 

rehocat sa  

recht mať pravdu igaza van recht recht recht 

rechtor organista kántor, rechtor rechtor rechtor 
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orgonista 

rinďa žena ľahkých 

mravov 

laza erkölcsű 

nő, ringyó 

rinďa rinďa rinďa 

ringešpír, 

ringlišpír 

kolotoč körhinta ringišpír lapáčki, 

ringišpír 

ringišpír 

riskaša ryža rizs riskaša rízkaša riža 

ríteš závin rétes ríťeš ríťeš ríteš 

rítkí riedky ritka rítkí rítkí rítkí 

rósol roztok páclé rósol rósol rósol 

rózaví ružový rózsaszín vínoví, 

rúžoví, 

bledí  fijalkoví 

ručňíček vreckovka zsebkendő ručňíček ručňíček ručníček 

ručňík šatka kendő ručňík ručník ručník 

rukávce blúzka, vrch-

ná časť žen-

ského odevu 

ingváll rukáfce rukávce rukávce 

rúla trúba na 

pečenie,  

sütő trúba trúba trúba 

sállo masť zsír sallo sállo sállo 

sáhi siahové 

drevo 

rönkfa sáhi sáhové 

drevo 

- 

samodruhá tehotná terhes, más- 

állapotban van 

samodruhá samodruhá samodruhá 

sháňat tancovať táncol sňáhat sháňat veci shánat  

sír tvaroh túró sír  sír sír 

sklep obchod bolt, üzlet sklep sklep sklep 

skonávat umierať meghal skonávat skonávat skonávat 

skoro takmer majdnem skoro skoro skoro 

skríšeňí vzkriesenie feltámadás skríšeňí skríšeňí skríšení 

skrúťit sa otočiť sa megfordul skrúťit sa skrúťit sa skrútit sa 

skúr skôr korábban skúr skúr skór 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

slíže rezance metélt slíže slíže slíže 

slopat piť iszik, vedel sloptad slopat slopat 

sňach sneh hó sňach sňach snach 

sporádat robiť 

poriadok, 

upratovať 

rendet rak, 

takarít 

sporádat sporádat usporádat 

spukat zjesť megeszi napukat objest sa, 

zasíťení 

nažrat 

sračka hnačka hasmenés sračka sračka sračka 

strašák stašidlo madárijesztő strašák strašák strašák 

strizbí triezvi józan strízbí strízbí strízbí 

stuďenka prameň forrás stuďenka studénka studenka 

svátek sviatok ünnep svátek svátek svátek 

svaťeňička nádoba na 

svätenú vodu 

szenteltvíztar-

tó 

svaťaňička svaťeňička svatenička 

svekruša svokra anyós svekruša cvekruša svekruša 

svetlí modrí kék svetlí svetlí svetlí 

šak veď hiszen šak šak šak 

šachtár nádoba na 

dojenie 

sajtár šachtar šajtár šajtár 

šamlík nízka 

stolička bez 

operadla 

sámli šamlík šamlík šamlík 

šanuvat ľutovať sajnál šanuvat šanuvat šanuvat 

ščikúce štikúta csuklik ščikúta ščikútka ščikútká 

ščípat štiepiť hasít ščípat ščípat ščípat 

šeci všetci mindnyájan šeci šeci šeci 

šecko všetko minden šecko šecko šecko 

šeft práca na 

čierno 

feketemunka, 

seft 

šeft šeft šeft 

šeličo všeličo mindenféle šeličo šeličo šeličo 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

šenk, šenkár krčma, 

krčmár 

kocsma, 

kocsmáros 

šenk šenk, šenkár šenk, šenkár 

šerbel šerblík, 

nočník 

éjjeliedény šerbel šerbel šerbel 

šibat šibať korbácsol,  

ny. j. sibál 

šibat šibat šlahat 

ščat cikať vizel ščat ščat ščat 

šiflík medovník mézeskalács šiflík šiflík šiflík 

širák mužský 

klobúk 

férfi kalap širák širák širák 

šivaví všivavý tetves šivaví šivaví šivaví 

šklébit plakať sír šklébit šklébit šklébit 

škrilla vrchnák, 

pokrievka na 

hrniec 

fedő škrilla škrilla pokrívka 

škvareňina praženica tojásrántotta škvareňina škvareňica škvarenina 

šlajer závoj fátyol šlajer fáťel fátel 

šlajfuvat brzdiť fékez šlajfuvat hamuvat hamuvat 

šlapi stopy lábnyomok šlapi šlapi šlapi 

šmakuvat chutiť ízlik šmakuvat šmakuvat šmakuvat 

šmirgla brúsny 

papier 

smirgli, 

dörzspapír 

šmirgel šmirgla šmirgel 

šňúra šnúra madzag šňúra šňúra šnúra 

šňupla žena ľahkých 

mravov 

laza erkölcsű 

nő 

šňupla - - 

šopa hospodárska 

budova 

gazdasági 

épület 

šopa šopa šopa 

špacír prechádzka séta špacír špacír špacír 

špakla špakľa spakli špakla špakla špakla 

špaňihel orgován orgona orgona špaňihel orgoni 

špatňe neslušne illetlenül, špatňe špatňe špatne 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

csúnyán 

špehúňať kontrolovať  szemmeltart, 

kotorászik 

srihnut strihnút strihnút 

špekuluvat rozmýšľať gondolkodik špekuluvat špekuluvat špekuluvat 

špitál nemocnica kórház špitál špitál špitál 

šporhelt sporák tűzhely šporhelt šporhel šporhel 

špricer strek fröccs špricer strik - 

šragle časť voza saroglya šragle šragle šragle 

šróf skrutka csavar šróf šróf šróf 

štafírung výbava stafírung štafírung štafírung štafírung 

štampelík kalištek stampedli štampellík štampellík štampel 

šteláž polička polc šteláž šteláz šteláz 

štempel pečiatka pecsét štempel štempel štempel 

štempel známka bélyeg štempel štempel štempel 

štift drevený 

kolíček ako 

záhlobka 

fatipli štift štift štift 

štok hrubý, dreve-

ný stôl 

vastaglapú 

faasztal 

 

štok (štoko-

vec - emelet 

štokoví dom) 

štok štok 

štopel zátka dugó štupel štupel štupel 

štopuvat štopkať stoppol štopuvat štoppoluvat štopuvat 

štranek povraz kötél štranek štranek štraneg 

štrevice topánky cipő črevice štrevice, 

črevice 

črevice 

štrimfle pančuchy harisnya štrimfle štrimfle pančuchy 

štrulla makovník, 

tvarohovník, 

orechovník 

bejgli (mákos, 

túrós, diós) 

šrulla taški vekle 

štrumpandle podväzky harisnyakötő štrumpalle štrupandle štrupalle 

študíruvat myslieť gondolkodik študíruvad študíruvat študíruvat 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

štukator strop plafón štukator štukator štukator 

šušeň sopeľ orrváladék šušeň šušeň šušeň 

šušňák sopliak taknyos šušňák šušňák, 

soplák 

šušnák,  

šúber zadok voza kocsioldal šúber šúber šúber 

šúber časť 

šporhelta 

hamurács šúber šúber šúber 

šútor búrka vihar šútor šútorica šútorica 

švajlena krajčírka varrónő švajlena švajlena švajlena 

švandra ľahká žena könnyűvérű nő švandra švanrda švanrda 

švec, šuster šuster suszter, cipész šuster šuster šuster 

švihák huncút huncut švihák švihák švihák 

švindluvat podvádza megcsal, 

becsap 

švindluvat švindluvat švindluvat 

taliga dvojkolesový 

ručný vozík 

taliga taliga taliga taliga, tragač 

tato otec apa tato tato apo 

též tiež szintén též též též 

ťískat tlačiť nyom ťískat ťískat tískat 

tlstí tučný kövér tlstí tlstí tlstí 

trachtár lievik tölcsér trachtar lévik, traktár trachtár 

tríska trieska tüske tríska tríska tríska 

tríská búcha tör, zúz tríská tríská tríská 

trtkat súložiť 

(vulgárne) 

közösül 

(vulgáris) 

trtkat trtkat trtkat 

trubač hlúpy muž ostoba, férfi trulo trúba - 

truc naschvál dac truc trucuvat trucuvat 

tuhí intenzívny kemény, erős tuhí tuhí tuhí 

tunka drevená 

okrúhla 

nádoba  

hordó,  

tonna 

tunka tunka tunka 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

tuším azda talán tuším tuším tuším 

ťašká tehotná terhes široká široká široká 

uďerit udrieť megüt uďerid uderit uderit 

uherskí maďarský magyar uherskí uherskí uherskí 

ukrannut okradnúť ellop ukrannut ukrannút ukrannút 

úkol hospodárska 

budova 

fészer úkol úkol - 

vaček vrecko zseb vačku vaček vaček 

vaččím ďílom väčšinou többnyire vaččím 

ďílom 

vaččím, 

najvác 

-  

vajling veľká misa 

s dvomi 

uchami 

vájdling vajling vajling vajling 

valaga zadná časť 

teľa, zadok 

fenék valaga valaga valaga 

válek prostriedok 

na vyváľ-

kanie cesta 

sodrófa válek válek válek 

vartuvat stráži őrködik vartuvat vartuvat vartuvat 

veselí veselica, 

svadba 

lakodalom, 

esküvő 

veselí veselí veselí 

veter vietor szél veter veter veter 

vecheť handra na 

umývanie 

kuchynského 

riadu 

mosogató-

rongy 

vecheť umivačka, 

umivaca 

umivaca 

velice veľmi nagyon velice velice velice 

vifrnďit sa okrašľovať 

sa 

szépítkezik vifrnďit sa virichtuvat 

sa, viglehnit 

sa 

virichtuvat 

sa,  

vichosnuvat využiť kihasznál vichosnuvat vichosnuvat vichosnuvat 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

viglancuvat vyleštiť kifényesít viglancuvat viglancuvat viglancuvat 

viluftuvat vyvetrať kiszellőztet viluftuvat viluftuvat viluftuvat 

vipráfka rozpráfka mese - viprávka viprávka 

viprávat hovoriť beszél viprávat viprávat viprávat 

vipucuvat vyčistiť kitakarít, 

kitisztít 

vipucuvat vipucuvat vipucuvat 

vipučit vytlačil kinyom vipučit vipučit vipučit 

virátat spočítať kiszámol virátat virátat virátat 

vinuvatí vinný bűnös vinuvatí vinovatí vinovatí 

vísluška suroviny, 

prinášané 

pred svadbou 

do domu 

nevesty 

hozzájárulás 

az esküvőhöz 

nyersanyag 

formájában 

vísluška porta - 

vňuk vnuk unoka vňuk vňuk vnuk 

zábažlivá tehotná žena, 

ktorá si žiada 

niečo 

kívánós terhes 

nő 

žáda si žádlivá žádá si 

zahlušit zabiť megöl,  

agyoncsap 

zahlušit zahrušit zahlušit 

zakálač nôž na zaká-

lanie svine 

na zabíjačke 

disznóölő kés zakálač zakálací núž - 

zapušit zapáliť rágyújt zapušid zapušit zapálit 

zarmúťení smutný szomorú zarmúťení zarmuťení zarmútení 

zas opäť ismét, újra zas zas zas 

zámelki mliečna 

polievka 

tejleves zímelki mléková 

polévka 

zámelki 

zámeť metelica hóvihar zámet metelica metelica 

zát vziať visz zát zát zát 

zaslintaní oslintaní nyálas zaslintaní zaslincaní zaslincaní 
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PILISSZENT- 

KERESZT 

JELENTÉS 

    szlovák           magyar 

PILISSZÁN-

TÓ 

PILISCSÉV KESZTÖLC 

zešporuvat usporiť megspórol zešporuvat zešporuvat zešporuvat 

zbabrat pokaziť elront zbabrat pokazit pokazit 

zbesňení besný veszett zbesňení zbesňení zbesnení 

zbríňať behať fut zbríňat zbrílat - 

zďoch zdochlina dög zdoch zdechlina zdoch 

zebrat zobrať visz zebrat zebrat zebrat 

zelezo železo vas zelezo zelezo zelezo 

zelina burina gaz, gyom zelina zelina zelina 

zokňe ponožky zokni zokňe zokňe zokne 

ždicki vždy mindig, 

folyton 

ždicki ždicki ždicki 

žito pšenica búza žito žito žito 

žváchat žuť, 

prežúvať 

rág žváchad žváchat žváchat 
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8. A PILISI SZLOVÁK NYELVJÁRÁSOK LEXIKÁJÁNAK SAJÁTOSSÁGAI 
 

 

 

   A nyelv hangtani, alaktani, szintaktikai és stilisztikai szintjei közül, mint ahogy az 

ismeretes, a lexikai szint a legdinamikusabb, leginkább változó, ezért fontosnak tartom az 

érintett települések nyelvjárási lexikájának feldolgozását több szempontból.  

Az összegyűjtött szókészlet szótárakba történő csoportosításával a lexikográfia 

foglalkozik, a szókészlettel foglalkozó másik tudományág, a lexikológia. A szlovák 

nyelvtudomány mindkét tudományterületet illetően az utóbbi évtizedekben főként az 

irodalmi nyelv szókészletének feldolgozására fókuszált.172 Összetettebb kérdés a 

nyelvjárási lexika feldolgozása.  

   Egy adott nyelvjárás szókészlete magába foglalja a köznyelvi és az attól eltérő szavakat. 

A nyelvjárási szavak, vagy ha szélesebb régióban elterjedtek, tájszavak, meghatározását a 

köznyelvvel való összevetés teszi lehetővé. A nyelvjárási szavak fogalmi kódolása 

valójában jelentésmeghatározás, amely történhet lexémával és szintaktikai szerkezettel. Az 

„Azonosságok és különbségek a pilisi falvak nyelvjárásaiban“ című fejezetben 

a jelentésmeghatározás lexémával történt.  A táblázat segítségével könnyen megállapítható, 

hogy mely nyelvjárási szavak élnek csak szűkebb körben, s melyek azok, amelyek a tágabb 

régióban is használatosak, több-kevesebb alaki vagy jelentésbeli eltéréssel lehetnek az 

ország más vidékein is ismertek, ennél fogva tájszó jellegűek. 

A nyelvjárási lexika elemei közé tartoznak a jövevényszavak is, melyek elsősorban azon 

népek nyelveiből kerültek a szlovákba nagyobb számban, amelyek szomszédságában éltek 

(a szomszédos szláv nyelveken kívül pl. a magyar, német), vagy amely nyelvekkel szoros 

kulturális kapcsolatban álltak. A pilisi falvak szókészlete számos magyar és német 

jövevényszót tartalmaz. 

   Ebben a fejezetben a nyelvjárási lexika szemantikájára fókuszálva kívánom bemutatni 

a pilisi szlovák nyelv lexikai jellemzőit a nyelv mai állapotának tükrében, a helyi 

nyelvjárások hangtani és alaktani jegyeinek figyelembevételével.  

Értekezésemben nem törekszem a nyelvjárási lexika komplex leírására, hiszen az itt 

közreadott anyag passzív megfigyeléssel, s ebből adódóan igen hosszú idő alatt gyűlt 

össze. 

                                                 
172 Ondrus, Pavel - Horecký, Ján - Furdík, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. Bratislava:  
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 15. 



124 
 

Kellő tapasztalat hiányában nagy figyelmet kellett fordítanom a különféle idiolektusokra, 

azaz az adott személy nyelvi rendszerére vonatkozó esetleges fonológiai, morfológiai, 

lexikai stb. különbségek meglétére is, hiszen minden nyelvhasználó a maga egyedi módján 

használja a nyelvet. A pilisi szlovákok nyelvjárásának lexikai anyagát a szlovák 

szakirodalom útmutatásait követve dolgozom fel.  

   Anton Habovštiak a szláv nyelvek szókincsének elemzéseire és a szlovák nyelvjárások 

kutatásának eredményeire alapozva megállapította, hogy a lexikai elemek jelentős része 

lexikai-szemantikai szempontból differenciálódik, és ez az elkülönülés földrajzilag is 

meghatározható.173 

A nyelvjárási lexiai elemek, a  lexikális dialektizmusok a helyi nyelvjárás szókincséhez 

tartoznak, s valójában csak a szlovák irodalmi nyelvi norma viszonylatában különíthetők 

el.  

A szlovák szakirodalom a lexikális dialektizmusokat a következőképpen osztályozza:174 

a) tulajdonképpeni lexikális dialektizmusok, 

b) etnográfiai dialektizmusok, 

c) szemantikai dialektizmusok, 

d) lexikális-fonetikus dialektizmusok. 

Szemléltető anyag: 

   a) Az első csoportba, a tulajdonképpeni lexikális dialektizmusok közé az irodalmi nyelv 

szinonimái tartoznak: 

pl.: tekvica – buča (=tök), býk – buják (=bika), peňaženka – butolár (=pénztárca), rýchlo 

– friško (=gyorsan),  teraz – čil (=most), doteraz – dočilšku (=mostanáig), kladivo – 

klepáč (=kalapács), mláka – barina (=pocsolya), pokrčený – pomachlaný (=gyűrött), dnes 

– ňeská (=ma), jaternica – jalito (=hurka), náušnice – oringle (=fülbevaló). skriňa – kasňa 

(=szekrény), sotva – ledvaj (=alig), dáždnik – parapel (=esernyő), predvčerom – 

prečerajški (=tegnapelőtt), pozajtra – pozajtreki (=holnapután), topánky – štrevice 

(=cipő), vesta – pruclek (=mellény), zápalky – drefká (=gyufa), zemiaky – krumple 

(=burgonya) vyšetriť – odvizitíruvat (=kivizsgálni), stb. 

Fenti lexémák egyben az egyes helyi nyelvjárásokban a lexikális-fonetikus dialektizmusok 

különböző jegyeinek hordozói lehetnek, pl. a pilisszentkereszti dočilšku a többi vizsgált 

településen dočilku, vagy a pilisszántói jalito Pilisszentkereszten és Piliscséven  jelito, a 

                                                 
173 Habovštiak, Anton: Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov. Bratislava: Veda. Vydavateľstvo 
SAV, 1993. Zo slovenskej a slovanskej lexiky. In: Slavica Slovaca. 34/ 2 (1999) 97-106. 
174 Ondrus, Pavel - Horecký, Ján - Furdík, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Bratislava: Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 1980. 177-178. 
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piliscsévi és kesztölci ledvaj pilisszentkereszti megfelelője ledvá, és a pilisszántói ledva.   

A vér Pilisszentkereszten és Pilisszántón krv, Piliscséven és Kesztölcön krev. 

Fenti megállapítás alátámasztására számos további példa található az „Azonosságok és 

különbségek a pilisi falvak nyelvjárásaiban” című fejezetben elhelyezett táblázat 

anyagában. 

   b) A néprajzi dialektizmusok olyan tárgyak és jelenségek megnevezésére szolgálnak, 

amelyek csak egyes helyi nyelvjárások specifikumai, az irodalmi nyelvben nincs 

megfelelőjük. Általában a népi viselet egyes darabjai, egyes lakrészek, különféle 

szerszámok, ételek stb. megnevezései sorolhatók ide. 

Pl.: A Magyarországon tócsniként ismert krumpliből készült ételt másként ismerik minden 

pilisi községben: Pilisszentkereszt – krumplovňík, Pilisszántó – ňešlechetná baba, Piliscsév 

– neslíchaná baba, Kesztölc – krumplová baba. 

A bejgli megnevezésére szintén több lexéma használatos: Pilisszentkereszten és 

Pilisszántón – štrulle, Piliscséven – taški, Kesztölcön – vekle. 

A női viselet felső részéhez tartozó ruhadarabok megnevezése többnyire más - más 

Pilisszentkereszt -  jakňa, Pilisszántó – rependža, Piliscsév és Kesztölc – lebega. 

A nadrág, nohavice, piliscsévi megfelelője galoti. Vannak azonban olyan ruhadarabok is, 

melyek megnevezései mindenhol egyformán használatosak: hábi (=ruhák), pufandle 

(=pufandli) stb. 

Ebbe a csoportba tartoznak a lovaskocsi egyes részeinek megnevezései is, mint pl.: brco 

(=tengely), šúber (=szekér oldala), šragle (=saroglya) stb. 

A varrónőt a pilisi szlovák településeken švajlenának nevezik, hímnemben azonban 

mindenütt a szlovák irodalmi nyelvi „krajčír” lexéma a használatos. 

A gang, tornác megfelelője csak Pilisszentkereszten násip, ezt a szót Piliscséven fészer - 

sípka jelentésben használják: sípka - do sípki sa dalo žito, kukurica (=a fészerbe rozst és 

kukorica került),175 a gang, tornác megfelelője ott nátoň, ami pedig Pilisszentkereszten 

fatuskót jelent. 

A börtön lexéma megfelelője Pilisszentkereszten és Pilisszántón árešt, Piliscséven és 

Kesztölcön berka.   

A könnyűvérű nőre használatos flandra és jufcingla lexémák Pilisszentkereszten kívül, 

más vizsgált településen nem ismertek. 

A gyufa szlovák megfelelője csak Kesztölcön  mašinki, a többi településed drefká. 

                                                 
175 Adatközlő: Salik Béláné sz. Kosztka Anna 1942. Piliscsév. 
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Egy piliscsévi adatközlőtől176 jegyeztem le az oďevačka, ill. a hamvaška helyi nyelvjárási 

lexikális elemeket, amelyek szintén csak náluk ismeretesek. Az oďevačka kendő, a mai 

kenguru megfelelője, amiben az édesanyák kisgyermeiket hordták a mellkasukhoz 

erősítve, a hamvaška pedig fehér hátizsákként használt vászon.  

A kamillára Piliscséven kívül sehol sem használatos a jahoďíček szó, mint ahogy 

a körhintára sem a lapáčki. Az összegyűrni főnévi igenév csak Kesztölcön žmorchuvat, 

a trulo pedig csak Pilisszántón jelent ostoba férfit. 

