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Various linguistic work has been written and published in the 
last few decades about the methods of dialectology enriched 
with the approaches of sociolinguistics concerning different 
speech and language communities (Csernicskó 1998, 
Lanstyák 2OOO, Göncz 1999, Sándor 2OOO, 2OO4; Kiss 
1982, 1993, 1994; Kontra 2OO3). In the middle of the 195Os 
László Deme had already defined the difference between the 
concept of dialectal and linguistic image in dialectology. 
(Deme 1963, 68). It would be worth surveying to what extent 
has the factual knowledge of dialectology (Szabó 1986, Kiss 
1995, 2OO1; Sándor 2OOO, 2OO4), sociolinguistics and the 
research of bilingualism in Hungary and in the neighbouring 
countries (Bartha 1999, Borbély 2OO1, Cseresnyési 2OO4, 
Lanstyák-Szabómihály 1997, 2OO2; Kontra 1999, 2OO3; 
Vančoné Kremmer 1998, 1999, 2OO2 etc.) increased since 
Deme’s above mentioned publication. 
 
My dissertation, analysing the language of Nyékvárkony, 
(located in southern Slovakia, on Cornfield Island) is con-
nected to the sociolinguistical and dialectological linguistic 
researches whose: 
 
a) aim is an adequate description of the language usage 

of a given village community (cf. Kiss 1982, Szabó 
1986) 

b) which community exists in a bilingual situation and 
its language bears minority usage as a characteristic 
feature (cf.. Sándor 2OOO, Lanstyák 2OOOa, Borbély 
2OO1), 

c) and this minority usage can be actively and effectively 
shaped with the help of linguistic planning and 
linguistic managing (cf. Tolcsvai 1998, Neustupný-
Nekvapil 2OO3, Szabómihály 2OO5). 

 
My dissertation consists of four chapters closely connected 
to each other. 
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The first part gives a survey of the village’s history, the 
proportion of its population, its distribution according 
to nationality and mother tongue, religious affiliation, 
sex and age-groups, the standards of education, sectors 
of the economy and lines of occupations. The second 
part of the first chapter describes the village’s 
institutional background and also takes into account its 
groups and organizations. 
 
The second part of the dissertation and also the largest 
one in length contains the description of the languages 
spoken in Nyékvárkony. In the course of examining the 
languages spoken in the village I have put to use the 
main fields of research of dialectology e.g. examination 
of status, synchronic changes, contact and attitude and 
I have also continued the surveys concerning the lexis 
(cf. Kiss 2OO1: 66-68). In compiling this effort, I have 
used the computerized dialectology’s achievements and 
the recorded material is attached on a CD-ROM (cf. CD-
ROM). The second part contains in-depth linguistic 
observations; first regarding the usage of the 
Hungarian, and then followed by the Slovak and the 
Romany language. My examination focuses the most on 
the community’s Hungarian verbal repertoire and its 
varieties and the least on the Slovak language and its 
varieties.  

 
After making the languages and their varieties used in 
everyday communication known (Hungarian – Slovak – 
Romany), the third part of my thesis examines how the 
different scenes of language usage are arranged among 
the languages. Among the in-depth descriptions of the 
language usage of the community’s administration the 
chapter surveys the usage practiced in public health, at 
the post office, in education (nursery, primary school) 
and in religion. 
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   The fifth and also the last part is a summary of the 
linguistic research done in Nyékvárkony and gives an 
overview about the further tasks. 
 
The subject of my thesis is the language usage of 
Nyékvárkony examined and analysed by the methods of 
dialectology and sociolinguistics. Likewise other linguistic 
studies regarding the village’s usage, after examining the 
relevant literature on dialectology, sociolinguistics, 
language policy, onomastics and contactology (cf. Applied 
and reffered bibliography); and having taken the language 
usage diversity as a starting point, different topics –joined 
tightly and less tightly to each other - are examined. 
Linguistic management may seem quite far from 
dialectology but the languages spoken in Nyékvárkony 
connect them. 
 
During the prepratory phase of my research based on 
traditional methods of dialectology I recorded utterances of 
spoken language. The study group were representantatives 
of the older generation. By using the methods of the 
computational dialectology and setting out from the 
computerized records, I made a summary of the most 
characteristic features of the achievements and methods of 
sociolinguistics, especially surveys regarding bilingualism. 
Additionally, I researched the settlement’s actual use of 
spoken language, and practical bilingualism using the 
data of a questionnaire survey. I put an emphasis in the 
survey of the  scenes of the settlement’s usage: with the 
greatest emphasis being put on the official usage. 
 
My analysis on Nyékvárkony’s usage is not intended to be 
exhaustive. My work is incomplete from the point of view of 
users, because the emphasis was put only on the most 
dominant language: Hungarian, its variations and its 
speakers. 
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5) their community is quite separated, their 
circumstances of life are disadvantageous, from the point 
of view of economy the group is underdimensioned; 
 
6) the separate character is favourable to their mother 
tongue, on the other hand it throws an obstacle in their 
way to be competent in Hungarian and Slovak language; 
 
7) beacause of the restricted/limited Hungarian and 
Slovak language competency the group’s manpower-
market worth is low.   
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The study of the control group’s usage is also not covered 
in full because it does not deal with the elements of slang, 
of personal names, or the practice of naming/giving of 
a name. Further, it does not deal in depth with the usage 
of the settlement’s Slovak inhabitants and the Romany 
community of Malomhely. 
 
Summarizing the conclusions drawn from the above 
mentioned we can find the following: 
 
 
 

observations regarding the Hungarian language 
 
1) in its everyday use the examined community uses the 

very prestigious Hungarian language and its varieties: 
 
– the Slovakia-Hungarian variant of the Hungarian 

standard in written communication; 
 
– the dialect of Nyékvárkony in informal oral utterance; 
 
– and either the more formal variant of the dialect or the 

Slovakia-Hungarian variant of the Hungarian stan-
dard, or the regional standard between the two in 
formal oral utterance. 

 
2) among the varieties used by the inhabitants the most 

common one is the area-bound dialect, which 
according to its phonetical, morphological and 
lexicological features  can be defined as one belonging 
to the middle-Transdanubian lowland and within that 
to the Csallóköz dialect; 

 
3) examining the settlement’s dialect it can be said that the 

dialectal phenomena and local words are used mainly by  
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the older generation and least by the younger one and the   
occuring use of the dialect is in lowering proportion to  
the qualification of the users; 

 
4) it can be said that the younger generation’s attitude 

towards the local dialect is rather positive or neutral 
but not negative, this attitude is favourable to the 
dialectal phenomena; 

 
5) the settlement lives in a bilingual position, its 

Hungarian inhabitants with Hungarian as a mother 
tongue are Hungariant-dominant – Slovak bilingual 
speakers, the language variants used by them are 
inevitably contact variants because of the bilingual 
situation they live in, and theses variants differ from 
the other variants of the given language; 

 
6) the informants questioned in most cases are aware of 

the fact that the Hungarian variant they speak differs 
from the one used by Hungarians in Hungary; 

 
7) according to the survey done among the younger 

generation half of the informants feel their Hungarian 
is weaker than the Hungarian spoken in Hungary but 
the use of loan-words  is regarded as an integral part of 
their language; 

 
 
 

observations and conclusions regarding the Slovak 
language 

 
1) the Slovak inhabitants of the settlement live dispersed 

within the village’s territory, mixed with the Hungarian 
inhabitants, they use their Slovak mother tongue both 
in informal and formal scenes; 

 

 
2) the ones with Slovak nationality but Hungarian 

mother tongue, mostly Hungarian-dominant Slovak 
speakers, use Hungarian in private and public 
usage; 

 
3) the prestige of the Slovak language in the village can 

be judged as a neutral, there is no precedent for a 
language conflict; 

 
 
 

conclusions regarding the Romany language 
 

1) the mother tongue of the members of this group is 
the Romany language, but the speakers of the group 
are bilingual or trilingual: most of them are Romany-
dominant Hungarians, some of them are Romany-
dominant Hunagarian-Slovak bilingual or Romany-
dominant Slovak-Hungarian trilingual speakers; 

 
2) their Hungarian is the one based on the dialect 

spoken in the neighbouring villages (Nyékvárkony, 
Bős), they meet the Slovakia-Hungarian standard in 
education, some of them learn Hungarian at school; 

 
3) their Slovak is strongly restricted/limited, most of 

them encounter this language during their primary 
school education and this knowledge of the Slovak 
language is pushed into background after finishing 
school, and it is more likely to be forgotten because 
of the lack of usage; 

 
4) their community is quite separated, their 

circumstances of life are disadvantageous, from the 
point of view of economy the group is 
underdimensioned; 
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