Érdekességként meg kell említeni egyes színek megnevezését. A ružový – rózsaszín 

Pilisszentkereszten – rózaví, Pilisszántón – vínoví, Piliscséven – bledí, Kesztölcön – 

fijalkoví. 

   c) A nyelvjárási lexika következő csoportját a szemantikai dialektizmusok alkotják. Ide 

olyan nyelvjárási lexémákat sorol a szakirodalom, amelyek tulajdonképpen az irodalmi 

nyelvi megfelelők homonímiái. 

pl.: A poriadny lexéma irodalmi nyelvi megfelelője rendes, de a nyelvjárásban nagy, 

nagyon jelentésben is ismert pl. poráňňe pršalo (=nagyon / rendesen esett). A maľovať 

infinitívus köznyelvi megfelelője a fest, festeni, a pilisi nyelvjárásokban viszont 

fényképezni jelentéstartalommal bír.: fotiť helyett maluvat (a fényképezőgép 

Pilisszentkereszten: malárňa). A következő példa a nevesta - ňevesta, melynek irodalmi 

nyelvi megfelelője menyasszony, jegyes, mátka, meny, de a nyelvjárásokban e jelentései 

mellett, a menyecske megfelelője is. 

Ide illő példa szintén a motor, amely autót, vagy akár a mašina, amely a pilisi 

nyelvjárásokban vonatot jelent. A tuhý/-á/-é melléknév szótári jelentése kemény, merev, 

szilárd, de itt erős jelentésben is használatos pl. dobré tuhé pálené (= jó erős pálinka). 

A búza irodalmi megfelelője (pšenica) a pilisi nyelvjárásokban nem ismert, azt minden 

településen a žito lexéma jelzi. A ťašká melléknév nőnemben nehezet jelent, de a várandós 

nőt is ezzel a megnevezéssel illetik. 

Érdemes megemlíteni a na zadku prepozíció + substantívum szerkezetet, melynek jelentése 

a hátsó felén (pl. Sedí na zadku. = A hátsó felén /a fenekén/ ül.) 

Ez a szerkezet a pilisi nyelvjárásokban összeolvadással nazatku formában, adverbiummá 

változott és helyhatározószóként funkcionál, tehát az előző mondat jelentése megváltozik: 

Seďí nazatku.(=Hátul ül.) – az irodalmi nyelvi adverbium megfelelője: Sedí vzadu.177 

                                                 
176 Adatközlő: Nagy Mária sz. 1946. Piliscsév. 
177 Ebből adódóan akár humoros szituáció is adódhat Szlovákiában, ha a pilisi szlovákok hátul akarnak ülni. 



127 
 

   d) A lexikális-fonetikus dialektizmusok – ahogyan arra maga a terminus is utal - az 

irodalmi nyelvi megfelelőjüktől csupán hangtani sajátosságaik alapján különböznek.  

A pilisi szlovák nyelvjárások lexikájából - ahogyan az „Azonosságok és különbségek a 

pilisi falvak nyelvjárásaiban” című fejezetben elhelyezett táblázat alapján is megállapítható 

- ebbe a csoportba számos példa sorolható.  

Pl.: hniezdo – hňízdo (=fészek), inak – ináč (=másképp), kliešte – kléšče (=harapófogó), 

nič – ništ (=semmi), ocot – ocet (=ecet), tiež – též (=szintén), viac – vác (=több) stb.  

A lexikális – fonetikus dialektizmusok a pilisi falvak helyi nyelvjárásaiban egymástól is 

különböznek.  

Pl. A kotorászni lexéma megfelelője Pilisszentkereszten ňúrat, Pilisszántón ňúrad, 

Piliscséven ňúrit, Kesztölcön núrit. Ugyanígy különböző szóalakokkal jelölik a pénztárca 

megfelelőjét is az egyes településeken: Pilisszentkereszten butolár, Pilisszántón buďelar, 

Piliscséven buťelár, Kesztölcön butelár. A hangya Pilisszentkereszten braveňec 

Pilisszántón mraveňec, Piliscséven és Kesztölcön mravec. A tojásrántottát 

Pilisszentkereszten és Pilisszántón škvareňina, Piliscsév škvareňica, Kesztölcön 

škvarenina alakban használják. 

A lábas alakja Pilisszentkereszten és Kesztölcön randlík, Pilisszántón rallík, Piliscséven 

ranlík. A bűnös melléknév Pilisszentkereszten és  Pilisszántón vinuvatí, Piliscséven és 

Kesztölcön vinovatí formában használatos. A cipő Pilisszentkereszten štrevice, 

Pilisszántón és Kesztölcön črevice, Piliscséven mindkét formában ismert. A rizs 

Pilisszentkereszten és Pilisszántón riskaša, Piliscséven rízkaša Kesztölcön riža.  

A pilisi nyelvjárásokban előfordulnak olyan lexikális-fonetikus dialektizmusok is, amelyek 

csak egy-egy településen térnek el a többitől. Ilyen szavak pl. inaččí (=másmilyen), logda 

(=labda), štopel (=dugó), melyek szóalakja csak Pilisszentkereszten az idézett alak, 

a többi településen egységesen inakší, lobda, štupel formában használatosak. 

Az egyes lexémák rövid magánhangzós alakja leginkább a pilisszántói helyi nyelvjárást 

jellemzi. Ilyen szóalak pl. a bolond adjektívum, amely csak Pilisszántón blazeň a többi 

vizsgált településen hosszú „á“ magánhangzóval használatos: blázeň.  

Hasonló pilisszántói példák: barčo (=bármi), bujak (=bika), cingač (=csengő), jabratka 

(=barka), luskak (=zsebkés) stb.  

   A szlovák szakirodalom a fenti négy kategórián kívül, külön kategóriába sorolja 

a lexikális – szóképző dialektizmusokat, melyek az irodalmi nyelvben nem ismeretesek. 

A szinonimáik az irodalmi nyelvi alaktól a szóképzés struktúrájában különböznek. 
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A szóképzés rendszere az egyes nyelvjárásokban általánosságban egységes, főképp 

a szóképzés eszközei tekintetében ( prefixumok, suffixumok). A pilisi szlovák 

nyelvjárások az alábbi - irodalmi nyelvtől eltérő - szóképzési eszközöket preferálják: 

- prefixumok pl:  

usporit – zešporuvat (=összespórolni), zobrať – zebrat (=elvinni), oslintaný – zaslintaný 

(=nyálas), okrašľovaťsa – vifrnďit sa (=szépítkezni), spočítať – virátat (=kiszámolni), 

rozprávka – vipráfka (=mese), pokiaľ – dokál (=ameddig) stb.  

- suffixumok pl.: 

blázon – blázeň (=bolond), býk – buják, (=bika) cigarety – cigaretle, (=cigaretta), 

zemiaky – krumple (=burgonya), cúvať – curugat, (=tolatni) vyšetriť – odvizitíruvat 

(=kivizsgálni),  sporiť – šporuvat (=spórolni), obálka – kuperta, (=boríték), jarok – járek 

(=árok), dáždnik – parapel (=esernyő), farár – farál (=plébános), predvčerom – 

prečerajški (=tegnapelőtt), paradajka – paraďička (=paradicsom) svokra – svekruša 

(=anyós) stb. 

Ide kívánkozik a ragadványnevek kérdésköre, melyet nem kívánok részletekbe menően 

elemezni, csupán szóképzési szempontból érintem. 
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9. PILISSZENTKERESZT RAGADVÁNYNEVEI (SZÓKÉPZÉSI 
SAJÁTOSSÁGOK) 
 

 

 

   Az alapszókincs szerves részét alkotó személynevek (antroponimák) a szókészlet fontos 

elemei. A személynevekhez tartozó ragadványnevek hasonló identifikációs funkcióval 

bírnak, mint a család-, kereszt- és becenevek.178 

A ragadványnév általában az egyénhez tapad, az egyén gyakorta egész életén át viseli a 

faluközösség által ráragasztott nevet. Mivel ezekben a közösségekben a falubeliek ismerik 

egymást, gyakran azonosítják az egyes személyt az egész családdal, így gyakori a 

ragadványnév öröklődése is. A ragadványnév bizonyos időn túl a faluközösségen belül már 

a családnév mellett áll vagy azt helyettesíti, az egyén szekunder megnevezéseként 

funkciónál. Általában férfiak gyakrabban kapnak ragadványnevet, mint a nők. 

   A magyar nyelv értelmező szótára szerint a ragadványnév (prezývka):  

„Valakinek a hivatalos nevével együtt használt, emlegetett, származásra, foglalkozásra 

vagy valamely jellemző tulajdonságára utaló, többnyire tréfás, vagy gúnyos 

megkülönböztető név, amely nemzedékek során a hivatalos név részévé is válhat”179  

Egy későbbi kiadás alapján: „ A hivatalos névvel rendszerint együtt használt (tréfás vagy 

gúnyos) megkülönböztető személynév.“180 

A szlovák nyelv értelmező szótára a következőképpen határozza meg e fogalmat - 

prezývka: 

„1. A személynév mellett használt, állandósult, szokványosan gúnyos, jellemző testi vagy 

jellembéli tulajdonságok alapján történő megnevezés. 

2. Gúnynév (szitokszó), melyet fájó és bántó hallgatni.”181 

Vladimír Patráš szociolingvisztikai szempontú ragadványnév definíciója: 

„Olyan lexikális egység, amely az egyén jellemző vonása által motivált, azonosításra 

szolgáló megnevezés, amelynek a kommunikáció során pszichoszociális szerepe van.”182 

                                                 
178 Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 
Blanár, Vincent: Teória vlastného mena. (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii.9. 
Bratislava: Veda, 1996. 
Majtán, Milan: O slovenských priezviskách. In: Kultúra slova, 40/3 (2006) 156-161. 
179 A magyar nyelv értelmező szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.: V, 891. 
180 Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó,1989.: II, 1139. 
181 Habovštiak, Anton: Slovník slovenského jazyka, Bratislava: SAV, 1963. IV. 529-530. 
182 Patráš, Vladimír: Interdisciplinárne kooperácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002. 103. 
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A ragadványnevek rendszeres gyűjtése, használatuk, keletkezési módjuk feltárása, az 

anyag rendszerbe foglalása külön kutatási terület, külön területe a névtani vizsgálatoknak.  

A pilisszentkereszti ragadványnevek nagy része főnévből ezen belül elsősorban köznévből 

keletkezett. A második leggyakoribb szófaj, mely a ragadványnév alapjául szolgál a 

melléknév. A többi szófajból kisebb arányban jött létre ragadványnév. 

A magyar nyelvi kölcsönhatás eredményeként a névanyagban a kontaktusjelenségek is 

megjelennek. Az alább felsorolt ragadványneveket magam gyűjtöttem össze 

Pilisszentkereszten, s mivel szóképzési szempontból csoportosítom őket, magyar nyelvű 

fordításuktól eltekintek. 

Főnevekből, személynevekből, köznevekből keletkezett ragadványnevek: 

pl. Berci, Chlpa, Motúz, Piglajz, Ščetka, Šváb, Zacharín, Pazďera, Sakra. 

Állatnevekből keletkezett ragadványnevek: 

pl. Kokaš, Krava, Pavúk, Zajác, Medveď. 

A ragadványnév alapja a melléknév: 

pl. Koňerád, Ňeseráčka, Stuďení, Pánská, Odemila Joško,  

A derivációval megalkotott nevek közül igen magas a száma az –ár, -ko, -áň –o képzőkkel 

létrejött ragadványneveknek.   

Pl. - ár: Brúsár, Dekandžár, Kravár, Muchár, Papučár, Suchár, Šunkár, Telišvár,Vajcofkár,  

              Vrecár, 

     - ko: Fricko, Jamenko, Maflinko, Marcinko, Papko, Pekarko, Piciko, Suchár, Šunkár,   

              Tantiko, Židko,                         

     - áň: Gulkáň, Grgáň, Jódáň, Krumpláň, Lúdáň, Tefáň, Téstáň, Žemláň, 

     -   o:  Bulo, Cino, Ebelo, Frnco, Machlo, Mugro, Ščevo, 

Az –áč, -oš, -er, - áš, -an, -ar, -aj képzők még szintén produktívaknak teinthetők. 

Pl. – áč: Hlaváč, Pagáč, Perkáč, 

     - oš: Boďoš, Gajdoš, Kosoš, 

     - er: Havzer, Kóčer, Medzger, 

     - áš: Ďurkáš, Paprikáš, Ovodáš, 

     - an: Dekan, Johan, 

     - ar: Pekar, Pisar, 

     - aj: Lapaj, Rašaj, 

     - eš: Kefeš, Meszeš. 

Egy-egy esetben fordulnak elő a következő képzők. 
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pl. - án: Talián, - ač: Harač, - ák: Cundrák, - úň: Bicúň, - oň: Rozgoň, - or: Bechtor, - ík: 

Havlík, - ek: Súdek, - úr : Vincúr, - ec: Babec, - ul: Dzundzul, - ino: Palino. 

   A nők, asszonyok ragadványneveiket általában férjük, családjuk után kapják. 

A ragadványnevek nőnemű alakjának legproduktívabb képzője a – ka, ezt követi a – čka, 

elvétve az – ička. 

Pl. – ka: Bercofka, Blahofka, Cinofka, Ďurkáška, Filipka, Frncofka, Galofka, Gizika,            

                 Gubofka, Jandofka, Kefeška, Kocúrka, Kóčerka, Kravárka, Meszeška,  

                 Papučárka, Piglajzka, Šunkárka, Švábka, Taliánka, Tantofka,  

      – čka: Havlíčka, Hlaváčka, Ňeseráčka, Pátrička, Pagáčka, Perkáčka, Sovička,Vajcofka, 

      - ička: Sovička 

A nők beceneveinek képzése az egyes nyelvjárásokban a viszonylag ritka 

-  uša: pl. Katuša, Klemuša, Vituša...(Pilisszentkereszt), vagy a gyakoribb 

- ča: pl. Iča, Marča, Anča, Terča... (Piliscsév, Kesztölc) képzőkkel történik. 
    Külön elemzést érdemelne a pilisi községek személyneveinek rendszere.                                               
Ezzel kapcsolatban egy vonásukra kívánom felhívni a figyelmet: egyes családnevek máig 
utalhatnak esetleg az ősök elszármazási helyeire pl. Hornyák, Lipták, Martinák, Rusznyák, 
Bucsánszki, Záhorec, vagy foglalkozására pl. Hudecz.  
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10. NYELVI ARCHAIZMUSOK, SZÓÁTVÉTELEK 
 

 

   A pilisi szlovák nyelvjárások lexikai sajátosságainak bemutatása kapcsán nem kerülhető 

meg az archaizmusok és a szóátvételek kérdésköre sem. 

A nyelvi archaizmusok olyan régiesnek ható vagy elavult nyelvi jelenségek, amelyek egy 

korábbi időszak nyelvállapotára utalnak. A változások jellege és foka szerint különféle 

típusaikat különböztethetjük meg. 

A nyelvi/nyelvjárási archaizmusokat Jan Chloupek a következőképpen csoportosította: 

a) olyan nyelvi jelenség, amely korábbi társadalmi korszak jellemző nyelvi 

elemeként, archaizmusként tovább él, 

b) olyan nyelvjárási jelenség, amely a nemzeti nyelv korábbi állapotát jellemzi, 

c) olyan nyelvjárási jelenség, amely ma visszaszorulóban van.183  

Chloupek definíciója – bár általánosabb jellegű - a szókészletre is alkalmazható. 

   A múlt század elején a szlovák irodalmi nyelv és a nyelvjárási szókészlet között nem 

voltak éles határok, hiszen az irodalmi nyelv kialakulásának időszakában annak 

a nyelvjárási szókészlet volt az alapja, s szókincse igen intenzíven bővült nyelvjárási 

elemekkel. 

Azóta már megváltozott az irodalmi nyelv bővítésének ezen iránya, s napjainkban ezek, 

a nyelvet kétségkívül gazdagító, ugyanakkor egyre szűkebb társadalmi körben ismert 

nyelvjárási elemek a köznyelvben használatos szókincsből is egyre inkább kivesznek.  

A magyarországi szlovák nyelv, így a pilisi szlovák nyelvjárások is, napjainkig számos 

archaikus nyelvi elemet őriznek, beleértve a szókészletet is. 

a) Korábbi társadalmi korszakokat jellemző lexika: 

pl. árešt (=börtön), bíreš (=béres), dereš (=deres), dráb (=darabont), filír (=fillér), gánek 

(=gang), groš (=garas), hajdúch (=hajdú), pandúr (=pandúr), regiment (=regiment), 

slúška (=szolgálólány), žandár (=csendőr) stb. 

b) A nyelv korábbi állapotát tükröző lexika: 

pl. anďel (=angyal), brco (=tengely), curiguvat (=tolatni), čereslo (=csoroszlya), gňávit 

(=nyomni),  mrchaví (=rossz), jakňa (női népi ruhadarab),  jarmo (=járom), letá (=évek), 

svaťeňička (szenteltvíztartó), prez (=át, keresztül), skrz (=miatt), švec (=cipész), ratuvat 

(=óvni), pata (=sarok), vartuvat (=strázsálni),  stb. 

                                                 
183 Chloupek, Ján: Aspekty dialektu. Brno, 1971. 27. 
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c) A nyelvi archaizmusok Jan Chloupek szerinti differenciálásának utolsó csoportjába 

a nyelvjárási szókészlet legnagyobb része besorolható lehetne, hiszen a társadalmi 

érintkezésben a pilisi nyelvjárási szókészlet jelentős része mára annyira visszaszorult, hogy 

elavultnak értékelhető. Ehhez a csoporthoz főképp a – fentebb említett - etnográfiai 

lexikalizmusok tartoznak, de ide sorolhatók azok a szavak is, amelyek már csak az 50 év 

feletti generáció passzív szókincséhez tartoznak. 

Pl.: frnďit sa (=szépítkezni), hátoš (=hátikosár) , merkuvat (=vigyázni),  onučka (=kapca),  

opálka (=szakajtó), plajbás (=ceruza), rátat (=számolni), šporhelt (=sparhelt), fundament 

(=alap), šlajfuvat (=fékezni), šragle (=saroglya), viglancuvat (=kifényesíteni) stb. 

   A pilisi szlovák nyelvjárások szókészlete, főként a szóátvételek tekintetében, sok esetben 

egyezést mutat a szlovákiai Kiskárpátok mögötti terület nyelvjárásaival (záhorská nárečová 

skupina). A nyelvjárási zsebszótárak néhány kötetének áttanulmányozása után, arra 

a következtetésre jutottam, hogy a pilisi szlovák nyelvjárások nagyobb számban 

konzerválták a szlovák nyelv korábbi szókészletének bizonyos rétegét.184  

A következő példaszavak – némelykor kisebb hangtani eltérésekkel – több nyugatszlovák 

nyelvjárási alcsoportban is ismertek:  

Kárpáton túli: 

pl. apatéka, blecha, bravenec, pochabí, cajch, cecat, cinter, čut, drát, duchna, ešče, 

fajront, farál, firhank, furt, hňízdo, jabúčko, jejích, kukat, kúšček, led, líčit, lobda, ludé, 

maso, nakonec, nátura, ňegdo,  nátoň, ňúrat, ocet, oharek, panoha, pátek, plafón, poléfka, 

prézle, recht, rechtor, rátat, ručník, sádlo, skríšení, štrevice, šecko, šak, šenk, širák, škrilla, 

škvarenina, šmak, šmakuje, šopa, špacírka, špitál, švec, tato, též, valaga, vňuk, viprávat, 

zebrat, zelina. 

A nyugatszlovák nyelvjárások délkeleti csoportjához tartozó nyitrai nyelvjárás elemei: pl. 

čil, fertuška, friško, furt, lunt, cverna, klepáč, kočka, moseť, oné, pokrovec, šak, šľajf, 

šporheľt, vecheť, zebrať. 

    Nyelvjárási szótárak készítésére magyarországi kezdeményezések is vannak.  

                                                 
184 V.ö.: Palkovič Konštantín (Red.): Krátky slovník nárečia slovenského záhoráckeho, senického. Bratislava, 
Print servis, 1996. 
Palkovič Konštantín (Red.): Krátky slovník nárečia slovenského modranského. Bratislava, Print servis, 1996. 
Ripka Ivor (Red.): Krátky slovník nárečia slovenského dolnotrenčianského. Bratislava, Print servis, 1997. 
Ferko, Milan (Red.): Krátky slovník nárečia slovenského veľkorovnianského. Bratislava, Print servis, 1997. 
Habovštiak , Anton (Red.): Krátky slovník nárečia slovenského, pivnického. Bratislava, Print servis, 1997. 
Baláka, Štefan (Red.): Krátky slovník nárečia slovenského račianského. Bratislava, Print servis, 1997. 
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Középszótárnak tekinthető Szincsok György Komlósi értelmező tájszótára,185 tudományos 

népszerűsítő szintet képvisel Andó György és Matej Mazán munkája a Čabjanskí nárečoví 

slovňík,186 és Hankó András szógyűjteménye.187  

   Amint az a pilisi nyelvjárási lexika eddigi szemléltetéséből is látható, a szókincs jelentős 

részét a szóátvételek alkotják. Az évszádokon át máig tartó magyar – szlovák ill. a XVIII. 

századi német betelepülőkkel való huzamosabb együttélésnek az emlékét őrzik 

a következő szóátvételek. Meg kell azonban jegyezni, hogy a német hatás szélesebb 

társadalmi érvényű volt, a pilisi térségben azonban közvetlen etnikai érintkezésen 

alapult.188 

Hungarizmusok: 

pl. banuvat (=bánkódni), barnaví (=barna), buchtuvat (=megbukni), bavúze (=bajusz), 

cuker (=cukor), čaruvat sa (=cserélni), čižma (=csizma), filír (=fillér), chosen (=haszon), 

kifel (=kifli), klbáska (=kolbász), lilaví (=lila), okoštuvat (=megkóstolni),  oldomáš 

(=áldomás), vipucuvat (=kipucolni), vankúš (=párna), zokňe(=zokni) stb. 

Germanizmusok: 

pl.: escajch (=evőeszköz), fajínskí (=jóképű),  fajront (=vége), fertál (=negyed), firhang 

(=függöny),  frištuk (=reggeli), just (=éppen), fušer (=kontár), grunt (=gazdaság), 

kriskindel (=karácsonyfa), luft (=levegő), ringešpír(=körhinta), piglajz (=vasaló), šenk 

(=kocsma), šlajer (=fátyol), špacír (=séta), špitál (=kórház), štafírung (=hozomány) stb. 

Az irodalmi nyelv azonban ezt az idegen eredetű lexikális réteget elavultnak értékeli, 

helyüket újabban anglicizmusok váltották fel. Az idegen eredetű lexikális átvételeknek ez 

a módja a szlovákban rendkívül produktív. 

 

 

 

 

 

                                                 
185 Synčok, Juraj: Komlóšsky slovenský výkladový nárečový slovník./Komlósi értelmező tájszótár. 
Tótkomlós, 2000. 
186 Ando, Juraj – Mazán, Matej: Čabjanskí nárečoví slovňík. Békéscsaba, 1993.  
187 Hankó András/Ondrej Hanko: A békéscsabai szlovák tájnyelv mindennapi szókészlete a XX. század 2. 
felében./Každodenná slovná zásoba békeščabianskeho slovenskeho nárečia v druhej polovici XX. storočia. 
Békéscsaba, 1999. 
188 V. ö. Balázs János (szerk.): Nyelvünk a Duna-tájon. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. 
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11. A PILISI TELEPÜLÉSEK FRAZEOLÓGIÁJA (SZÓLÁSOK ÉS 
KÖZMONDÁSOK)   
 

 

 

   Mivel a nyelvtudományban általános az egyetértés abban, hogy a szemantika a nyelvi 

leírás integráns részét képezi, a nyelvjárások lexikáját bemutató fejezet lezárásaként a 

szemantikára fókuszálva mutatom be a pilisi szlovákok nyelvben rögzült világképét, az 

általam összegyűjtött szólások, közmondások egy része alapján.       

Bańczerowski Janusz189 szerint „a világ nyelvi képe kutatásának a célja az, hogy a nyelv és 

a nyelvhasználat révén megismerjük a társadalmilag rögzített világról szóló tudásunkat, 

elemeinek a kategorizálását, konceptualizálását, valamint azoknak a jellemzőit és 

minősítését.”190  E tekintetben a szólások és közmondások specifikusak, mivel a mondatot 

alkotó lexikális elemek szemantikája eltér a kötetlen beszédbeli jelentésétől, a szó jelentése 

frazeológiailag kötött.191 A bennük rögzült nyelvi világkép koncentráltabban, több 

szemantikai rétegben van jelen a kötetlen szövegekkel szemben. 

   A szlovák nyelvtudományban a rövid prózai folklór műfajokat a paremiológia kutatja. 

Egyes frazeológiai egységek vizsgálhatók a lexikológia részeként, azonban 

megközelíthetők a szintaxis oldaláról is. A szlovák nyelvtudomány a frazeológiát 

a lexikológia relatíve önálló részterületeként definiálja. 192  

A szlovák irodalom legátfogóbb közmondásgyűjteménye az Adolf Peter Záturecký (1837-

1904) által összegyűjtött Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia (Szlovák szólások és 

közmondások) címmel jelent meg.193 

A szólásokkal és közmondásokkal kapcsolatosan nagyon nehéz eldönteni, melyek a 

szlovák, magyar vagy más náció szellemi termékei. Az azonosság vagy a hasonlóság 

(tartalom és nyelvi megfogalmazás szempontjából) sokszor arról tanúskodik, hogy minden 

nyelvben régi kultúrákból való átvételről van szó. Némelykor azonban, hasonló 

életkörülmények között hasonló vagy azonos tapasztalat megfogalmazására került sor 

egymástól függetlenül.  

                                                 
189 A korábbi nyelvészeti irányzatok nyelvi alapegységeivel (hangok-fonémák, morfémák, szavak, mondatok) 
szemben, a kommunikációs fragmentum mint nyelvi alapegység meghonosítására törekszik. 
190 Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a 
nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008. 355. 12. 
191 Mlacek Jozef: Slovenská frazeológia 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 26. 
192 Mlacek Jozef: Slovenská frazeológia 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 9-
19. 
193 Záturecký, Adolf  Peter: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava: Tatran, 1975. 
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A világ nyelvi képe azonos környezetben hasonló módon konceptualizálódhat.194 

   A pilisi szlovákok nyelvjárásai is számos frazeológiai elemet őriznek, s ezek jelentős 

része megtalálható Záturecký munkájában is. A szólások, közmondások bemutatását 

minden esetben Záturecký megfelelőjével kezdem, zárójelben rövidítve jelzem a szerző 

nevét: Zát., majd a lapszámot, végül a szólás illetőleg közmondás címszóhoz való 

besorolási számát.  Ezt követi dőlt betűs kiemeléssel, annak pilisi nyelvjárási megfelelője. 

A szólások értelmezésénél a magyar megfelelőt O. Nagy Gábor munkája alapján 

határozom meg.195 A zárójelbe tett adatok a szerző neve: O Nagy. rövidítéssel, ezt a 

lapszám követi, majd a szólás illetőleg közmondás címszóhoz való besorolási száma.  

Amennyiben nem találtam meg a szólás, közmondás magyar megfelelőjét, akkor azt n. a. 

(=nincs adtat) rövidítéssel jelzem. 

Záturecký az összegyűjtött anyagot 20 tematikai egységre osztotta, amelyek négy nagy 

csoportra tagolhatók. Munkában magam is ehhez a felosztáshoz igazodom. O. Nagy Gábor 

ugyanis elsősorban filológiai szempontok szerint dolgozza fel anyagát. 

   Zátureckýnál a közmondások, szólások első csoportja a munkával kapcsolatos, az 

emberek munkához való viszonyát, hozzáállását érzékeltetik. ( Munkámban a) pont alá 

besorolva.) 

a)   

Robota neutečie, počká.(= Zát. 264. 573.) – Robota nás dočká. - Ennek is vasárnappal 

kezdődik a hét = Nem lát hozzá azonnal a munkához, pihen előbb, mielőtt a dolgához 

fogna. (O. Nagy. 715. 219.) 

Robota mu smrdí. (Zát. 268. 689.) – Smrďí mu robota. - Elmenne a dolog temetésére. = 

lusta, dologkerülő (ember). (O. Nagy. 148. 290.) 

Nech čert vezme takú robotu! (Zát. 342. 366.) – Ňech čert vezňe takú robotu! – n. a. 

Škola mu smrdí. (Zát. 340. 21.) – Smďí mu škola. - Nem bánná, ha az iskolát/az iskola 

oldalát/ hájjal megkennék (hogy a kutya megegye) (Szeretné az iskolát bekenni hájjal, 

hogy vigye el a kutya). =  nem szeret iskolába járni.  (O. Nagy. 304. 254.) 

   A szólások, közmondások második csoportja (b) az emberről, a társadalomról, az 

emberi kapcsolatokról, az azokon belüli függőségi viszonyokról, általános 

bölcsességekről szól.  

 

                                                 
194 Bővebben: Bańczerowski Janusz: A lengyel–magyar kontrasztív szemantika kérdéseihez . In: 
Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a 
nyelvhasználatban. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2008. 274-285 
195 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Budapest: Gondolat, 1976. 
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b)  

Ako si postelieš, tak budeš ležať. (Zát. 357. 193.) – Jako si usťeleš, tag buďeš spat. - Ki 

mint veti ágyát, úgy alussza álmát = olyan a sorsunk, amilyenné magunk alakítjuk. (O. 

Nagy. 37. 157.) 

Nemaluj čerta na stenu! (Zát. 357. 199.) – Ňemaluj čerta na sťenu! - Nem jó az ördögöt 

a falra festeni (,mert megjelenik) = nem jó azt a képzelt bajt veszedelmet emlegetni, 

amelytől félünk, mert még bekövetkezik. (O. Nagy. 532. 192.) 

Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina a z mora pustatina. (Zát. 508. 159.) – Ze psa 

ňebuďe slaňina. - Kutyából nem lesz szalonna = a rossz természet ellen nehéz küzdeni. (O. 

Nagy. 409. 2300.) 

Nemôže byť aj koza aj kapusta. (Zát. 495. 774.) – Ňemóžeš mat aj kozu aj kapustu. - 

Kecskére bízza a káposztát = arra bíz vmely dolgot, aki épp a dolog megszerzésére, 

megdézsmálására vágyik. (O. Nagy. 343. 543.) 

Ani nevidí ani nepočuje od radosti. (Zát. 397. 404) – Aňi ňeviďí aňi ňečuje od radosťi. – 

(Olyan jókedve van, hogy) madarat lehet(ne) vele fogatni = jókedve van. (O. Nagy. 456. 

115.)  

Mal z kože vyskočiť od radosti. (Zát. 397. 407.) – Od radosťi skoro viskočil s koži. - Örül, 

mint ki búzáját eladta = sugárzik róla az öröm. (O. Nagy. 108. 1338.) 

Ani nevidím od hladu. (Zát. 104. 319.) – Aňi ňeviďím od hladu. - Majd kiugrik a szeme az 

éhségtől = nagyon éhes. (O. Nagy. 628. 582) 

Ani som len oka nezamrúžil. (Zát. 115. 578.) – Aňi oči sem si ňezažmúril.– n. a.  

A po smrti fuk do zeme. (Zát. 124. 813.) – A po smrťi fuk do riťi. –  

Alulról szagolja az ibolyát = már nincs az élők sorában, meghalt. (O. Nagy, 295. 2.) 

Nechcel by som byť v jeho koži. (Zát. 480. 329) – Ňeból bi sem v jeho koži - Nem 

szeretnék a bőrében lenni = nem írigylem a helyzetét. (O. Nagy. 104. 1220.) 

Moja hlava nenie kalendár. (Zát. 326. 4.) – Mojá hlava ňeňi kalendár. - Nem káptalan a 

feje. (Nem káptalan, hogy mindent tudjon) = nem tudhat mindent, nem tarthat mindent 

észben. (O. Nagy. 333. 274.) 

   A szólások, közmondások harmadik csoportját (c pont) a családi élet, a családon belüli 

viszonyok jellemzik. 

c) 

Majú sa radi ako dva holubky. (Zát. 51. 255.) – Lúbá sa jak dvá holubi. - Úgy élnek (úgy 

szeretik egymást v. örökké csókolóznak), mint a galambok. (O Nagy. 230. 18.) 

Všade dobre, ale doma najlepšie. (Zát. 80. 908.) – Šaďe je dobre, ale doma je najlepší. 
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- Otthon lakjék, ki kedvére akar élni = sehol sem kaphatja meg az ember azt, amit az 

otthon nyújthat. (O. Nagy. 524. 288.) 

Akí sme, takí sme – naši sme. (Zát. 139. 87.) – Jakí je, takí je, náš je. - Jobb a kicsiny 

(kevés) édes miénk, mint a sok másé = a kevésbé értékest is sokra becsüljük, ha a 

magunkénak mondhatjuk. (O. Nagy. 481. 808.) 

Aký pochválen, také naveky amen. (Zát. 138. 54.) – Jakí pochválen, takí naveki amen. 

- Amint köszönnek, úgy fogadják = ahogy másokkal viselkedik vki, vele is úgy 

viselkednek. (O. Nagy. 391. 1829.) 

Aká matka, taká Katka, taká celá jej čeliadka. (Zát. 70. 676.) - Jaká matka, taká Katka. - 

(A)milyen az anya, olyan a lánya = meglátszik az a lányokon, hogy milyen nevelést 

kaptak, milyen példát mutatott az anyjuk. (O. Nagy. 47. 452.)  

Každý človek má svoj kríž. (Zát. 473. 148.) – Každí človek má svój kríž. - Mindenkinek 

megvan a maga baja = senkinek sem olyan írígylésre méltó a helyzete a sorsa, mint 

ahogyan a kívülálló gondolja. (O. Nagy. 65. 112.) 

Naveky nič netrvá. (Zát. 495. 773.) – Ňišt ňetrvá naveki. - Olyan az élet, mint vízen 

a bugyborék = az élet mulandó. (O. Nagy. 170. 407.) 

    A  negyedik nagy csoport ( d) az ember fizikai, erkölcsi, lelki, szellemi 

tulajdonságaira utal. 

d) 

Čím viac má, tým viac žiada. (Zát. 282. 1019.) – Čím vác má, tím vác sce. - Egy pénzből, 

ha lehetne, kettőt csinálna = nagyon kapzsi, nyerészkedő. (O. Nagy. 552. 421.) 

Horší je od žobráka. (Zát. 256. 399.) – Horší je jag žebrák. -  Telhetetlen, mint a 

koldustarisznya = semmivel sem elégszik meg, mindig többet akar. (O. Nagy. 376. 1424.) 

Peniaze ho pália vo vrecku. (Zát. 278. 929.) – Peňáze mu pálá vaček. - Kifolyik a pénz az 

ujjai között = rosszul gazdálkodik, hiábavalóságokra fecséreli a pénzét. (O. Nagy. 552. 

407.) 

Čo na srdci, to na jazyku. (Zát. 427. 146.) – Čo na srcci, to na jaziku. -  Ami a szívén az a 

száján (a nyelvén; Szíve szava egy) = azt mondja, amit érez, mindig őszintén beszél. (O. 

Nagy. 642. 960.) 

Ani by som nohu oň neotrela. (Zát. 56. 369.) – Aňi bi sem si nohu do ňeho ňeutrela. - 

Kitelt a becsülete  = nem tekintik többé becsületes embernek. (O. Nagy. 77. 453.) 

Má viac šťastia ako rozumu. (Zát. 469. 66.) – Má vác ščasťá jag rozum. - Bolondnak jár a 

szerencse = az szokott szerencsés lenni, aki nem érdemli meg. (O. Nagy. 94. 946.) 
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Čo leží, to nebeží. (Zát. 296. 1336.) – Čo leží, to ňebeží. - Kimondott szót nem lehet 

visszanyelni = amit egyszer megmondtunk, azért helyt is kell állanunk. (O. Nagy. 645. 

1052.) 

Celú noc na nohách. (Zát. 115. 570.) – Celú noc sem bol na nohách. - Éjt, napot eggyé tesz 

= éjjel-nappal dolgozik. (O. Nagy. 167. 317.) 

Má pod čepcom. (Zát. 110. 468.) – Má pod čepcom./Má pod širákom. - Keresztben áll a 

szeme = ittas, részeg. (O. Nagy. 628. 575.) 

Gága ako hus. (Zát 432. 270.) – Gágá jag hus.– Gágog, mint a lúd = hangosan és 

feleslegesen sokat beszél. (O. Nagy. 446. 851.) 

Fučí ako kováčský mech. (Zát. 557. 102.) - Fučí jag kováčové mechy. - Úgy szuszog, hogy 

majd elfújja az embert = nagyon nagyokat fújva szuszog. (O. Nagy. 171. 418.) 

Potí sa ako kôň. (Zát. 559. 145.) – Poťí sa jag kóň. - Izzad, mint (egy) a ló (mint a szódás 

ló) = erősen izzad.  (O. Nagy. 437. 620.) 

Blýska sa krížom – krážom. (Zát. 531. 221.) – Blíská sa krížom – krážom. - Megy, mint a 

villámcsapás = száguld, vágtat. (O. Nagy. 725. 495.) 

   A pilisi szlovákok nyelvjárásai számos olyan szólást és közmondást is őriznek, amelyek 

nem találhatók meg Záturecký munkájában, ennek ellenére a nyelvjárás részeként legalább 

a felsorolás szintjén ide kívánkoznak: 

pl. Ked ňemáš peňez, do šenku ňelez. (= Ha nincs pénzed, ne menj a kocsmába.)  

Mollíš sa, ňemollíš sa, s práznéj misi ňenajíš sa. (= Segíts magadon, az isten is megsegít.) 

Chvála na ulici, hovno f truhlici. (= Fenn az ernyő, nincsen kas.)  

Ňeská hojno, zajtrá hovno. (= Egyszer hopp, máskor kopp.)  

Jakí išel, takú našel./Každé vreco si nájďe svój flek. (= Minden zsák megtalálja a foltját.)  

Jakí figel, takí groš. (=Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.)  

Cíťí sa jag riba ve voďe. (=Úgy érzi magát, mint hal a vízben. – O. Nagy. 261. 108.)  

Tak sa má dobre, jak pes ve stuňňi. (= Olyan jól érzi magát, mint kutya a kútban.)  

Tak ťa lúbím jak koza nóž. (= Úgy szeretlek, mint kecske a kést. - O. Nagy. 343. 540.) 

Choďí jak  / zasolení  / z nasolenú riťu / Marek po pekli / mrákava / mora / žid f prázném 

sklepe. (= Úgy jár, mint aki be van sózva / szaladgál, mint pók a falon/ mint Márk a 

pokolban / mint a szellem / mint zsidó az üres boltban.)  

Híbe sa jag jelito f hrnci. (= Úgy mozog, mint a hurka a fazékban.)   

Takí sťe jak riť s gatňu. (= Elválaszthatatlanok). 
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   Külön csoportot alkotnak a csúfolódók. Gyakori jelenség, hogy egy-egy közösség 

önazonossága valamely más közösséghez viszonyítva jut kifejezésre. Erre hivatottak a 

csúfolódók is, amelyek számos negatív töltetű, vagy vulgáris lexikális elemet tartalmaznak. 

Míg az „Identitás” című fejezetben a pilisi szlovákok összetartozásának törvényi hátterét és 

szervezeti kereteit mutattam be, a csúfolódókban rögzült nyelvi világkép más aspektusból 

mutatja be a szomszédos falvak egymáshoz való viszonyát. 

Pl.: 

Čívaňe vi sťe psi, plné gaťe máťe vši. (Kesztölciek a cséviekről.) 

Ňeviďeli sče našú bocu? Uťekala taďe hore, na hedre Ďíre, mala hore farok. (Szántóiak a 

kesztölciekről.) 

Santovaňe bubaňe. (Szentkeresztiek a szántóiakról.) 

Čo som to som Santovaň som. (Szentkeresztiek a szántóiakról.) 

Pilíšaňe golvaňe. (Szántóiak a szentkeresztiekről.) 

Pilíšaňe kalauzi, drápali sa na haluzi. (Szántóiak a szentkeresztiekről.) 

Čívane išli na hríbí a najelli sa blázňivích hríbú, a netrafili ven z hori, a tí, kerí tam zostali 

sú Čívane. Takto nastav Kestúc. (Kesztöl alapítása a cséviek szerint.) 

A következő népdalparafrázis piliscsévi gyűjtés, a kesztölciek beszédének kifigurázására: 

„ Mav sem já … hodinára 

spalli mu hodinki do Dunaja 

Chitajte hö, lapajte hö 

nájdete hodinki vella nehö.” 

   A pilisi nyelvjárások jelen fejezetben felvázolt lexikológiai elemzésének lezárásaként 

megállapítható, hogy annak ellenére, hogy a nyelv szókincse a társadalmi változásokkal 

összefüggésben, gazdasági, politikai, kulturális és egyéb hatások következtében 

folyamatosan változik, a nyelvjárások tekintetében ez a folyamat sokkal lassabban megy 

végbe, hiszen az archaikus elemek megőrződése évszázadokon át tart. A nyelvi világkép 

egyes rétegei egymásra rétegződve, vagy egymás mellett élnek a beszélők számára 

természetes módon. 

El kell azonban fogadni, hogy a XXI. század fejlődési tendenciáinak megfelelő, ahhoz 

igazodó, s a kor követelményeinek megfelelő szlovák irodalmi nyelven történő társadalmi 

érintkezés gyakoribbá válása mindinkább a nyelvjárások visszaszorulását eredményezi.  
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12. ÖSSZEGZÉS  
 

 

 

   Kutatásaim kezdetekor az a tény vezérelt, hogy a pilisi régió szlovák nyelvjárásainak 

rendszerét nem dolgozták fel más nyelvszigetek nyelvjárásaihoz hasonlóan. Az érintett 

települések Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Piliscsév és Kesztölc szlovák nyelve, ami 

elsősorban a nyelvjárást jelenti, még élő ám erősen visszaszorult. Úgy véltem, hogy 

napjainkban még lehetséges átfogó hangtani és morfológiai leírást adni fenti települések 

dialektusairól. A nyelv leírásához kapcsolódóan azonban a szélesebb kontextusra is 

tekintettel kellett lennem, úgy mint a települések történetére, demográfiai adatainak 

alakulására, a lakosság kétnyelvűségére, identitástudatára stb. E szélesebb kontextushoz 

sorolandó kérdéskörben számos kutató munkájára támaszkodhattam.  

   Napjainkban a pilisi falvakat még erős etnikai jelleg jellemzi. Ennek bizonyítéka a térség 

népi kultúrájának tartalmi és műfaji gazdagsága, melyet több néprajzi jellegű munka is 

feldolgoz. 

A legismertebbek közé tartozik pl. Kálmánfi Béla 1962-1968 között összegyűjtött, Dág, 

Kesztölc, Mogyorósbánya, Pilisszentlélek, Piliscsév, és Sárisáp települések szlovák nyelvű 

népdal-, ballada-, köszöntő és legendagyűjteménye,196 Lami István pilisszentkereszti 

népmesegyűjteménye,197 valamint a magyarországi szlovákok jelesnapi szokásait és népi 

játékait bemutató kiadványa.198 A szlovák népdalokat Pilisszentkereszten Papucsek 

Gergely,199 Pilisszántón Kormos Sándor gyűjtötte össze.200 Fuzik Ildikó elsősorban 

kesztölci anyag alapján dolgozza fel a Pilisben élő szlovákok gyermekfolklórját, kalendáris 

és családi ünnepeit.201 Az ezredforduló környékén jelent meg ismét egy pilisszentkereszti 

népmesegyűjtemény.202 A felsorolt, inkább ismeretterjesztő jellegű, mint tudományos 

igényű munkák forrásanyagként megkerülhetetlenek. 

                                                 
196 Kálmánfi Béla: Rozmarín zelený. Budapest: Tankönyvkiadó, 1973. 
197 Lami, Štefan: Rozprávky spod Pilíša. Budapest: Vydavateľstvo učebníc, 1982. 
198 Lami, Štefan: Výročné zvyky a ľudové hry. Budapest: Vydavateľstvo učebníc, 1984. 
199 Papuček, Gregor: Zahučali hory. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc, 1983. 
200 Kormoš, Alexander: F santofském Pilíši. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc,  1990. 
201 Fúziková, Ildika: Tam, v tem našem hájku. Salgótarján: Mikszáth Kiadó, 1991. 
202 Lami, Štefan (Zozb. a zost.) - Papuček, Gregor (Red.): Drotár podrotuje slniečko : Ľudové rozprávky spod 
Pilíša v podaní tetky Mariši Jánskej. Budapest: Országos Szlovák Önkormányzat, 1999. 
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A magyarországi szlovák nyelvjárások atlaszában – más pilisi települések mellett - a 

vizsgált falvak is kutatópontként szerepeltek,203 A magyarországi szlovákok népi 

kultúrájának atlaszában Pilisszentkereszt és Kesztölc képezte vizsgálat tárgyát.204 

   Tudományos igénnyel Gyivicsán Anna kutatta a térség szlovák falvait a nyelv és a 

kultúra kölcsönhatására fókuszálva.205 

A kétnyelvű kultúra rendszerén belül a hangsúlyt a nyelv, kultúra és a közösség kapcsolatát 

kutatva az anyanyelvhez kötött kulturális elemek mozgására, értékváltozására helyezte.  

A kultúra objektív szférájában a kultúra és a nyelv kapcsolatában a kultúra és a nyelv 

összefüggésrendszerére, s a magyar és a szlovák nyelvhez kötődő kulturális elemek népi, 

egyházi és magas kultúrában előforduló hierarchiájára összpontosított. 

A kultúra szubjektív szférájában, a kultúra és a közösség kapcsolatában, figyelme arra 

irányult, hogy miképpen változik a közösségen belül a szlovák kultúra értéke, s hogyan 

változik a közösség kulturális viselkedése, hogy az anyanyelvhez kötött kulturális elemek 

hol helyezkednek el, és milyen funkcióhoz jutnak egy-egy szlovák közösségre jellemző 

kétnyelvű duális rendszerben.206 Megállapította, annak ellenére, hogy a kétnyelvű 

környezetben mindkét kultúra kölcsönösen hat egymásra, bizonyos idő elteltével a 

többségi nemzet kultúrája és nyelve egyre erőteljesebb hatást gyakorol a nemzetiségi 

kultúra változásaira, mint fordítva. Ennek következtében a nemzetiségi közösségek 

anyanyelvű kultúrája végül is fokozatosan kétnyelvű kultúrává alakul. Ez a folyamat a 

magyarországi szlovák települések legtöbbjéhez viszonyítva a Pilisben sokkal később 

következett be.  

Gyivicsán Anna azt is vizsgálta, hogy vajon miben gyökerezik a magyarországi 

szlovákságon belül viszonylag kompakt egységet képező, jellemzően katolikus pilisi 

települések a magyarországi szlovákságon belüli egyedülállósága az identitás, a 

nemzetiség és a kultúra (értékorientációja) szempontjából.207 „Az etnikai kulturális 

modellek nyelvi és tartalmi dualitása” című cikkében megerősítette, hogy vannak olyan 

szlovák közösségek, melyeknél csak az egyházi élet vált kétnyelvűvé, a népi vallásos és a 

                                                 
203 Fügedi, Erik, Gregor, Ferenc, Király, Péter: Atlas slovenských nárečí v Maďarsku./ Atlas der 
slowakischen Mundarten in Ungarn. Budapešť/ Budapest, 1993. 70. 
204 Divičanová Anna (Hl. red.)/Gyivicsán Anna (Főszerk.): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku./A 
magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza. Békešská Čaba/Békéscsaba, 1996. 98-99. 
205 Lásd Divičanová, Anna: Jazyk, kultúra, spoločenstvo. Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových 
ostrovoch v Maďarsku. Békéšska Čaba – Budapešť: VÚSM, 1999. 
206 Dicičanová, Anna: Dimenzie národnostného bytia a kultúry. Békéšska Čaba: VÚSM, 2002. 
207 Divičanová, Anna: V čom sa skrýva osobitný charakter slovenských pilíšskych obcí. In: Dimenzie 
národnostného bytia a kultúry. Békéšska Čaba: VÚSM, 2002. 315 – 322. 
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profán hagyományok azonban nem Ez a jelenség hosszú ideig valamennyi Pilis-hegységi 

szlovák falut még jellemezte.208 

   Más kutatók szociológiai és szociolingvisztikai szempontból vizsgálták a térséget. 

Demeter Zayzon Mária 1989 és 1998 között végzett szociológiai vizsgálatokat Piliscséven. 

Kutatási eredményei rámutatnak arra, hogy az identitástudat alakulása nem független 

a rendszerváltás utáni önkormányzati stratégiától. A kisebbségi lét megélésének feltételei 

1989-tól a kiteljesedés irányába változtak. Az 1989-1997 közötti időszak  a kisebbségi 

önszerveződés élénkülését hozta, ami a civil szféra további erősödését jelenti. 

A nyelvhasználatot illetően foglalkozik az oktatással, s az iskolával kapcsolatban 

megállapítja, hogy a tanulóknál is erősödik a pilisi regionális tudat. Fontosnak tartja, hogy 

a településen a gyakorlatban is megvannak a nemzetiségi nyelv hivatalos használatának 

lehetőségei. A polgármesteri hivatalban az önkormányzatnál ügyintézők, képviselők, 

a polgármester beszélik a nyelvet. Fontosnak tartja az anyaországgal való kapcsolatok 

erősödését, az identitásmegtartás, az aktív nyelvgyakorlás, az értéktudat megteremtése 

terén. Problémaként jelöli meg, a fiatalok bevonását a közösségi életbe. Nyilvánvalóan itt 

a szlovák nyelvű és tartalmú rendezvényekre gondol.209 

Szociológiai vizsgálatokat Mária Homišinová is végzett a magyarországi kisebbségekre 

kiterjesztve, a pilisi térség érintőlegesen van jelen munkájában.210  

Szocilolingvisztikai kutatásokat Pilisszentkereszten Szabó Orsolya,211 Uhrin Erzsébet és 

Kovács Anna212 végeztek. Szabó Orsolya munkái azt igazolják, hogy a pilisi települések 

lakóinak lokális és regionális identitástudata erős.  

Ezt alátámasztották adatközlőim is. 

 

 

 
                                                 
208 Gyivicsán Anna: Az etnikai kulturális modellek nyelvi és tartalmi dualitása. In: (Szerk.): Jakab Albert 
Zsolt – Peti Lehel: Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és 
Magyarországon. Kolozsvár: Nemzeti kisebbségkutató Intézet – Kriterion, 2010. 63 – 77. 67. 
209 Demeter Zayzon Mária: Nemzetiségszociológiai kutatások Piliscséven 1989 – 1998 között. In: 300 év 
a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév történetéből. Piliscsév, 2002. 41-61. 
210 Homišinová, Mária: Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció. Etnikai folyamatok a magyarországi 
kisebbségi családokban. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet- Gondolat, 2008. 
211 Szabó Orsolya: Kettős identitás? Budapest és Piliscsév szlovák közösségei. In: (Szerk.): Bindorffer 
Györgyi: Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi 
horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet, 2007. További részmunkáit lsd. bibliográfia. 
212 Kovács Anna – Uhrin Erzsébet: Slovenské Mlynky.Mlynky, a szlovák Pilisszentkereszt. In: (Zost.) 
Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková/(Szerk. )Uhrin Erzsébet, Zsilák Mária:Slovenský jazyk v Maďarsku. 
Bibliografie a štúdie – II./A szlovák nyelv Magyarországon. Bibliográfia és tanulmányok-II. Békešská 
Čaba/Békéscsaba: VÚSM, 2008. 229-279. 
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Pilisszentkereszt:213 

„Já sa tak cíťím, že sem Slováčka f Mlinkof. Aj ked sem bola f slovenskej a pítali sa ma, 

hovorila sem, že já sem Slováčka, ale vím aj po maďarskí.  

Tu okolo Pilíša mnoho je Slovákof a ešče zvačča každí ví slovenskí, ale mladí už ňé. Aňi 

mojá vňučka už ňeví. Ona má čil 25 rokof.  

Volakedi  držala  ďeďina vác dokopi jag čil, a tedi  zme sa  ešče zhovárali  šaďe slovenskí. 

Aj ze susedníma ďeďináma sa po slovenskí zhováráme ešče aj čil.  

Na veselí, ked sa stretňeme spolu spíváme slovenské pesňički, tancujeme a dobre sa máme. 

Volakedi sa  tu míšali luďé vác, lebo sa  žeňili, vidávali, čaruvali sa  f pilišskích ďeďinách. 

Dávňejší ze Santovaňi sa chlapci aj pobili f šenku, ždi mali rebacht. Často jeden druhého 

aj posmechuvali. Medzi ďeďináma Huťanof posmechuvali najvác, ale dostali aj Santovaňe. 

Z Čívaňi a z Kestúčaňi zme sa tolko ňezešli, lebo zme ňemali jako ta íst. Je to dost 

ďaleko.“ 

(=„Én pilisszentkereszti szlováknak érzem megam. Amikor Szlovákiában voltam és 

megkérdeztek, akkor is azt mondtam, hogy szlovák vagyok, de tudok magyarul. 

Itt a Pilis környékén sok szlovák van és még többnyire mindenki tud szlovákul, de a fiatalok 

már nem. Az én 25 éves unokám sem tud. 

Valamikor a faluban nagyobb volt az összetartás mint most, és akkor még mindenhol 

szlovákul beszéltünk. A szomszéd falvak lakóival még most is szlovákul beszélünk. 

Amikor esküvőkön találkozunk, együtt énekeljük a szlovák dalokat, táncolunk, jól érezzük 

magunkat. Valamikor, házasságkötések révén jobban keveredtek itt a pilisi községekben az 

emberek. Régebben a férfiak a kocsmában még össze is verekedtek a szántóiakkal, mindig 

volt valami konfliktus. Gyakran gúnyolták is egymást. A falvak lakói közül leginkább 

a szentlélekieket csúfolták, de kaptak a szántóiak is. A cséviekkel és a kesztölciekkel nem 

találkoztunk olyan gyakran, mert nem tudtunk hogy odajutni. Elég messze vannak.“) 

 

Pilisszántó:214 

„Já sa cíťim za Slováčku, lebo aj mojí roďiče boli Slováci. Scem si zachovat jazik 

slovenskí. Dve ďeťi mi veďá též po slovenskí, ale už zhovárat sa najvác po maďarskí 

zhovárame. Keď sa zejďeme ze sestráma po slovenskí sa raďíme. To je pravda.  A ňélen 

s ňíma, ale aj o kem víme, že ví  po slovenskí hovorit aj s tím, lebo bi sa mám zdálo, že sa 

samopašňíme, kebi zme sa po maďarskí zhovárali. Okolo Pilíša su Slováci, ale už to začína 

                                                 
213 Adatközlő: Szabó Antalné sz. Dombai Paula 1940. Pilisszentkereszt. 
214 Adatközlő: Kovács Tamásné sz. Czagány Terézia 1947. Pilisszántó. 
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zahinut, lebo mladé ďeťi už ňehovorá slovenskí, aňi mojé vňučki. Aj tí zviki už pomáli 

zakapu. Meďi ďeďináma už najvác len kultúra drží nás dokopi a to najvác s Pilišaňmi 

držíme. Už s Čívaňmi ňé. Kestúčaňe nám ždi odpalli od ruki, lebo chlapci sa žeňili na Čív, 

alebo do Mlinkov najvác. Už čil su ňeňi také veselá.“  

(=„Én szlováknak érzem magam, mivel a szüleim is szlovákok voltak. Szeretném megőrizni 

a szlovák nyelvet. Mindkét gyermekem tud szlovákul, de már legtöbbször magyarul 

beszélgetünk. A testvéreimmel, ha találkozunk, szlovákul beszélünk egymással. Ez igaz. És 

nem csak velük, hanem, akiről tudjuk, hogy tud szlovákul, azzal is, különben úgy éreznénk, 

hogy megjátsszanánk magunkat, ha magyarul beszélnénk. A Pilis környékén vannak 

szlovákok, de már kezd elmúlni minden, mert a kisgyerekek már nem beszélnek szlovákul, 

az unokáim sem. A szokások is lassan kivesznek. A falvakkal már inkább csak a kultúra köt 

bennünket össze, legfőképp a szentkeresztiekkel. A cséviekkel már nem. A kesztölciek 

mindig is távolabb álltak tőlünk, mert a fiúk inkább Csévre, vagy Szentkeresztre 

házasodtak. Már nincsenek ilyen esküvők.“) 

 

Piliscsév:215 

„Já sa držím za Slováčku aj tak, že sem mala starého occa Maďara. Já bi velmi dbala na 

tem, abi táto slovenčina tu zostala, lebo už više 310 roku boli tu naší predkové. Zato sa 

zachovav slovenskí jazik aj pesňički, ale už títo mladí len ked idú do bálu na slovenské 

pesňički mulatujú, ale už hovorit neveďá aj nescú. A to, že zme Pilíšaňe, na to sem ešče 

pišná, že zme sa tag držali spolu šeci, že Santovaňe sa žeňili na Čív, Čívanki sa vidávali na 

Santov a Kestúčanki na Čív. Zme šeci jak jenna velká roďina. Najvác sem pišná, že mi 

Pilišaňe máme také pekné slovenské pesňički aj pekňe víme spívat.” 

(=„Én szlováknak érzem magam, úgy is, hogy a nagyapám magyar volt. Mindent 

megtennék azért, hogy ez a szlovák nyelv itt megmaradjon, mert őseink már több mint 310 

éve itt voltak. Azért megmaradt a szlovák nyelv és a népdalok, de a fiatalok, ha bálba 

mennek, a szlovák dalokra mulatnak, ugyan beszélni már nem tudnak és nem is akarnak. 

Az is büszkeséggel tölt el, hogy pilisi vagyok, hogy úgy összetartottunk mindnyájan, hogy a 

szántóiak Csévre nősültek, a cséviek Szántóra mentek férjhez, a kesztölciek pedig Csévre. 

Olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Leginkább arra vagyok büszke, hogy nekünk, 

pilisieknek, olyan szép dalaink vannak, és hogy szépen is tudunk énekelni.” 

 

                                                 
215 Adatközlő: Nagy Mária 1946. Piliscsév. 
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Kesztölc:216 

 

 „Já som sa naučila viprávat po kestúcki, a len v óvode som sa naučila po madarskí, lebo 

učitelki nevedeli po slovenskí. Na visokej škole v Ostrihome som skončila a tam som sa už 

učila po slovenskí. Čil učím na Kestúci, aj slovenskí jazik, ale len na malem stupni. Deti 

u nás už nevedá viprávat, len tolko, čo sa f škole naučá. V dedine už len starší viprávajú po 

slovenskí.“  

(=„Én „kesztölciül“ tanultam meg beszélni, és csak az óvodában tanultam meg magyarul, 

mert az óvónénik nem tudtak szlovákul. Az esztergomi főiskolán végeztem és ott már 

szlovákul tanultam. Most Kesztölcön tanítok, szlovák nyelvet is az alsó tagozatban. Nálunk 

már nem tudnak a gyerekek szlovákul beszélni, csak annyit, amennyit az iskolában 

megtanulnak. A faluban már csak az idősebbek beszélnek szlovákul.“)  

Az összetartozás tudat megnyilvánulása Kesztölcön háttérbe szorul. 

   A Kovács Anna és Uhrin Erzsébet szerzőpáros arra a megállapításra jut, hogy 

„Pilisszentkereszt egyike azon magyarországi szlovák településeknek, melyek nem csak 

megőrizni, hanem továbbfejleszteni, új elemekkel gazdagítani is képesek nemzetiségük 

kultúráját. A település lakói példamutató aktivitásukkal, kezdeményezéseikkel nagy 

mérétékben  hozzájárulnak helyi, budapesti, de országos vonatkozásban is a magyarországi 

szlovák kultúra és nyelv fennmaradásához az asszimiláció lassításához.“217 

A szociológiai és szociolingvisztikai munkák a nyelvhasználat színtereire fókuszálnak és 

nem vizsgálják külön a nyelv különböző rétegeinek használatát, például nem különítik el 

a nyelvjárás és irodalmi nyelv használatának színtereit. A szociolingvisztikának nem 

feladata a nyelv szerkezetének és állapotának leírása. Úgy véltem, hogy a nagy érdeklődés 

ellenére, éppen a pilisi szlovákok nyelvi rendszerének leírása hiányzik. 

   Értekezésemben a pilisi szlovák nyelvjárások szerkezetét fonológiai, morfológiai és 

lexikai szempontok alapján tanulmányoztam, szintaktikai és stilisztikai szintjét 

példamondatokkal, továbbá a folklórhoz tartozó kisprózával (szólások, közmondások, 

csúfolódók) érzékeltettem.  

Munkám során nem törekedhettem a pilisi nyelvjárások komplex, monográfiaszerű 

leírására, mivel ez meghaladta volna a disszertáció kereteit.  

                                                 
216 Adatközlő: Jurkovics Istvánné sz. Valek Ildikó 1959. Kesztölc. 
217Kovács Anna – Uhrin Erzsébet: Slovenské Mlynky. Mlynky, a szlovák Pilisszentkereszt. In: (Zost.) 
Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková/(Szerk.) Uhrin Erzsébet, Zsilák Mária:Slovenský jazyk v Maďarsku. 
Bibliografie a štúdie – II./A szlovák nyelv Magyarországon. Bibliográfia és tanulmányok-II. Békešská 
Čaba/Békéscsaba: VÚSM, 2008. 270. 
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Pilisszántó nyelvjárásáról Gregor Ferenc írt monográfiát.218  

Tekintettel arra, hogy a vizsgált falvakban a nyelvjárások visszaszorulóban vannak, 

s köztudottan a szókincs változik a legdinamikusabban, úgy véltem helyes, ha 

értekezésemben a lexikára helyezem a hangsúlyt. Hogy mégis alapot teremtsek későbbi 

monografikus művek megszületéséhez, a négy pilisi szlovák település - Pilisszentkereszt, 

Pilisszántó, Piliscsév és Kesztölc - nyelvjárásainak vizsgálata során igyekeztem rámutatni 

grammatikai rendszerük és lexikájuk legjellemzőbb közös sajátosságaira, és különbségeire. 

Az elemzések alátámasztották, hogy a vizsgált nyelvjárások a nyugat-szlovák nyelvjárás 

altípusait képezik. Az egyezések és eltérések arra is rámutattak, hogy kevert típusú 

nyelvjárásokról van szó.  

    A hasonlóságok és eltérések tükrében az alábbi következtetések vonhatók le: 

1. A legnagyobb mértékű azonosságot Pilisszentkereszt és Pilisszántó nyelvjárása mutatja 

hangtani, alaktani és lexikai szempontból is.  

2. Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Piliscsév nyelvi, nyelvjárási szempontból – a bemutatott 

példaanyag alapján - relatíve szorosabb nyelvjárási egységnek tekinthető.  

Ez a három helység a környező településekkel szemben – anyagi és szellemi kultúrájával, 

illetve kapcsolattörténetével együtt – szintén markánsabb egyezést mutat.219 

3. Hangtani és alaktani szempontból Kesztölc nyelvjárása különbözik legnagyobb 

mérétékben a többi vizsgált település nyelvjárásától. 

4. A vizsgált települések nyelvjárása archaikus elemeket őriz. 

5. A szóátvételeknél minden nyelvjárásban a magyar és a német szóátvételek dominanciája 

jellemző. 

6. A szlovák nyelv elsajátítása mára már mindenhol másodlagos szocializáció eredménye. 

7. A szlovák anyanyelv a népszámlálás statisztikai adatai alapján minden pilisi faluban 

visszaszorulóban van. 

8. A vizsgált településeken a szlovák anyanyelv visszaszorulásával fordított arányban nő 

a szlovák nemzetiséghez tartozók száma.  

9. A pilisi szlovák falvak lakóinak szlovák identitástudata magas, s ez a nyelv mellett 

leginkább a kultúrához való kötődésben érvényesül. 

                                                 
218 Gregor Ferenc: Der slowakische Dialekt von Pilisszántó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975. 
219 Mindhárom településnek a mai napig aktív – évtizedekkel ezelőtt alapított - szlovák nemzetiségi pávaköre 
van, a köztük lévő kapcsolatok az évek során már baráti szintre kerültek.  Hosszú ideje közös fellépéseket is 
vállalnak, Pilisi pávakör (Pilíšsky páví krúžok) néven képviselik a magyarországi szlovákokat 
országhatárainkon túl is. 
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10. Minden faluban kimutatható a magyarországi szlovákságon belül a pilisi 

szlováksággal, mint földrajzi - kultúrális területtel való azonosulás a lokális identitástudat 

(v. ö. a fentebbi példákat). 

   A helyi nyelvjárások - kommunikációs kompetenciájuk természetes korlátai miatt - 

napjainkban már a pilisi szlovák falvakban sem tudják betölteni a teljes értékű nyelvi 

rendszer szerepét. Annak kognitív funkcióját a fiatalabb korosztályoknál, egyrészt a 

„magasabb presztízzsel” rendelkező szlovák irodalmi nyelv igyekszik betölteni, másrészt a 

nyelvjárások az elhalás stádiumába kerültek. Már csak az idősebb generáció képviselői, ill. 

egyes nyelvileg viszonylag zártabb társadalmi réteg tagjai őrzik azokat.  

Vizsgálataim bizonyítják, hogy napjaink pilisi szlovák településeinek nyelvjárásaiban 

konvergens törvényszerűségek és fejlődési tendenciák vannak jelen, azaz gyakran hasonló 

sajátságok alakulnak ki eltérő fejlődési tendenciák révén. 

A pilisi nyelvjárások alapvető rendszerbeli sajátosságaikat mindmáig megőrizték, annak 

ellenére, hogy több mint 300 éve elszakadtak az összefüggő szlovák etnikai területtől. 

Bár nyelvjárásaik erősen kontaktusosak és mindvégig megőrizték archaikus jellegüket, a 

nyelvoktató iskoláknak köszönhetően, s az utóbbi években, részben az önkormányzatiság, 

részben az államhatárok nyitottá válásának, s a szlovákiai kapcsolatok (testvérközségek, 

nemzetiségi ösztöndíjak, gyermektáborok…) felelevenedésének hatására, a szlovák 

irodalmi nyelvre vonatkozóan, bizonyos fokú nyelvi revitalizációnak lehetünk tanúi. 

Ezt a folyamatot támogatja, hogy a pilisi szlovák falvak oktatási intézményei, az alföldi 

szlovák településekhez hasonlóan, a XX. századra kinevelték „saját” értelmiségi rétegüket 

is, melynek képviselői többek között a magyarországi szlovák irodalom hírnevét öregbítő 

jeles költők, írók. újságírók, pedagógusok, politikusok, könyvtárosok és az élet egyéb 

területein (gazdaság, versenyszféra stb.) tevékenykedő szakemberek. 

Annak ellenére, hogy a nyelvelhalás lassú és valószínűleg visszafordíthatatlan folyamata 

elkezdődött, a pilisi szlovák falvakban némi optimizmusra ad okot a közösségek megtartó 

ereje, a származástudat és a kultúra tisztelete, a nyelvében szimbolizálódó XXI. századi 

szlovákság megmaradást támogató ereje. 

Optimizmusra adhatnak okot egy pilisszentkereszti adatközlőm gondolatai is, aki a szlovák 

nemzetiséghez való tartozását így fejezi ki:220 

„Pre mňa nikdy nebolo otázkou, k akej národnosti patrím. Narodila som sa v Maďarsku, 

ale od detsva som počula slovenské slovo, veď moji rodičia a starí rodičia hovorili medzi 

                                                 
220 Adatközlő: Demjén Tamásné, sz. Glück Márta 1965. Pilisszentkereszt. 
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sebou po slovensky. Od malička som sa učila slovenské piesne, ktoré som mala strašne 

rada, a aj dnes poznám viac slovenských piesní, ako maďarských. Slovenská ľudová 

kultúra, a hlavne pilíšska slovenská ľudová kultúra dodnes mi stojí blízko k srdci. Bola som 

vždy hrdá na to, že som trocha iná, ako ostatní maďarskí občania, že ovládam aj iný jazyk 

okrem maďarčiny, že som súčasťou jednej inej kultúry, že patrím k tejto malej slovenskej 

spoločnosti, ktorá býva pod Pilíšom. Pre mňa bolo vždy bobrým pocitom, že nás niečo 

spája, niečo zvláštne, niečo, čo mám rada – spoločné korene, spoločná kultúra a spoločný 

jazyk. Byť pilíškym Slovákom pre mňa znamená dar od života.“  

(=„Számomra sosem volt kérdés, hogy melyik nemzetiséghez tartozom. Magyarországon 

születtem, de gyermekkorom óta szlovák szót hallok magam körül, hiszen a szüleim és a 

nagyszüleim is szlovákul beszéltek. Egészen kicsi korom óta szlovák dalokat tanultam, 

amelyeket nagyon szerettem, és ma is több szlovák dalt ismerek, mint magyart. A szlovák 

népi kultúra, és főleg a pilisi szlovák népi kultúra a mai napig közel áll a szívemhez. 

Mindig büszke voltam arra, hogy egy kicsit más vagyok, mint a többi magyar állampolgár, 

hogy a magyar nyelven kívül más nyelvet is beszélek, hogy egy más kultúra része vagyok, 

hogy ehhez a kis szlovák közösséghez tartozom, amely a Pilis alatt él. Számomra mindig jó 

érzés volt, hogy valami összeköt bennünket, valami különleges, valami, amit szeretek – a 

közös gyökerek, a közös kultúra és a közös nyelv. Pilisi szlováknak lenni, számomra az élet 

ajándéka.”  

   Ami azonban a nyelvjárásokat illeti, úgy a magyar, mint a szlovák társadalom nyelvhez 

kapcsolódó értékrendjében nem foglalnak el előkelő helyet, fogalmazhatnék úgy is, hogy 

az értékrend alacsonyabb fokain helyezkednek el. Érdekes megközelítési szempontot 

vetettek fel azonban szlovén nyelvészek. Megállapították, hogy a szlovének anyanyelve 

valójában valamely nyelvjárás, nem pedig az irodalmi nyelv. Az európai globalizációs 

folyamatok közepette a nyelvjárások fokozottan veszélyeztetettek. Az idézett cikk szerzői 

úgy vélik, hogy ha elhalnak a szlovén nyelvjárások, a beszélő közösség elveszti identitását. 

Éppen ezért például Maribor környékén a nyelvjárások egyre nagyobb teret kapnak a 

közélet különböző területein.221 Esetünkben a magyarországi szlovák nyelvjárások 

revitalizációját az iskolákban oktatott népismeret tantárgy hivatott szolgálni, valamint azok 

a tanórán kívüli foglalkozások, amelyeken a tanulók a legidősebb, nyelvjárásban beszélő 

generáció tagjaival együtt vesznek részt. Úgy vélem azonban, hogy a nyelvjárások 

megőrzéséhez erőteljesebb stratégia kidolgozására van szükség. Kétségtelen, hogy azok a 

                                                 
221 Valh Lopert Alenka, Koletnik, Mihaela: Mariborščina kot identitetni dejavnik v radijskem diskurzu. In: 
Časopis za zgonovino in narodopisje. 82/47. 1. 2011. 121-132. 
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demográfiai mutatók, amelyek az anyanyelvhez tartozók csökkenő számát mutatják, 

nagyrészt a nyelvjárások értékvesztésével függenek össze.  

   Disszertációm nem tekinthető mélységében komplex munkának, azonban 

kiindulópontként szolgálhat az egyes települések nyelvjárásának monografikus 

feldolgozásához, továbbá olyan nyelvjárási zsebszótárak elkészítéséhez, amelyekre a 

szlovák nyelvterületre vonatkozóan a bibliográfiában hivatkozom. Továbbfejleszthetőnek 

vélem szókészlettani, jelentéstani, valamint frazeológiai kutatásokhoz is. 
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Pilisszentkereszt: 
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Süveges Istvánné sz. Janda Berta 1934. 

Szivek Isvánné sz. Bilik Anna 1937. 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet 
 

 

   A vizsgált pilisi települések lexikáját hangtani és alaktani alapon bemutató, egyben 

összehasonlító fejezetben  a táblázatban ábécé rendbe állított szócikkeket (nyelvjárási-, 

esetleg tájszavakat, archaizmusokat, speciális szóátvételeket)  mutattam be. Ebben 

a táblázatban az egyes lexikális elemek  mondatkörnyezetben szerepelnek. 

Példamondataim Pilisszentkeresztről valók. Az egyes lexémák jelentését és a használatuk 

körülményeit igyekeztem életszerű, természetes beszédszituációból kiragadott 

példamondatokkal bemutatni. A példamondatok pilisszentkereszti terepmunkám során, 

természetes beszédhelyzetekben, fonetikus átirattal kerültek lejegyzésre, mindennemű 

változtatás nélkül. A többi településben csak a lexikára fókuszáltam, az ott gyűjtött 

szövegeim más jellegűek.  

                               
LEXIKÁLIS 
EGYSÉG 

JELENTÉS PÉLDAMONDAT 
SZLOVÁKUL 

PÉLDAMONDAT 
MAGYAR MEGFELELŐJE 

ada talán Ňeskúr sa to už ňerobilo, 
lebo luďé už boli ada 
múdrejší.. 

Később ezt már nem 
csinálták, mert az emberek 
talán okosabbak voltak. 

aj igen Aj, aj já sem zvikla spívat na 
Vánoce f kostele na pavlači,  
 

Igen, én is szoktam 
karácsonykor énekelni 
a templomban a karzaton. 

akurátní erőszakos Akurátní človek je takí, čo 
ňepopusťi. 

Az erőszakos ember olyan, 
aki nem enged. 

ancijáš ördög Ancijáša ťi, hňeď ťa 
višústám! 

A szentségit, mindjárt 
megpofozlak! 

ancikrist antikrisztus Ancikrista ťi pekelného! 
Ňehambíš sa? 

Te pokolfajzat! Nem 
szégyelled magad? 

anďel angyal Ždi bola vioblíkaná a zato  
na ňu hovorili, že ligotavá 
Karolinka, anďel mój. 

Mindig ki volt öltözve, ezért 
azt mondták rá, hogy csillogó 
Karolinka, angyalkám. 

apatéka gyógyszertár Pred vojnu sme ňemali 
blísko apatéku. 

Háború előtt nem volt 
a közelünkben gyógyszertár. 

árešt börtön Štiré seďeli f tem roku 
v árešťe. 

Abban az évben négyen ültek 
börtönben. 

bachnut megüt Tag bachel z dveráma, že 
skoro vipalli. 

Úgy becsapta az ajtót, hogy 
az  majdnem kiesett. 

bálen legalább Poščaj mi bálen desat 
forintof! 

Adj kölcsön legalább tíz 
forintot! 
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LEXIKÁLIS 
EGYSÉG 

JELENTÉS PÉLDAMONDAT 
SZLOVÁKUL 

PÉLDAMONDAT 
MAGYAR MEGFELELŐJE 

banuvat bán Aňi ňebanujem, že sem ta 
ňeišla. 

Nem is bánom, hogy nem 
mentem oda. 

bárčo bármi Ňeská sem ťi bárčo 
poviprávala. 

Ma bármit összefecsegtem 
neked. 

barina pocsolya Stupila sem do barini a skoro 
sem si zlomila nohu. 

Beleléptem a pocsolyába és 
majdnem eltörtem a lábam. 

barnaví barna Ňenosí barnavé nohavice. Nem hord barna nadrágot. 

bavúze bajusz Tedi ešče ňigdo ňenosil u nás 
bavúze, aňi bradu. 

Akkor még nálunk senki nem 
viselt bajuszt, sem szakállt. 

bažit   kíván, 

megkíván 

Ked samodruhá žena baží  
za jedlom, mosí to dostat, abi 
ňeostala zle. 

Ha a terhes nő megkíván 
valamit, azt meg kell kapnia, 
nehogy rosszul legyen. 

belaví fehér Ked ból svátek, nosili aj 
belavé šati. 

Amikor ünnep volt, fehér 
ruhát is hordtak. 

beťárit csavarog Dójďi k nám zajtrá troška 
beťárit!  

Gyere el hozzánk holnap egy 
kicsit csavarogni! 

bilulinkí fehérke, 

fehérecske 

Mala pekné bilulinké šati. Szép, fehérecske ruhája volt. 

blázeň bolond Prečo bi sem to spravil, ňeňi 
sem blázeň. 

Miért tenném meg, nem 
vagyok bolond. 

blečat bőg Malé decká zvikli blečat.  
To je ked velice plaču. 

A kicsi gyerekek szoktak 
bőgni. Akkor nagyon sírnak. 

blecha bolha U Mári ma blecha poščípala 
na nohe. 

Márinál megcsípte a lábamat 
a bolha. 

bliščí ragyog, 

fénylik 

Velice je čistotná, furt len 
poklúdzá. Tag sa jéj bliščá 
okná že len. 

Nagyon tiszta, állandóan 
takarít. Úgy ragyognak az 
ablakai, hogy csak. 

braveňec hangya Já už ňevím otkál mám f 
kuchiňi zas tolko bravencof. 

Én már nem is tudom honnan 
van a konyhában ennyi 
hangya. 

brco lovaskocsi 

része 

Brco je to, na čo sa zapíná 
koňová reťaz. 

A lovaskocsi azon része, 
amelyhez csatolják a ló 
láncát. 

buča tök Je sprostá jag buča. Je velice 
sprostá. 

Olyan buta, mint a tök. 
Nagyon buta. 

budák csákány Celí ďen ňerobili, lebo 
ňemali budák. 

Egész nap nem dolgoztak, 
mert nem volt csákányuk. 

buchtuvat megbukik Mojá céra buchtuvala ve 
štvrtém klasi. 

Az én lányom negyedik 
osztályban megbukott. 

buják bika F maštali zme mali dve 
kravy a  jenného bujáka. 

Az istállóban volt két 
tehenünk és egy bikánk. 

butolár pénztárca Ňemala sem v butolári 
drobné. 

Nem volt a pénztárcámban 
apró. 

cajch élesztő Cajch chosnujeme aj ked 
pečeme šiški. 

Élesztőt akkor is használunk, 
amikor fánkot sütünk. 
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capnut megüt Capla ho po tvári. Arcon ütötte. 

cecat szopik Malím ďeťom dala mama 
cecat ňékedi až do roka. 

A kisgyermekeket az anyjuk 
néha egy évig is szoptatta. 

cecki mell Mójmu mužovi sa ždi lúbili 
ženi z velkíma ceckáma. 

Az én férjemnek mindig 
a nagymellű nők tetszettek. 

cesnek fokhagyma Mój krsní tato jelli ždi 
cesnek a zato sa dožili više 
osemďesát rokof.  

Az én keresztapám mindig 
fokhagymát evett, ezért élt 
több mint nyolcvan évig. 

cigaretle cigaretta Ňemal bi si si kupuvat 
cigaretle! 

Nem kellene cigarettát 
venned! 

cigáňít sa hízeleg Ňecigáň sa! Aňi tag ťi ňišt 
ňekúpím. 

Ne hízelegj! Úgy sem veszek 
neked semmit. 

cingáč csengő To s takím malím cingáčom 
cingali mojá mama na 
Vánoce pred večeru. 

Olyan kicsi csengővel 
csengetett az anyukám 
karácsonykor a vacsora előtt. 

cinter temető Ón je už dávno na cinteri. Ő már rég a temetőben van. 

cito sürgős Velice mu bolo cito, zato tak 
uťekal. 

Nagyon sürgős volt neki, 
ezért szaladt úgy. 

cóštok mérőszalag Cóštok je na to, abi majstri 
merali šeličo. 

A mérőszalag arra való, hogy 
mindenfélét mérjenek vele 
a mesteremberek. 

cuclík cumi Ked ňedostali ďeťi cuclík 
velice plakali. 

Amikor a gyerekek nem 
kaptak cumit, nagyon sírtak. 

cundra laza erkölcsű 

nő, céda 

Cundra je taká žena, kerá 
velice lúbí chlapof. 

A céda olyan nő, aki nagyon 
szereti a férfiakat. 

cúrat vizel Volakedi ženi ňenosili 
buďogi a ňékedi aj 
postojački cúrali. 

Valamikor a nők nem 
hordtak bugyogót és néha 
állva vizeltek. 

curiguvat tolat Ked z vozom curiguvali, ždi 
hovorili koňom: curig, 
curig... 

Amikor a kocsival tolattak, 
a lovaknak mindig azt 
mondták: curig, curig... 

curugat tolat A ked ten voz začal curugat, 
tedi sa prekoťil. 

És amikor a kocsi tolatni 
kezdett, akkor felborult. 

cvekelle cvekedli Ked sa olepá cvekelle 
hovorá: Držme sa chlapci 
spolu, lebo nás je málo. 

Amikor a cvekedli 
összetapad, azt mondják, 
hogy: Tartsunk össze fiúk, 
mert kevesen vagyunk. 

cverna cérna Už ňeviďím dobre a ňékedi 
ňetrafím s cvernu do ihlovéj 
ďírki. 

Már nem látok jól, és néha 
nem találok bele a cérnával 
a tűbe. 

čarbat firkál Celú irku sem mala 
počarbanú. 

Az egész füzetem össze volt 
firkálva. 

čekat vár Mala sem patnást rokof  ked 
sem čekala bábo. 

Tizenöt évesen babát vártam. 

čéra tegnap Prečo si ňedošla čéra k nám? Tegnap miért nem jöttél el 
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hozzánk? 

čičonka szögletes 

textília 

Usušenú trávu zme pozbírali 
do čičonki. 

A száraz füvet nagy, 
négyszögletes rongyba 
gyűjtöttük. 

čil most Len čil  mi došlo na misel 
jako sa voláš. 

Csak most jutott eszembe, 
hogy hívnak téged. 

čmúďit füstöl Ked volado mnoho fajčil,  
na teho hovorili, že čmúďí 
jak komín. 

Ha valaki sokat cigarettázott, 
azt mondták rá, hogy füstöl 
mint a kémény. 

čudo csoda Ňeňi čudo, že ho ňepoznáš, 
šag už dávno ňebívá tu. 

Nem csoda, hogy nem 
ismered, hisz már rég nem 
lakik itt. 

čukolád csokoládé Ňesmím jest čukolád, lebo 
mám velkí cuker. 

Nem ehetek csokoládét, mert 
magas a cukrom. 

čumák állat orra Sviňa má dĺhí čumák. A disznónak nagy orra van. 

čut hall Ňékedi aňi ňečujem, čo mi 
hovorá. 

Néha nem is hallom, mit 
mondanak nekem. 

čvarga banda, részeg 

férfiak 

csoportja 

Ked sa ostrebali, tedi f takej 
čvarge choďili a robili pletki. 

Néha úgy berúgtak, hogy 
bandába verődtek és csak 
rosszat műveltek. 

darmo hiába Darmo sa ma buďeš 
vipituvat, vác aňi tag ťi 
ňevím povedat. 

Hiába kérdezgetsz, többet 
akkor sem tudok neked 
mondani. 

darunek ajándék A jakí darunek sťe dostali  
od jeho sestri? 

És milyen nászajándékot 
kaptatok a nővérétől? 

demižón demizson Demižón je s prútkáma 
upleťená flaša. 

A demizson vesszővel 
körülfont palack. 

deščička deszka Na takej ťenkej deščičke stál, 
že sem sa bála, že spaňňe 
ottál. 

Olyan keskeny deszkán állt, 
hogy attól féltem leesik róla. 

ďifča lány To sem čula, že tá ďifča 
z Peštu sa mu najvác lúbí. 

Azt hallottam, hogy az a pesti 
lány tetszik neki legjobban. 

diňa dinnye Povedzme já prevelice lúbím 
diňu. 

Mondjuk, én nagyon 
szeretem a dinnyét. 

dočilšku eddig Dočilšku sem aňi ňeveďela, 
že ti robíš f Pešťi. 

Eddig nem is tudtam, hogy te 
Pesten dolgozol. 

dohola mezítelenre Moseli sme sa vizlést 
dohola. 

Mezítelenre kellett 
vetkőznünk. 

došel jött Čo sťe ňedošli čéra k nám? 
Čekali zme vás. 

Miért nem jöttetek el 
hozzánk? Vártunk titeket. 

dovica özvegy-

asszony 

Dovica, hotová opica. Özvegyasszony, kész majom. 

drápački tollfosztás Tedi hovorili, ked ženi 
v zime drápali pérí. 

Akkor mondták, amikor télen 
az asszonyok tollat 
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fosztottak. 

drát drót Urobili visokí plot z drátu, 
abi jím pes ňeuťékel. 

Magas kerítést csináltak 
drótból, hogy a kutya ne 
szökjön meg. 

drefká gyufa Hentí drefká ňeňi su dobré, 
lebo sa porád zlomá. 

Azok a gyufák nem jók, mert 
rögtön eltörnek. 
 

drichmat alszik Je takí darební, že len 
drichme celí ďen. 

Olyan lusta, hogy egész nap 
alszik. 

duchna dunyha, 

takaró 

Ked je velká zima, je lepšá 
duchna, lebo je omnoho 
ťeplejšá. 

Amikor nagyon hideg van, 
jobb a dunyha, mert sokkal 
melegebb. 

duplom duplán Ked mi volačo šmakuvalo, 
mama dali mi aj duplom. 

Ha valami nagyon ízlett 
nekem az anyám duplán adott 
belőle. 

durandzie ringló Durandzie boli také vaččé 
okruhlé slivi. 

A ringló olyan nagy, kerek 
szilva. 

ďubra laza erkölcsű 

nő 

Ďubra, tag hovorili na ženu, 
kerá lúbila chlapof. 

Ezt mondták arra a nőre, aki 
szerette a férfiakat. 

egzecíruvat kötekedik, 

parancsolgat 

Ked sa opil, tedi ma furt len 
egzecíruval. 
Ňeňechal ma spokojom. 

Amikor berúgott, mindig 
kötekedett. Nem hagyott 
békén. 

escajch evőeszköz Escajch ňeňi slovenské ale 
tuším ňemecké slovo. To jag 
ližica, villička, nóž. 

Az „escajch“ (evőeszköz) 
nem szlovák, hanem azt 
hiszem német szó. Úgy mint 
a kanál, villa, kés. 

ekstra külön Tí peňáze, keré zme si 
zešporuvali, dávali zme 
ekstra. 

Azt a pénzt, amit 
megspóroltunk, azt külön 
raktuk. 

fajínskí jóképű No, ten jejéj muž ňišt ňeňi 
fajínskí! 

Hát, az ő férje egyáltalán 
nem jóképű. 

fajront vége Na ňeskajšek je už fajront. Mára végeztünk. 

farál pap Náš pán farár ňeveďá 
slovenskí, ale mi sa zato 
mollíme aj tag. 

A mi papunk nem tud 
szlovákul, de azért mi úgy is 
imádkozunk. 

fertál negyed Je ešče len fertál na šest. Még csak negyed hat. 

fertuška kötény Mosím si naškrobit ešče aj 
fertušku, abi sem hu mala 
potom peknú f kostele. 

Ki kell keményíteni a kötényt 
is, hogy szép legyen rajtam 
a templomban. 

fígel gazember Ten najmenší bol takí malí 
fígel, že sem ho ňemohla 
nechat len tak doma samého. 

A legkisebb olyan gazember 
volt, hogy egyedül nem 
hagyhattam otthon. 

filír fillér Boli zme takí chudobní, že 
zme často ňemali aňi filír.  

Olyan szegények voltunk, 
hogy gyakran egy fillérünk 
sem volt. 
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firhang függöny Ten firhang je už velice 
špinaví. 

Az a függöny már nagyon 
piszkos. 

fiškál ügyvéd Ten Szmetanóf  Béla, čo bívá 
f Pešťe, je fiškál. 

A Szmetana Béla, aki Pesten 
lakik, ügyvéd. 

flandra  könnyűvérű 

nő, riherongy 

Flandra, je též taká žena, 
kerá lúbí chlapof. 

Az szintén olyan nő, aki 
szereti a férfiakat. 

flek folt Chudobní luďé nosívali 
flekuvané nohavice aj 
štrevice podrážané. 

A szegény emberek foltos 
nadrágot és újratalpalt cipőt 
hordtak. 

flinta puska Jag ďeťi zme raz našli 
s kamaráďi flintu  
f Trňinách. 

Gyerekként a barátaimmal 
egyszer találtunk  puskát 
a Bozótosban. 

fošňa palló Fošňu chosnuvali pri stavaňí, 
a po tem ťískali aj talički. 

Pallót építkezésnél 
használtak, és rajta tolták 
a talicskát. 

frajír udvarló Ešče má len šesnást rokof  
a už ten jejéj frajír  aj spí 
u ňích. 

Még csak tizenhat éves és az 
udvarlója már náluk alszik. 

friško gyorsan Friško uťekaj, lebo ťa už 
ňepusťá núťer! 

Szaladj gyorsan, mert már 
nem engednek be! 

frištuk reggeli Na frištuk mi spravila máslóf 
chléb. 

Reggelire vajas kenyeret 
készített nekem. 

fuják szélvihar V noci ból venku prevelikí 
fuják. 

Éjszaka nagy szélvihar volt 
kinn. 

fundament alap Ked stavaju dom, najprv 
spravá fundament. 

Amikor házat építenek, 
először az alapot készítik el. 

furt mindig Furt sa mi len motá okolo 
nohof. 

Mindig láb alatt van. 

fusekle vastag zokni Fusekle zme si dali do čižém 
ždi v zime. 

Télen a csizmába mindig 
vastag zoknit is felvettünk. 

fušer nem 

szakember 

Fušer je chlap, kemu sa ňišt 
ňepodarí. Plano spraví to, čo 
robí. 

Az a férfi, akinek semmi nem 
sikerül. Rosszul csinálja, 
amit csinál. 

fúra rakomány Prevézli zme do susednéj 
ďeďini celú fúru dreva. 

A szomszéd faluba egész 
rakomány fát vittünk. 

galeta bödön F galeťe držíme masť. Bödönben tartjuk a zsírt. 

gágor nyak,  

torok 

Ňekrič, lebo ťi opuchňe 
gágor! 

Ne kiabálj, mert begyullad 
a torkod! 

gerheň kukoricakása, 

görhöny 

Gerheň ból z kukurici. Bolo 
to nadrobno zemleté 
a uvarené, a potom to dali 
upést. 

A görhöny kukricából 
készült. Apróra volt őrölve, 
megfőzve , majd 
megsütötték. 

gips gipsz Ked sem si zlomila nohu, dal 
mi dochtor gips. 

Amikor eltörtem a lábam, az 
orvos begipszelte. 
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glanc lakk,  

fény 

Štrevice a čižmi bívali 
viglancuvané, ale aj šporhelt 
glancuvali. 

A cipők és a csizmák ki 
voltak fényesítve, de 
a tűzhelyet is fényesítették. 

gňávit nyom Mori, alebo mrákavi že 
gňávili volakedi ženi.  

Régen  mitikus lények 
nyomták az asszonyok 
mellkasát.  

gong gang Vižeň teho psa na gong! Kergesd ki azt a kutyát 
a gangra! 

grunt gazdaság Ked velice hrmí, mosíme sa 
mollit pri svíčke, abi hrom 
ňeuďeril do nášho gruntu. 

Amikor nagyon dörög az ég, 
gyertyánál kell imádkozni, 
hogy  a villám ne csapjon be 
a gazdaságba. 

gúlat gurul Ked zme boli mladí, gúlali 
zme sa dole ždi na roli. 

Amikor fiatalok voltunk, 
mindig gurultunk lefele 
a szántóföldön. 

hajzel toalett,  

wc 

Hajzel mal tedi každí ekstra, 
aj tedi ked bívali v jenném 
dvore. 

Akkor mindenkinek külön 
volt wc-je, akkor is, ha egy 
udvarban laktak. 

haluški haluska Najlepšá je fazulová poléfka 
z velkíma haluškáma. 

Legjobb a bableves nagy 
galuskával. 

hábi ruha Vizleč si tí špinavé hábi! Vesd le azt a piszkos ruhát! 

hátoš hátikosár Doňésla sem vám jabúčká  
za celí hátoš. 

Hoztam nektek almát egy 
egész hátikosárral. 

hen ott Polož tú opálku z hentíma 
krumpláma hen na gong! 

Azt a krumplival teli kosarat 
rakd ki a gangra! 

hibaj menj Ňehaj ma spokojom, hibaj už 
domu! 

Hagyj békén, menj már haza! 
 
 

hinčuška, 
hinčuvat sa 

hinta, hintázik Najvác sa ihraju našé ďeťi 
pri hinčuške. 

A gyerekeink legtöbbet 
a hintánál játszanak. 

hledat keres Ked volačo hledali a ňenašli, 
tag sa opítali, ďe to je. 

Amikor kerestek valamit, és 
nem találták, akkor 
megkérdezték, hol van. 

hleďet néz Hleďí jag vrana do flaši. Néz, mint varjú a palackba. 

hlivi gombafajta Hlivi  su také hríbi, keré róstu 
na stromof. 

Azok olyan gombák, melyek 
a fán nőnek. 

hňízdo fészek Lastovički robá hňízdo  
pod strechu nad násipom. 

A fecskék a tető alatt, 
a terasz fölött készítenek 
fészket. 

hoňňe sok Hoňňe krumpél sa nám 
uroďilo. 

Sok krumplink termett. 

hojzulka kislány Hojzulka je taká mladá, 
pekná difča. 

A „hojzulka“ fiatal, szép 
lány. 

hokellík hokedli Mali zme štiri hokellíki 
v kuchiňi. 

A konyhában négy hokedlink 
volt. 

honní alkalmas, jó Ňeňi to honné na ňišt. Nem jó az semmire. 
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horedržaní beképzelt Ón to aj tag ňeokoštuje, je 
velice horedržaní! 

Ő azt úgysem kóstolja meg, 
nagyon beképzelt. 

hrebíčki szegfű Hrebíčki maju velice dobrú 
vóňu. 

A szegfűnek nagyon jó illata 
van. 

hrešeňí szidalom Mój tato, ked ma hrešili, ždi 
hovorívali, že ancikrista ťi 
pekelného! 

Az apám, amikor szidott, 
mindig azt mondta, hogy  az 
antikrisztusodat! 

hrotek sajtár Hrotek vizíral tak ako vedro. 
Malo to pinták, jak sa 
vilívalo mléko z teho. 

A sajtár olyan, mint egy 
vödör, aminek kiöntője volt. 

huba száj Čo je špinavé, to si ňedaj  
do hubi! 

Ami piszkos, azt ne tedd 
a szádba! 

húra padlás Céra spalla z húri a zlomila 
si nohu. 

A lányom leesett a padlásról 
és eltörte a lábát. 

húšč bozót Záhrada sa obróstla 
z húščáma. 

A kertet benőtte a bozót. 

chlápat iszik  Ten jej muž ból velice 
mrchaví, furt len chlápal 
a ból ostrebaní. 

Az ő férje nagyon rossz volt, 
mindig ivott és részeg volt. 

chmulo ostoba, hülye Chmulo je takí sprostí chlap, 
kerí furt len sprostosťi 
viprává. 

A „chmulo“ olyan ostoba 
férfi, aki mindig csak 
hülyeségeket beszél. 

chosen haszon Ňemala sem z teho žánní 
chosen. 

Nem volt belőle semmi 
hasznom. 

chosnuvat használ Už dávno ňechosnujeme 
korito. 

Már rég nem használunk 
teknőt. 

chóva étel, 

takarmány 

Čil je už chóva pre zvíratá 
velice drahá. 

Most az állatok takarmánya 
már nagyon drága. 

chrumkavé ropogós Ked ňevesťe pršalo na veselí, 
to bolo zato, lebo lúbila 
šecko chrumkavé, troška 
prihorené. 

Ha esett az eső esküvőkor, 
azt jelentette, hogy 
a menyasszony szereti 
a ropogós, odaégett ételeket. 

chumaj bolond Chumaj je jag chmulo, takí 
sprostí chlap. 

A „ chumaj“ olyan bolond 
férfi. 

ic menj Ňeic ta, lebo ťa aj ottál 
vihoďá! 

Ne menj oda, mert onnan is 
kidobnak! 

inaččí más Na Kestúci inaččí viprávaju 
jag u nás. Tam hovorá šecko 
tvrdo jag „dedina“ a ňé 
„ďeďina“. 

Kesztölcön másképp 
beszélnek, mint nálunk. Ott 
mindent keményen 
mondanak, mint „dedina“ és 
nem „gyegyina“. 

ináč másképp Mosím sa mu prihovorit, 
ináč to ňepójďe. 

Beszélnem kell vele, 
másképp nem megy. 

inšé más Ňišt inšé ťi už ňevím 
povedat. 

Semmi mást nem tudok 
neked mondani. 

irka füzet Irku zme mali f škole. Písali Az iskolában volt füzetünk. 
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zme do ňéj. Abba írtunk. 
isto biztosan Isto sa povaďili, a zato sa 

ešče aj čil hňevaju. 
Biztosan összevesztek, ezért 
még  most is haragszanak. 

išel ment Jakí išel, takú našel. To je,  
že je just taká jag aj ón. 

Amilyen ment, olyat talált. 
Ez az, hogy éppen olyan mint 
ő. (Egyik kutya, másik eb.) 

jabúčko alma Ňeňi na tem jabloňi skoro 
ňišt jabúčkof. 

Nincs azon az almafán szinte 
semmi alma. 

jabrátká barka Na Kvetnú ňeďelu posvácali 
f kostele jabrátká. 

Virágvasárnap a templomban 
barkát szenteltek. 

jáderká magocskák Ked začňem jest jáderká, 
ňevím to ňehát tak.  

Ha elkezdem enni 
a tökmagot, nem tudom 
abbahagyni.  

jáger erdész Michal báči boli jáger f 
santofskích horách. Ňigdaj 
ňedovolili, abi zme dovézli 
drevo z hori.  

Mihály bácsi erdész volt 
a szántói erdőben. Soha nem 
engedte meg, hogy fát 
hozzunk az erdőből. 

jakňa női viselet 

felső része 

Mojá mama ešče nosili jakňu 
volakedi. Malo to šapulle na 
chrbťe okolo dríku dokola. 

Az én anyám még hordott 
kiskabátkát, aminek a hátán 
és a derék hajtások voltak 
körbe. 

járek árok Volakedi si každí vipucuval 
aj járek pred svojím domom 
každú sobotu, ňé jag čil! 

Valamikor minden 
szombaton kitisztították a ház 
előtti árkot is, nem úgy mint 
most. 

jaťelina lucerna Spívaju u nás aj takú 
pesňičku, že: rósťe drobná 
jaťelinka medzi horáma... 

Nálunk olyan dalt is 
énekelnek, hogy: erdőben nő 
az apró lóhere. 

jebat közösül  

(vulgáris) 

Jebat je ňeslušné slovo. Ked 
je žena spolu z mužom. 

Ez egy illetlen szó, amikor 
a nő együtt van a férfival. 

jeduvat bosszantani Ňejeduj ma už vác s tím! Ne bosszants engem már 
ezzel! 

jelito hurka Mosím ešče viumívat črevá, 
lebo buďeme robit aj jelito. 

Ki kell mosnom még 
a beleket, mert hurkát is 
fogunk csinálni. 

jennakí egyforma Hambili sa, lebo na tem bále 
mali oblečené jennaké šati. 

Szégyellték magukat, mert  
azon a bálon egyforma 
ruhába öltöztek. 

jufcingla laza erkölcsű 

nő 

Jufcingla, tag hovorili na 
ženu, kerá lúbila chlapof. 

Azt mondták a nőre, aki 
szerette a férfiakat. 
 

just éppen Vizírá just tag, jag jeho tato. Éppen úgy néz ki, mint az 
apja. 

kakáva kakaó Mám ťi spravit aj kakávu  
na frištuk? 

Kakaót is csináljak neked 
reggelire? 

kaplička kápolna Každú ňeďelu máme  
f kapličke frišké kveti. 

Minden vasárnap friss 
virágok vannak 
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a kápolnában. 

kapusňice káposztás 

(ahol 

termesztették 

a káposztát) 

Kapusňice boli role, 
ňeďaleko klástera, pri 
potoku. 

A káposztásföld szántóföld 
volt nem messze 
a kolostortól, a patak mellett. 

kapusňík káposztás 

lángos 

Robila sem dvaccet 
kapusňíkof! 

Húsz káposztás lángost  
sütöttem. 

kasňa szekrény Treba ešče jeden chlap, abi 
zme tú kasňu veďeli zát do 
izbi 

Még egy férfi kell, hogy ezt 
a szekrényt be tudjuk vinni 
a szobába. 

kaštíl kastély Mnohátí robili volakedi na 
Santove f kaštíli. 

Valamikor sokan dolgoztak 
a szántói kastélyban. 

kerí melyik Kerú ďifču si si vibral? Melyik lányt választottad? 

kifel kifli Kúp mi ve sklepe dva kifle! Vegyél nekem két kiflit 
a boltban! 

klandra útszéli 

betonoszlop 

Tá štvrtá klandra pri cesťe 
bola polámaná. 

Az a negyedik útszéli 
betonoszlop össze volt törve. 

klapiňec tehénlepény, 

tehénürülék 

Po kravách zme každí ďen 
pozametali cestu, abi tam 
ňeostali klapince. 

Minden nap felsepertük az 
utat a tehenek után, hogy ne 
maradjon ott tehénlepény. 

klas osztály Po šéstém klase sem už išla 
slúžit do Pešťi. 

A hatodik osztály után  már 
Pestre mentem szolgálni. 

klášter kolostor Do kláštera choďá ge 
stuďenke pre vodu ešče aj 
z Peštu. 

A kolostornál lévő kúthoz 
még Pestről is járnak vízért. 

klepáč kalapács Klepáč mosí bit v každej 
roďiňe. 

Minden családban kell lennie 
kalapácsnak. 

kléšče fogó  S kléščáma zme viťáhli 
povedzme klince. 

A fogóval kihúztuk például 
a szögeket. 

kočár babakocsi Tento kočár je už velice 
starí. 

Ez a babakocsi már nagyon 
régi. 

kočka macska Kočka sa mi okoťila zas 
v garáži. 

A macska már megint 
a garázsban kölykedzett. 

kolečká kis kerekek Na téj talige su velice malé 
kolečká. 

Azon a taligán nagyon kis 
kerekek vannak. 

komedáš színész, 

komédiás 

To je takí komedáš, furt len 
posmechuje a sprostosťi 
vivádza. 

Ő olyan komédiás, mindig 
nevetgél és hülyeségeket 
csinál. 

komilka kamilla Komilku treba najprv dobre 
visušit. 

A kamillát először jól ki kell 
szárítani. 

konc egészen Raz mi hovori volačo tak, 
a na druhí ďen konc inšé mi 
o tem hovorí. 

Egyik nap mond nekem 
valamit, másnap arról 
egészen mást mond. 
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konopňice kenderföld Konopňice boli role, pri 
potoku. Tam ňeďaleko 
kláštera. 

A kenderföld a pataknál volt. 
Ott, nem messze 
a kolostortól. 

koňaciňec lóürülék Ked sa volakemu ščikúce, 
hovorá, že ho spomínaju 
pipíški f koňacinci. 

Amikor valaki csuklik, azt 
mondják, hogy emlegetik 
a pacsirták a lóürülékben. 

kostel templom Ból chudobní jag kostelná 
miš. 

Olyan szegény volt, mint 
a templom egere. 

korbáč korbács S korbáčom choďívali šibat 
ďifčence na Velkú noc. 

Húsvétkor korbáccsal jártak 
a fiúk a lányokhoz locsolni. 

korhel alkoholista Korhel, to je taký opileňec. A korhely olyan részeges. 

krampáč csákány Krampáč je ťašší jag motika. A csákány nehezebb mint a 
kapa. 

kriskindel karácsonyfa F temto roku buďeme mat 
menší kriskindel. 

Az idén kisebb 
karácsonyfánk lesz. 

krígel korsó,  

krigli 

Ňékerí chlapi vipili krígel 
piva ve šenku skoro každí 
ďen. 

Némelyik férfi majdnem 
minden nap megivott egy 
korsó sört a kocsmában. 

krsná maci keresztanya Krsná maci mi kúpili 
hoďinki. 

A keresztanyám vett nekem 
órát. 

krumple burgonya Bola sem okopávat krumple. Bekapáltam a krumplit. 

krumplovňík tócsni Upeč mi na večeru ňeská 
kruplovňík! 

Vacsorára ma süss nekem 
krumplibabát! 

kšeft vándorárus 

„seftelő“ 

Mój kamarát je dobrí kšeft. A barátom jó üzletkötő. 

kukat néz Kukala na mňa s takíma 
velkíma očáma jak sova. 

Nézett rám azokkal a nagy 
szemeivel, mint a bagoly. 

kuperta boríték Do kuperti sa dávali peňáze 
na veselí a dali to po večeri 
mladím do darunku. 

Lakodalomkor borítékba 
tették a pénzt, és vacsora után 
adták a fiataloknak 
nászajándékba. 

kutáč kutács, 

tűzkaparó 

Ňeihraj sa s tím kutáčom 
v ohňi!  

Ne játssz azzal 
a tűzkaparóval a tűzben! 

kúšček darabka Ked zme boli hlanní, 
odkrójili nám ždi len kúšček 
chleba. 

Amikor éhesek voltunk, 
mindig csak egy darabka 
kenyeret vágtak le nekünk. 

kúťik herpesz Umi si tú ližicu, lebo zajtrá 
buďeš mat zas kútik na hube. 

Mosd el azt a kanalat, mert 
holnapra herpesz lesz 
a szádon. 

kútňica gyermekágyas Kútňica je žena po póroďe. 
Mosela otpočívat a kmotra 
jéj ňésla do kúta. 

A fiatalasszony szülés után 
gyermekágyas. Pihennie 
kellett és a komaasszonya 
főzőtt a családra. 

lachkí könnyű Ňeská sem mala  len lachkú Ma könnyű vacsorám volt. 
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večeru. 
ladveňički vesék Boleli ho aj ladveňički. Fájtak a veséi. 

led jég Volakedi zme obsipali led 
s popelom, abi sa tak 
ňešmíkal. 

Valamikor hamut szórtunk 
a jégre, hogy ne csússzon. 

ledvá alig Už ma tag bolá nohi, že sa 
ledvá dostaňem až g sklepu.  

Úgy fájnak a lábaim, hogy 
alig jutok el a boltba. 

lichva szarvasmarha Lichvu zme mali v maštali, 
ale každí ďen zme hu vihnali 
na lúku pást. 

A szarvasmarha az istállóban 
volt, de minden nap 
kikergettük a rétre legelni. 

lilaví lila Mojá stará mama mali ve 
dvore aj bílí, aj lilaví 
špaňihel. 

A nagyanyám udvarán volt 
fehér és lila orgona is. 

litera betű Ve škole nás naučili písat 
literi . 

Az iskolában megtanítottak 
betűket írni. 

líčit meszel Izbu zme si vilíčili  ňékedi aj 
vác rázi do roka. 

A szobát évente többször is 
kimeszeltük. 

logda labda Chlapci sa ihráli na dvore 
z logdu. 

A fiúk az udvaron labdával 
játszottak. 

lokeť könyök Uďerila sem si laví lokeť, 
móže bit, že buďem mat 
nečekaních hosťov. 

Beütöttem a bal könyökömet, 
lehet, hogy  váratlan 
vendégeink lesznek. 

loter lator, 
gazember 

Sú mrchaví jak lotri . Olyan rosszak, mint a latrok. 

luďé emberek Ľuďé poviprávaju šeli len čo. Az emberek mindenfélét 
beszélnek. 

luft levegő Je tu takí pristavení luft. Olyan állott levegő van itt. 

lunt rongy Já sem ňikdaj ňechoďila  
f takích šelijakích starích 
luntof, abi si luďe ňemisleli, 
že sme žebráci. 

Én sosem jártam mindenféle 
öreg rongyokban, hogy az 
emberek ne gondolják, hogy 
koldusok vagyunk. 

lúpat hámoz, foszt, 

tisztít 

Volakedi zme lúpali 
kukuricu ždi v maštali. 

Valamikor az istállóban 
fosztottuk a kukoricát. 

luskák zsebkés Luskák sem nosil ždi ve 
vačku. 

A zsebkést mindig 
a zsebemben hordtam. 

maďaránko-
vé plevi 

majoranna Maďaránkové plevi zme 
dávám do gulášovéj poléfki. 

A gulyáslevesbe teszek 
majorannát. 

machlat összegyűr Narásaná sukňa bívala 
pomachlaná, ked si človek 
vác rázi sedel. 

A rakott szoknya mindig 
gyűrött volt, ha az ember 
többször leült. 

maštal istálló Maštal bola nazadku 
v zanném dvore. 

Az istálló hátul volt a hátsó 
udvarban. 

maťer anya Každá maťer si lúbí ďíťa. Minden anya szereti 
a gyerekét. 

masár hentes Peller ból v ďeďiňe A faluban Peller volt 



165 
 

LEXIKÁLIS 
EGYSÉG 

JELENTÉS PÉLDAMONDAT 
SZLOVÁKUL 

PÉLDAMONDAT 
MAGYAR MEGFELELŐJE 

najlepším masárom. a legjobb hentes. 
mašina vonat Ňékedi čut hlas mašini 

z Verešvára. 
Néha Vörösvárról hallani 
a vonatot. 

mašina gép Mojá mama veďeli šit aj na 
šijácéj mašiňe. 

Az én anyám varrógéppel is 
tudott varrni. 

mašinuvačka cséplőgép Ked žatva bola hotová, tedi 
došla  mašinuvačka 
a vitlačila zboží.  

Amikor vége volt az 
aratásnak, akkor jött 
a cséplőgép a gabonára. 

mechovica textíl - rongy Mechovica je jag vreco, má 
to tráki, potom sa to uváže 
a dá sa to na chrbet. 

Olyan, mint egy zsák, van 
pántja, megkötik és a hátukra 
teszik. 

melas étel Melas robili ze cvikli. A melaszt marharépából 
készítették. 

merkuvat vigyáz, óv Moseli zme merkuvat ked 
bola žatva, abi ňevipukel 
oheň. 

Aratáskor vigyázni kellett, 
hogy ne legyen tűz. 

mladožeňík vőlegény Mladožeňík skoro s každím 
tancuval. 

A vőlegény szinte 
mindenkivel táncolt. 

mnoháťí sokan Mnoháťí došli pred kostel, 
pozret ňevestu. 

Sokan a templomhoz jöttek 
megnézni a menyasszonyt. 

mora mitikus lény Mora, tá též choďila gňávit 
ženi, jag aj mrákava. 

A „mora“ ugyanúgy ráült 
a nők mellkasára, mint a 
„mrákava“. 

móres rend, regula F škole nás naučili na móres. Az iskolában megtanítottak 
minket a rendre. 

moset muszáj,  

kell 

Ňemosíš sa bát psa, ňehrize! Nem kell félned a kutyától, 
nem harap! 

motor autó Pójďeme do vároša 
z motorom. 

Bemegyünk a városba 
autóval. 

mrákava mitikus lény Mrákavi choďili v noci, tag 
hovorili tedi, že gňávit ženi. 

A „mrákava“ este járt az 
asszonyokat ijesztgetni. 

mrchaví rossz Čil ňesmíš bit mrchaví! Most nem lehetsz rossz! 

mrváň morvány 

kerek esküvői 

kalács 

Upékel sa už mrváň? Megsült már a morvány? 

načisto teljesen Tak začal zrúkat, že sem sa 
načisto zlekla. 

Úgy el kezdett üvöltözni, 
hogy teljesen megijedtem. 

najpekňejší legszebb Vibrala sem si tí najpekňejšé 
koláče.  

A legszebb süteményeket 
választottam ki. 

nakoňec végül Nakoňec sa ťi šecko podarí. Végül majd minden sikerül. 

napašmaní felaljzott Je takí napašmaní, že mosí 
íst na bál. 

Olyan felaljzott, hogy el kell 
mennie a bálba. 

naprociva szemközt, Naprociva ňích bívala 
Šunkárka. 

Szemközt velük lakott 
Sunkárka. 
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szemben 

naraz egyszercsak A naraz došel domu s takím 
hurtom, že sem sa aj 
naplašila. 

Egyszercsak akkora dérrel-
durral jött haza, hogy 
megijedtem. 

násip terasz, 

veranda 

Násip bol pod strechu jag sa 
išlo do domu. 

A terasz tető alatt volt, ahogy 
bementünk a házba. 

nátoň tuskó Na nátoňi rúbali chlapi 
drevo. 

A férfiak a tuskón aprították 
a fát. 

nátura jellem, 

tulajdonság 

Ten jéj muž mal velice planú 
náturu. Furt hu bil aj hrešil. 

Az ő férjének nagyon rossz 
jelleme volt. Folyton verte és 
szidta. 

nazatku hátul Na busi zme zvikli seďet 
nazatku a ňé napretku. 

A buszon hátul szoktunk ülni 
és nem elöl. 

ňebožátko szegény, 

szerencsétlen 

Je to také ňepodarené ďecko 
alebo zvíra, také ňebožátko. 

Az olyan nem jól sikerült 
gyerek vagy állat, 
olyan szerencsétlen. 

ňégdo valaki S komori nám ňégdo ukradel 
klbáski. 

A kamrából valaki ellopta 
a kolbászt. 
 

ňemóresní udvariatlan, 

goromba 

Boli takí ňemóresní chlapi, 
kerí ňikdáj ňevinšuvali. 

Voltak olyan udvariatlan 
férfiak, akik soha nem 
köszöntek. 

ňé nem Ňé to ňeňi pravda! Nem, ez nem igaz. 

ňeňi nincs A čo, ňeňi to  šecko jenno 
jako sa to hovorilo volakedi? 

Na és, nem mindegy, hogy 
azt valamikor hogyan 
mondták? 

ňeská ma Ešče ňeská to mosím spravit.  Még ma meg kell csinálnom. 

ňevesta menyasszony Ňevesta mala pekné bílé šati. A menyasszonynak szép 
fehér ruhája volt. 

ňezdraví beteg Ból už takí ňezdraví, čo aňi 
choďit ňevládal! 

Olyan beteg volt már, hogy 
járni sem bírt. 

ňigdaj soha No čil sem sa tag nahňevala, 
že ňigdaj vác k vám 
ňedójďem. 

Most úgy megharagudtam, 
hogy soha többet nem jövök 
magukhoz. 

ňišt semmi Já sem o tem ňečula ňišt. Én arról semmit nem 
hallottam. 

ňúrat kotorász, 

kutakodik 

Čo tam ňúráš f téj kasňi? 
Hledáš volačo? 

Mit kotorászol abban 
a szekrényben? Keresel 
valamit? 

ocet ecet Ocet je kiselí. Az ecet savanyú. 

obedár ebédhordó Po zabijačke zme mali 
karminu. Po ňéj dali 
každému do obedára ovar. 

Disznóölés után volt a tor. 
Utána mindenkinek adtak 
disznótoros levest az 
ebédhordóba. 
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obéíst kikerül Velkú jamu treba obéíst, abi 
sme ňespalli do ňéj. 

A nagy gödröt ki kell kerülni, 
hogy ne essünk bele. 

obidvá mindketten Obidvá umreli ve vojňe. Mindketten meghaltak 
a háborúban. 

odepret kinyit Ňeskoro večér už ňeodeprem 
ňikomu, lebo sa bójím. 

Késő este már nem nyitok 
ajtót senkinek, mert félek. 

odešel elment Muž hu ňehál, už aj odešel 
z domu. 

A férje elhagyta, már el is 
ment otthonról. 

odňésla sa od 
ňeho 

elköltözött Jásem tag čula, že tá Róziná 
ňevesta, sa už odňésla od 
muža. 

Úgy hallottam, hogy 
a Rozina menye elköltözött 
a férjétől.  

odvizitíruvat kivizsgál Už mi bolo tag na ňišt, že 
pán dochtor mi povedali, že 
sa mosím dat odvizitíruvat. 

Már annyira rosszul voltam, 
hogy az orvos azt mondta, ki 
kell vizsgáltatnom magam. 

oharek  uborka Hovorá u nás, že ked je žena 
ťašká, tedi lúbí oharek. 

Azt mondják nálunk, ha a nő 
terhes, akkor szereti az 
uborkát. 

okoštuvat megkóstol Okoštuj aj títo koláče! Kóstold meg ezt a kalácsot 
is! 

omáčka főzelék Já ňelúbím žánnú omáčku. Nem szeretek semmilyen 
főzeléket. 

oné valami, izé Oné je také slovo, čo ňišt 
ňeznamená. 

Az „oné“ (valami) olyan szó 
ami semmit nem jelent. 

onučka kapcarongy Dala sem si onučku do čižmi, 
lebo ma už velice ozábalo. 

A csizmámba raktam 
a kapcarongyot, mert már 
nagyon fázott a lábam. 

oňuchat megszagol Ňebój sa teho psa, len ťa 
oňuchá! 

Ne félj attól a kutyától, csak 
körülszaglász. 

opálka kerek fonott 

kosár 

Pozbíraj slivi do opálki! Szedd össze a szilvát 
a kosárba! 

oprobuvat megpróbál 

felpróbál 

Oprobuj si títo sukňe! Mňe 
su už úské, ked sceš, móžeš 
si jích zebrat. 

Próbáld fel ezt a szoknyát! 
Nekem már szűk, ha akarod, 
elviheted. 

oringle fülbevaló Krsná maci jej kúpili pekné 
oringle na krst. 

A keresztanya szép 
fülbevalót vett a keresztelőre. 

ostatek maradék Ostatek sme rozďelili. A maradékot szétosztottuk. 

ostatní utolsó Do kostela dójďe ždi 
ostatná. 

A templomba mindig 
utolsónak jön. 

ovar disznótoros 

leves 

Šecko zme uvarili v ovari. 
Potom zme dávali z ňeho aj 
susedom. 

Mindent belefőztünk az 
„ovarba“, utána adtunk belőle 
a szomszédoknak is. 

ošklébená kisírt Ošklébená žena je viplakaná 
žena. 

Az „ošklebená“ kisírt szemű, 
nyafogós nőt jelent. 

ožratí részeg Ožratí človek je ostrebaní 
chlap. 

A részeg ember berúgott 
férfi. 
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pahnost köröm Ked zme boli malíčké, tedi 
nám mama každú sobotu 
ostrihali pahnosti. 

Amikor kicsik voltunk, akkor 
anyánk minden szombaton 
levágta a körmünket. 

pálené pálinka Ňékedi zme mali také tuhé 
pálené, že sa hovorívalo, že 
je tuhé jag oheň. 

Néha olyan erős pálinkánk 
volt, hogy azt mondták, erős 
mint a tűz. 

pančuchi harisnyanad-

rág 

Ked bola velká zima, pod 
nohavicáma zme nosili aj 
ťeplé pančuchi. 

Amikor nagyon hideg volt, a 
nadrág alatt meleg 
harisnyanadrágot is hordtunk. 

panohi ágak Ked fúká veter, lámu sa 
panohi ze stromu. 

Ha fúj a szél a fáról letörnek 
az ágak. 

paraďička paradicsom Saďila sem v zahrátke 
paraďički. 

A kertben paradicsomot 
ültettem. 

parapel esernyő Sem celá zmoknutá, lebo sa 
mi ňeotvoril parapel. 

Teljesen eláztam, mert nem 
nyílt ki az esernyőm. 

pasija akarat, kedv Ňemáš pasiju tancuvat? Nincs kedved táncolni? 

pátek péntek Volakedi každí pátek zme 
jelli fazulu. 

Valamikor minden pénteken 
babot ettünk. 

pátrički rózsafüzér Svaté pátrički si ždi zeberem 
ze sebu do kostela. 

A szent rózsafüzért mindig 
magammal viszem 
a templomba. 

pavuz szénarögzítő 

rúd 

Pavuz jedĺhé drevo, s čím 
prichiťili seno na vozi. 

A szénarögzítő rúd egy 
hosszú fa, mellyel a szénát 
rögzítették a szekéren. 

pekárňa tepsi, 

serpenyő 

Ňezmesťí sa mi toto cesto do 
téjto maléj pekárňi. 

Ez a tészta nem fér bele ebbe 
a kicsi tepsibe. 

pérko toll S pérkom zme písali do irki.  
Péro bolo už inšé. 

Tollal írtunk a füzetbe. 
A „péro“ már más volt. 

péro dísznövény, 

virágdísz  

Volakedi ňekerí chlapi mali 
zadžugnuté péro za širákom. 
Aj družba mal péro na 
kabáťe. 

Valamikor néhány férfi 
kalapjába virág volt tűzve. 
A vőfély is ilyet viselt 
a kabátján. 

pevní erős Na pevného chlapa hovorili, 
že je pevní jag buk. 

Az erős férfira azt mondták, 
hogy erős, mint a bükk. 

piglajz vasaló Mi máme ešče aj takí starí 
piglajz, do kerého sa dávalo 
uhlí. 

Nekünk van még olyan régi 
vasalónk, amibe szenet 
kellett rakni. 

pigluvat vasal Mosíš ešče opigluvat aj tí 
košele? 

Még az inget is ki kell 
vasalnod. 

piják kullancs Našel sem jenného pijáka 
pod pažu. 

A hónom alatt találtam egy 
kullancsot. 

písek homok S pískom zme virovnali 
sťenu. Je to drobučké jag 
múka, troška to mosí stát. 
Ked bol virípaní múr, 
pískom zaonďili tí ďíre. 

A homokkal kiegyenesítettük 
a falat. Olyan aprócska, mint 
a liszt. Amikor a fal 
repedezett volt, homokkal 
betömték a réseket. 
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pitvor pitvar Poďťe núťer do nášho 
pitvora! 

Jöjjön beljebb a pitvarba! 

plafón plafon Volakedi zme plafón ňelíčili, 
lebo ból z dreva. 

Valamikor a plafont nem 
meszeltük, mert fából volt. 

plajbás ceruza Takí velkí plajbás mi treba, 
s kerím aj na drevo buďem 
veďet písat. 

Akkora ceruza kell nekem, 
amivel a fára is tudok írni. 

plané rossz Hňilé ovocí je plané. A rothadt gyümölcs rossz. 

pletka rosszaság Ďeti zviknu robit šelijaké 
pletki, potom roďičé sa len 
jedujú. Potom ňékedi ích aj 
vibiju. 

A gyerekek mindenféle 
rosszaságot csinálnak, 
a szülők pedig csak 
mérgelődnek. Aztán néha el 
is verik őket. 

plizgír hólyag Tolko sem kopala, že mám 
plizgíre na tíchto prstof. 

Annyit kapáltam, hogy 
hólyag lett az ujjaimon. 

pochabí nyughatatlan Pochabá žena zbríňá sem 
a tam. Ňemá pokoj. 

A széllelbélelt nő ide-oda 
rohangál. Nem nyugszik. 

poklúdzat takarít Zajtrá buďem mat hosťov, 
a ešče mosím  poklúďit aj tú 
prennú izbu. 

Holnap vendégeim lesznek, 
és még ki kell takarítanom az 
első szobát. 

pokrovec takaró, pokróc Pokrovec zme si nosili ze 
sebu na vozi, abi nám ňebolo 
zima. 

A pokrócot a kocsin vittük 
magunkkal, hogy ne fázzunk. 

poldruha másfél Robili zme to za poldruha 
dňa. 

Másfél napig csináltuk. 

poléfka leves Poléfka je dobrá, ked je 
žeravá. 

A leves akkor jó, ha forró. 

popráfka pótlakodalom O tíďen po veselí zvikli robit 
u nás popráfku. 

Egy héttel az esküvő után 
nálunk pótlagzit szoktak 
tartani.  

porádní becsületes Ten jejích zať je velice 
porádní chlap. 

Az ő vejük nagyon becsületes 
ember. 

porichtuvat 
sa 

elkészül Porichtuvala si sa už, dokál 
mám na ťeba ešče čekat? 

Elkészültél már? Meddig kell 
még rád várni? 

poščípat megcsíp Na hube hu poščípala ščela. Megcsípte a száját a méh. 

pozajtreki holnapután Pozajtreki už ňemosíš k nám 
dóíst. 

Holnapután már nem kell 
hozzánk jönnöd. 

prečerajški tegnapelőtt Prečerajški sem bola taká 
ňezdravá, že sem si aňi nos 
ňevistrčila z domu. 

Tegnapelőtt olyan beteg 
voltam, hogy az orromat se 
dugtam ki a házból. 

prézle prézli, 

zsemlemorzsa 

Prézle robím z usušeních 
žemél. 

A prézlit száraz zsömléből 
készítem. 

pruclek mellény 

pruszlik 

Ňemóžem si už aňi pruclek 
zapnut! 

Már a mellényt sem tudom 
bekapcsolni. 
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pufandle pufandli Čil už ňenosá ženi pufandle. 
Nosili to pod sukňáma. Mali 
to tráki a tag ňespalli sukňe. 

Most már nem hordanak 
a nők pufandlit. Régen 
a szoknya alatt hordták, így 
nem esett le a szoknya. 

púť búcsú U nás je púť aj v máji aj  
f septembri. 

Nálunk májusban és 
szeptemberben is van búcsú. 

raččí inkább Od hora sa mračí, pome 
domu raččí.  

A hegyek felől borul, inkább 
menjünk haza. 

raďiť sa beszélget, 

cseveg 

Boli také slová, keré sem 
ňerozumela, ked zme sa 
raďili.  

Voltak olyan szavak, 
melyeket nem értettem, 
mikor beszélgettünk. 

rajduvat irányítja a 

szánkót 

Ked sem ból malí, ždi sem já 
rajduval sanki. 

Mikor kicsi voltam, mindig 
én irányítottam a szánkót. 

randlík lábas Zabulla sem, ďe mám ten 
randlík. 

Elfelejtettem, hol van 
a lábasom. 

ratuvat megvéd Ratujťe sa pred ohňom! Óvakodjatok a tűztől! 

rátat számol Ňekeré ženi ňeveďeli virátat, 
kolko bi mali plaťit ve 
sklepe. 

Néhányan nem tudták 
kiszámolni, hogy mennyit 
kell fizetniük a boltban. 

rázvora tengely Rázvora je na vozi naspotku. A tengely a kocsi alján van.  

rehúňat sa vihog To také mladé kobze sa 
rehúňali na šeličím. 

Azok a fiatal lányok 
mindenen vihogtak. 

recht igaza van Ked má volado pravdu, 
hovorá, že má recht. 

Amikor valakinek igaza van 
azt mondják „recht“-je van. 

rechtor kántor, 

orgonista 

Odkedi nám umreli pán 
rechtor, už sa ňespívá tag 
pekňe f kostele. 

Amióta meghalt a kántorunk, 
már nem énekelnek olyan 
szépen a templomban. 

rinďa laza erkölcsű 

nő, ringyó 

Tag hovorili na ženu, kerá 
lúbila chlapof, že rinďa. 

Azt mondták arra a nőre, aki 
szerette a férfiakat. 

ringešpír, 
ringlišpír 

körhinta Vlóňi ňeból ringešpír / 
ringlišpír  na púťi. 

Tavaly nem volt körhinta 
a búcsúban. 

riskaša rizs Mój zať lúbi riskašu vác jag 
krumple. 

A vőm jobban szereti a rizst, 
mint a krumplit. 

ríteš rétes Zeber si z naších sírovích 
rítešof! 

Vegyél a túrós rétesünkből! 

rítkí ritka Já sem mala ždi takéto rítké 
vlasi. 

Nekem mindig ilyen ritka 
hajam volt. 

rósol páclé Do tunky zme dali šunky do 
rósolu. 

A hordóba tettük a sonkát a 
páclébe. 

rózaví rózsaszín Vo vlasoch sem mala tedi 
takú peknú, ťenkú rózavú 
stušku. 

A hajamban akkor szép, 
vékony, rózsaszín szalag 
volt. 

ručňíček zsebkendő Do ručňíčka si visákáme nos. A zsebkendőbe fújjuk az 
orrunkat. 
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ručňík kendő Doma si dám ručňík ždi dole 
z hlavi. 

Otthon mindig leveszem 
a fejemről a kendőt. 

rukávce ingváll Najprv si oblečeme rukávce 
a potom ešče pruclek na to. 

Először felvesszük az 
ingvállat, majd erre 
a mellényt. 

rúla sütő Čil mám velice dobrú rúlu, 
lebo sa mi koláče pekňe 
upeču. 

Nagyon jó sütőm van, mert 
szépen megsülnek 
a kalácsok. 

sállo zsír,  

háj 

Svekruša mi upékli velice 
dobré sállové koláče. 

Az anyósom nagyon finom 
hájas kalácsot sütött. 

sáhi rönkfa Privézli zme za jeden vóz 
sáhi. 

Hoztunk egy kocsi rönkfát. 

samodruhá terhes, másál- 

lapotban van 

Ostala sem samodruhá 
z druhím ďíťaťom. 

Terhes maradtam a második 
gyerekkel. 

sháňat táncol Zajtrá na Pomázi sa dobre 
visháňáme. 

Holnap Pomázon jót 
táncolunk. 

sír túró Tento sír je už pokazení. Ez a túró már rossz. 

sklep bolt,  

üzlet 

Mosím íst ešče aj do sklepu. El kell mennem még 
a boltba. 

skonávat meghal Bola sem polla mójho tatu, 
ked skonávali. 

Apám mellett voltam, amikor 
haldoklott. 

skoro majdnem U nás tedi skoro každí chlap 
nosil širák. 

Akkoriban nálunk majdnem 
minden férfi hordott kalapot. 

skríšeňí feltámadás Na skríšeňí zme s procesiju 
išli po ďeďiňe. 

Feltámadáskor körmenetben 
mentünk a faluban. 

skrúťit sa megfordul Móžeš sa skrúťiť s tím 
motorom aj v našém dvore, 
ked sceš. 

Ha akarsz megfordulhatsz az 
udvaron is azzal az autóval. 

skúr korábban Už čil sa mosím chistat do 
kostela, škoda, že si ňedošla 
skúr. 

Most már készülődnöm kell 
a templomba, kár, hogy nem 
jöttél korábban. 

slíže metélt Títoki slíže lúbím ešče 
najlepší. 

Ezt a metéltet szeretem 
a legjobban. 

slopat iszik, vedel F šenku chlapi len slopu, 
dokál sa ňeostrebu. 

A kocsmában a férfiak csak 
isznak, amíg be nem rúgnak. 

sňach hó Ból u nás už aj takí velkí 
sňach, že zme sa ňedostali 
dole aňi na Pomáz. 

Volt nálunk már akkora hó is, 
hogy nem jutottunk le 
Pomázra sem. 

sporádat rendet rak 

takarít 

Choďila sem tedí ešče do 
Peštu sporádat. 

Akkor még Pestre jártam 
takarítani. 

spukat megeszik, 

bevág 

Dva viršle tag spukala, jag 
ňišt. 

Két virslit úgy bevágott, mint 
a semmit. 
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sračka hasmenés Ten, do má sračku, ňech 
ostaňe raččí doma. 

Akinek hasmenése van, 
maradjon inkább otthon. 

strašák madárijesztő Oblečeme sa na veselí za 
strašáka? 

Az esküvőn madárijesztőnek 
öltözünk? 

strizbí józan Chlapi su konc inaččí ked su 
strizbí, lebo tedi ňeňi su 
mrchaví. 

A fiúk egészen mások 
józanul, mert akkor nem 
rosszak. 

stuďenka forrás Pri stuďenke zme zvikli mat 
svátečnú omšu každí rok na 
začátku júla. 

Minden évben, július elején 
a forrásnál ünnepi szentmise 
szokott lenni. 

svátek ünnep Najvaččím svátkom su 
Vánoce. 

A legnagyobb ünnep 
a karácsony. 

svaťeňička szenteltvíztar-

tó 

Volakedi dávno všaďe 
moseli mat svaťeňičku f 
kuchiňe pri dverách. 

Valamikor régen mindenütt 
kellett lennie 
szenteltvíztarónak 
a konyhában az ajtó mellett. 

svekruša anyós Mojá svekruša ma ňigdáj 
ňeponúkli z ňičím. 

Az én anyósom soha 
semmivel nem kínált meg. 

svetlí kék K svetlím sukňám zme 
nosívali belavé rukávce 
a višívané prucleki. 

A kék szoknyához fehér 
ingvállat hordtunk és hímzett 
mellényt. 

šak hiszen Už aňi u nás ňechoďá mladí 
tag do kostela jag čo 
volakedi, šag aj ti víš. 

Már nálunk sem járnak úgy 
templomba mint régen, de 
hiszen te is tudod. 

šachtár sajtár Ked išli dójit zebrali si ze 
sebu šachtár. 

Amikor fejni mentek, vitték 
magukkal a sajtrárt. 

šamlík sámli Seďela sem na ňíském 
šamlíku. 

Alacsony sámlin ültem. 

šanuvat sajnálni Takú sem mu šustel, že 
potom sem ho aj šanuval. 

Akkorát csaptam neki oda, 
hogy utána megsajnáltam. 

ščikúce csuklik Hovorá, že ked sa nám 
ščikúce, tedi nás volado 
spomíná. 

Azt mondják, ha csuklunk, 
valaki emleget minket. 

ščípat hasít Mi zme zvikli mat poščípané 
drevo už v leťe. 

Nekünk már nyáron össze 
szokott lenni hasogatva a 
fánk. 

šeci mindnyájan Pome domu šeci! Menjünk haza mindnyájan! 

šecko minden Ked odešla, šecko si zebrala 
ze sebu. 

Amikor elment, mindent 
magával vitt. 

šeft feketemunka, 

seft 

Aj volakedi zme robili dobré 
šefti z vápnom. 

Valamikor a mésszel jól 
lehetett seftelni. 

šeličo mindenféle Já ťi tu šeličo pohovorím 
o tem, jag žili ľuďé dávno. 

Én mindenfélét mesélek 
neked arról, hogyan éltek 
valamikor az emberek. 

šenk kocsma Ból si zas f šenku? Megint a kocsmában voltál? 
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šerbel bili, 

éjjeliedény 

Hajzel zme mali venku, ale 
šerbel mal každí pod 
posťelom. 

A mellékhelyiség kint volt, 
de az ágy alatt mindenki 
tartott bilit. 

šibat korbácsol,  

ny. j. sibál 

Na Velkú noc choďili 
chlapci šibat ďifčence. 

Húsvétkor a fiúk 
meglocsolták a lányokat. 

ščat vizel Volakedi luďé sa bárďe 
viščali. 

Valamikor az emberek bárhol 
vizeltek. 

šiflík mézeskalács Šiflík zme kupuvali ždi na 
púťi. 

A búcsúban mindig vettünk 
mézeskalácsot. 

širák férfi kalap F kostele ňigdo ňemá na 
hlave širák. 

A templomban senkinek 
a fején nincs kalap. 

šivaví tetves Volakedi sa ňekúpali často, 
a ľuďé boli leci kedi šivaví. 

Valamikor az emberek nem 
fürödtek gyakran, és olykor 
tetvesek voltak. 

šklébit sírni Ňelúbím také ženi, keré sa  
len furt višklebuju. 

Nem szeretem az olyan 
nőket, akik mindig sírnak. 

škrilla fedő Ňevím či sem položila na ten 
hrňec škrillu. 

Nem tudom rá tettem-e 
a fedőt a fazékra. 

škvareňina tojásrántotta Mój tato jelli skoro ždi len 
škvareňinu na frištuk. 

Apám majdnem mindig 
tojásrántottát reggelizett. 

šlajer fátyol Já sem ňemala šlajer, ked 
sem sa vidávala. 

Nekem nem volt fátylam 
amikor férjhez mentem. 

šlajfuvat fékez Ňelúbilo sa mi, ked mój muž 
ponáhlal sa z vozom. Furt 
sem mu hovorila abi 
šlajfuval. A ón sa zato ždi 
hňeval. 

Nem szerettem, amikor 
a férjem gyorsan ment a 
lovaskocsival. Mindig  
mondtam neki, hogy  
fékezzen. Ő ezért mindig 
haragudott. 

šlapi lábnyomok Viďeli sa jeho šlapi 
ve sňachu. 

Látszott a lábnyoma a hóban. 

šmakuvat ízlik Čo ti ňešmakuju títo koláče? 
Prečo jích ňejíš? 

Mi van, nem ízlik a kalács? 
Miért nem eszel? 

šmirgla smirgli, 

dörzspapír 

Ked sa nám zašpiňil šporhelt, 
zme ho ošmirgluvali. 

Ha bepiszkolódott a tűzhely, 
lesmirgliztük. 

šňúra madzag Ze šňúru zme uvázali ke 
stĺpu paraďički. 

Madzaggal kötöztük 
a paradicsomot az oszlophoz. 

šňupla laza erkölcsű 

nő 

Šňupla, tag hovorili na ženu, 
kerá lúbila chlapof. 

Azt mondták arra a nőre, aki 
szerette a férfiakat. 

šopa gazdasági 

épület 

F šope sme mali pekňe 
poskladané drevo na zimu. 

A gazdasági épületben volt 
a télire való fa szépen 
összerakva. 

špacír séta Ďifčence a chlapci choďívali 
na špacír aj pod Pilíš. 

A lányok és fiúk a Pilisbe is 
jártak sétálni. 

špakla spakli Ze špaklu zeškrábu sťenu, A spaklival lekaparják 
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a potom to napravá. a falat, majd kiigazítják. 
špaňihel orgona U nás ve dvore kvitel len bílí 

špaňihel.  
A mi udvarunkban csak fehér 
orgona virágzott. 

špatňe illetlenül,  

csúnyán 

Mi zme doma ňesmeli ňigdaj 
špatňe viprávat. 

Mi otthon soha nem 
beszélhettünk csúnyán. 

špehúňať kotorászik Ked volado straťí volačo, tak 
špehúňá po tem, jak pes. 

Ha valaki elveszít valamit, 
akkor keresi, mint egy kutya. 

špekuluvat gondolkodik Špekuluvala sem, že čo sem 
jella čéra. 

Gondolkodtam, hogy mit 
ettem tegnap. 

špitál kórház Len ňech sa človek 
ňedostaňe do špitála! 

Csak ne kerüljön az ember 
kórházba! 

šporhelt tűzhely 

sparhelt 

Mi už dávno ňekúríme ve 
šporhelťe. 

Mi már rég nem gyújtunk be 
a sparheltba. 

špricer fröccs Len jeden špricer sem vipil  
f šenku. 

Csak egy fröccsöt ittam 
a kocsmában. 

šragle saroglya Ďe seďá na voze, to su 
šragle. Nazatku. 

Ahol a kocsin ülnek, az 
a saroglya. Hátul. 

šróf csavar Z okulárof mi vipadel šróf. Kiesett egy csavar 
a szemüvegemből. 

štafírung stafírung Kúpila sem cére uťeráki do 
štafírungu. 

Vettem a lányomnak 
törölközőket a stafírungba. 

štampelík stampedli Vipiťe za štampelík 
páleného! 

Igyon egy stampedli 
pálinkát! 

šteláž polc 

 

Tag mnoho zme zavárali, že 
sa nám to šecko ani 
ňezmesťilo na šteláž. 

Olyan sokat főztünk be, hogy 
nem fért el minden 
a polcokon. 

štempel pecsét Štempel nám dávaju fiškáli 
na papíre. 

Az ügyvédek raknak pecsétet 
a papírra. 

štempel bélyeg Na počťe kupujeme štemple 
na kuperti. 

A postán veszünk bélyeget 
a borítékra. 

štift fatipli Ked sa nám kasňa rozpaňňe 
opravíme hu ze štiftom. 

Ha szétesik a szekrényünk, 
fatiplivel javítjuk. 

štok vastaglapú 

faasztal 

 

Na štoku rozebíráme sviňu, 
ked zabíjáme. 

Disznóvágáskor ezen 
a faasztalon szedjük szét és 
daraboljuk a disznót. 

štopel dugó Ňékedi sa nám ňepodarí 
viťáhnut štopel s flaše, ked 
otváráme víno. 

Néha nem sikerül kihúzni 
a dugót a palackból, amikor 
a bort nyitjuk ki. 

štopuvat stoppol Ďiravé zokňe volakedi 
ňevihoďili, lež ženi jích 
zeštopuvali. 

Valamikor nem dobták ki 
a lyukas zoknit, hanem az 
asszonyok bestoppolták. 

štranek kötél Ked ňemám štranek, ňevím 
ňišt uvázat. 

Ha nincs kötelem, semmit 
nem tudok megkötni. 
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štrevice cipő Máš štrevice vipucuvané? Ki van tisztítva a cipőd? 

štrimfle harisnya Oblékla sem si ťeplé 
štrimfle, abi mi ňebola zima. 

Felvettem a meleg harisnyát, 
hogy ne fázzak. 

štrulla bejgli (mákos, 

túrós, diós) 

Na Vánoce buďem péct zas 
len štrulle. 

Karácsonykor megint csak 
bejglit fogok sütni. 

štrumpandle harisnyakötő Štrumpandle boli gumové 
a držali štrimfle. 

A harisnyakötő gumis volt és 
tartotta a harisnyát. 

študíruvat gondolkodik Na tím sem študíruvala, ked 
reku išla do Peštu, ňemóže 
mat otvorení dom. 

Azon gondolkodtam, hogyha 
elment Pestre, nem lehet 
nyitva a háza. 

štukator plafon Volakedi ból štukator šaďe 
z dreva. 

Valamikor a plafon 
mindenütt fából volt. 

šušeň orrváladék Ked ból maličkí, ždicki mu 
visel šušeň z nosa. 

Amikor kicsi volt mindig 
taknyos volt az orra. 

šušňák taknyos Šušňák ból takí malí, soplaví 
chlapček. 

A „ šušňák“ olyan kicsi 
taknyos fiúcska volt. 

šúber kocsioldal Ked išel vóz, skočili na ten 
šúber a odvézli sa na kusi. 
Na tem šúbri seďeli. 

Amikor ment a kocsi, 
felugrottak az oldalára és 
elvitették magukat egy 
darabon. Azon ültek. 

šúber hamurács Šúber je v šporhelťe, ďe 
padá popel. 

A hamurács a tűzhelyben 
van, ahova a hamu potyog. 

šútor vihar Ked sa blíží šútor, veter fúká 
aj prši. 

Ha közeleg a vihar, fúj a szél 
és esik az eső. 

švajlena varrónő Mojá céra scela bit už od 
malička švajlena. 

A lányom kiskora óta 
varrónő akart lenni. 

švandra könnyűvérű 

nő 

Švandra, to hovorá to na takú 
ženu, kerá lúbí chlapof. 

Olyan nőre mondják, aki 
szereti a férfiakat. 

švec 
šuster 

suszter, cipész Šuster, švec, uchiťil kopito, 
uťékel preč. 

A cipész megfogta a patkót, 
és elfutott. 

švihák huncut Švihák, ten je takí dobrí fták. Az olyan jómadár. 

švindluje megcsal, 

becsap 

Tedi sa hovorí, že volado 
švindluje, ked volakeho 
oklame. 

Akkor mondják, hogy valaki 
„svindlizik“, ha valakit 
becsap. 

taliga taliga S taligu zme vozili volakedi 
drevo.  

Valamikor taligával 
szállítottuk a fát. 

tato apa Náš tato boli velice suroví. Az én apám nagyon durva 
volt. 

též szintén A ón mi to povedal též just 
tag, jag aj ti. 

Ő szintén ugyanúgy mondta 
nekem, mint te. 

ťískat nyom Ňeťiskaj tí dvere, aj tag sa 
dostaňem núťer! 

Ne nyomd azt az ajtót, úgyis 
is bejutok.  

tlstí kövér Už sem taká tlstá, že sa 
hambím za to. 

Már olyan kövér vagyok, 
hogy szégyellem magam. 
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trachtár tölcsér Trachtár trebal na to, abi 
zme prelívali víno do fláš. 

A tölcsér arra kellett, hogy 
átöntsük a bort az üvegekbe. 

tríska tüske Ked má človek trísku pod 
pahnostom, to ho ví velice 
bolet. 

Ha az embernek tüske van 
a körme alatt, az nagyon tud 
fájni. 

tríská tör, zúz Ked sa ostrebal, ždi trískal 
jag sprostí. 

Ha leitta magát tört, zúzott 
akár egy őrült. 

trtkat közösül 

(vulgáris) 

To je ňeslušné slovo. Ked je 
žena spolu z mužom a 
trtkaju. 

Az illetlen szó. Ha a nő 
együtt van egy férfival. 

trubač ostoba, férfi Ked je takí sprostí chlap, 
temu hovorá, že to je praj 
takí trubač. 

Az ostoba férfit úgy is 
nevezik, hogy „trubač”. 

truc dac Na truc sa semňu aňi 
ňezhováral. 

Dacból hozzám se szólt. 

tuhí kemény, erős To bolo velice tuhé pálené. Nagyon erős volt az 
a pálinka. 

tunka hordó, tonna F tunke sa kvasila kapusta. A hordóban erjedt 
a káposzta. 

tuším azt hiszem, 

talán 

Tuším hňed buďe pršat. Azt hiszem, hogy mindjárt 
esni fog. 

ťašká terhes Veďela sem, že buďem mat 
chlapca, ked sem ostala 
ťašká s Jóškom. 

Amikor Jóskával terhes 
lettem, tudtam, hogy fiam 
lesz. 

uďerit megüt, 

földhöz vág 

Ked sa mi muž opil, a bol na 
mňa mrchaví, já sem ždicki 
uďerila jeden taňír o zem. 

Amikor a férjem berúgott és 
rossz volt velem, mindig 
a földhöz vágtam egy tányért. 

uherskí magyar U nás sa hovorí už čil 
časťejší uherskí. 

Nálunk most már gyakrabban 
beszélnek magyarul. 

ukrannut ellop Stratil sa nám rebrík, ale 
móže bit, že nám ho  ukralli. 

Eltűnt a létránk, de az is 
lehet, hogy ellopták. 

úkol fészer V úkoli sme mali drevo aj 
vóz. 

A fészerben tartottuk a fát és 
a szekeret is. 

vaček zseb Mám ďiraví vaček. Lyukas a zsebem. 

vaččím 
ďílom 

sodrófa Z vápnom choďili u nás 
vaččím ďílom len chlapi. 

A meszesek többnyire férfiak 
voltak. 

vajling vájdling Aňi sa mi to ňezmesťilo do 
teho vajlingu! 

Nem is fért bele abba 
a vájdlingba! 

valaga fenék, segg 

(vulgáris) 

Mala bi sem hu kopnut do téj 
velkej valagi. 

Jól fenékbe kéne rúgnom. 

válek sodrófa Z válkom rozšulujeme cesto. Sodrófával nyújtjuk a tésztát. 

vartuje őrködik V noci v léťe, ked boli žatvi 
vartuvali zboží. 

Aratáskor éjjel-nappal őrizték 
a gabonát. 

vecheť mosogató- Mosím si vičaruvat vecheť, Ki kell cserélnem 



177 
 

LEXIKÁLIS 
EGYSÉG 

JELENTÉS PÉLDAMONDAT 
SZLOVÁKUL 

PÉLDAMONDAT 
MAGYAR MEGFELELŐJE 

rongy lebo ho mám už velice 
špinaví. 

a rongyomat, mert már 
nagyon koszos. 

velice nagyon Velice sa mi šecko lúbilo! Minden nagyon tetszett! 

veselí lakodalom O tíďen budu mat veselí. Egy hét múlva lesz 
a lakodalmuk. 

veter szél Ňeská fúká velice stuďení 
veter. 

Ma nagyon hideg szél fúj. 

vifrnďiť sa szépítkezik Čo sa tolko frnďíš pred tím 
zrkallom? 

Mit cicomázod magad annyit 
a tükör előtt? 

vichosnuvat kihasznál Ňeňechaj sa ždicki 
vichosnuvať! 

Ne hagyd magad mindig 
kihasználni! 

viglancuvat kifényesít Chlapi si viglancuvali 
štrevice každú ňeďelu. 

A férfiak minden vasárnap 
kifényesítették a cipőjüket. 

viluftuvat kiszellőztet Treba tu viluftuvat, lebo je tu 
smrad! 

Ki kell itt szellőztetni, mert 
büdös van!   

vipráfka mese Stará Gubofka veďeli velice 
mnoho vipráfki. 

Az öreg Guba néni nagyon 
sok mesét tudott. 

viprávat beszél Ta ňeic! Oňi len sprostosťi ťi 
budu viprávat. 

Oda ne menj! Csupa 
hülyeséget beszélnek. 

vipucuvat kitakarít, 

kitisztít 

Ten krmňík je velice špinaví, 
mosím ho ešče ňeská 
vipucuvat. 

Az az ól nagyon mocskos, 
még ma ki kell takarítanom. 

vipučil kinyom Chlapec si vipučil  riť. A fiú a fenekét mutatta. 
 

virátat kiszámol Virátali sťe už, kolko sem 
vám dĺžní? 

Kiszámolta már, hogy 
mennyivel tartozom? 

vinuvatí bűnös, hibás Do ví, že do ból vinuvatí, že 
sa tak pohňevali. 

Ki tudja ki a bűnös, hogy így 
összevesztek? 

vísluška hozzájárulás 

az esküvőhöz 

nyersanyag 

formájában 

Volakedi ňenosili do vísluški 
peňáze jag čil, lež múku, 
cuker, vajcá a také. 

Régebben nem pénzt adtak az 
esküvőhöz, mint most, 
hanem lisztet, cukrot, tojást 
és hasonlókat. 

vňuk unoka Velice sem bola ráda, ked sa 
mój prví vňuk Andriško 
naroďil. Tuším sem aj 
plakala. 

Nagyon örültem amikor 
megszületett az első unokám, 
Andrisko. Talán még sírtam 
is. 

zábažlivá kívánós terhes 

nő 

Ked je žena ťašká, leci-kedi 
je zábažlivá. 

Amikor egy nő terhes, 
bármikor kívánós lehet. 

zahlušit megöl,  

agyoncsap 

Ked sceli varit perkelt ze 
zajáca, moseli najprv zahlušit 
zajáca. 

Ha nyúlpörköltet akartak 
csinálni, előbb agyon kell 
csapnotok a nyulat. 

zakálač disznóölő kés Zakálač ból ten velkí nóž, 
s čím zabili sviňu, ked 
zabíjali. Volali ho aj zabíjač. 

A disznóölő  egy nagy kés, 
amivel leölték a disznót.Úgy 
is hívták, hogy „zabíjač”. 
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zapušit rágyújt Zapušíme si na jennú 
cigaretlu? 

Rágyújtunk egy cigarettára? 

zarmúťení szomorú, bús Zarmúťení človek je smutní. A bús ember szomorú. 

zas ismét, újra Už zas ňevíš jako sa to má 
robit? 

Már megint nem tudod, hogy 
kell ezt csinálni? 

zámelki tejleves Ked zme boli ďeťi, mama 
nám často varili na večeru 
zámelki.   

Gyerekkorunkban anyánk 
gyakran csinált vacsorára 
tejlevest. 

zámeť hóvihar Tento veter nám spravil až 
metroví zámeť. 

Ez a szél majdnem egy 
méteres hóvihart csinált. 

zát visz Ňescem ho zát ze sebu 
ňikďe. 

Sehová sem szeretém 
magammal vinni. 

zaslintaní nyálas Starí tato, ked ostali 
ňezdraví, furt boli takí 
zaslintaní. 

Amikor nagyapa 
megbetegedett, folyton  
nyáladzott. 

zešporuvat megspórol Čo zme si zešporuvali, to 
máme. 

Az a mienk, amit 
megspóroltunk. 

zbabrat elront Mój sin, do čeho sa led dá, 
šecko zbabre.  

A fiam mindent elont, 
amihez csak hozzáfog. 

zbesňení veszett Zrúká jag zbesňení. Üvölt, mint egy eszelős. 
 

zbríňať fut Lítá zbríňá hore – dole ve 
dvore. 

Fel s alá rohangál az 
udvarban. 

zďoch dög Títo štrimfle smrďá jag 
zďoch. 

Ez a harisnya büdös, mint 
egy dög. 

zebrat visz Zeberťe aj mňa do 
Slovenskéj! 

Vigyetek magatokkal engem 
is Szlovákiába! 

zelezo vas Brána zvikla bit ze zeleza. A kapu általában vasból van. 

zelina gaz, gyom Zelina rósťe šaďe aj tedi, ked 
ňeprší. 

 A gyom mindenhol nő, még 
ha nem is esik. 

zokňe zokni Ňemá zokňe. Nincs rajta zokni. 

ždicki mindig, 

folyton 

Šecko sce veďet, ždicki sa 
ma len domáha. 

Mindent tudni akar, folyton 
kérdezősködik.  

žito búza Na druhí tíďen póďeme kosit 
žito. 

A jövő héten megyünk 
kaszálni a búzát. 

žváchat rág, csámcsog Ňežváchaj pri stole! Ne csámcsogj az asztalnál! 
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2. sz. melléklet 
 

Bucsánszki Mihályné imakönyve. A fotót Havelka József készítette (2012). 
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3. sz. melléklet 
 

Az üzletek cégtábláin lévő feliratok a szlovák nyelv helyesírási normarendszerét követik. 

A fotók Pilisszentkereszten készültek 2012-ben (saját felvételek). 
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4. sz. melléklet 
 

Sírfeliratok 

A fotók Pilisszentkereszten készültek 2005-ben (saját felvételek). 
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