
Zsilák Mária 

A délalföldi szlovák nyelvjárások funkcionális rétegző-
dése 

A délalföldi régió szlovák települései nyelvét illetően kialakulásuk óta szá-
molnunk kell több beszélt és írott nyelvi réteg meglétével. A normatív nyelv-
változat és a nyelvjárási alapréteg közti rétegek gazdagsága az adott település 
társadalmi differentciáltságának függvénye. A szlovák egynyelvűség korsza-
kában az egyes nyelvi rétegeket csak a szlovák nyelv vonatkozásában kell el-
különítenünk, azonban a magyar mint környezeti nyelv hatását ekkor nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk. A magyar — szlovák kétnyelvűség idősza-
kában az egyes nyelvi rétegek — településétől függően — hosszabb - rövidebb 
ideig párhuzamosan élnek egymás mellett, majd bizonyos területeken az adott 
szlovák nyelvi réteg háttérbe szorul, ill. funkcióját vesztve kihal pl. az egyházi 
adminisztráció nyelve. Amikor egynyelvűségről beszélünk, az adott település 
közössége szervezettségének belső működéséhez kapcsolódó nyelvhasználatot 
értjük alatta; hiszen a közösség legműveltebb rétegét alkotó néhány értelmi-
ségi már a letelepedéskor (18. sz.) két- ill. többnyelvű volt (pl. Tessedik Sá-
muel, Markovitz Mátyás, Skolka András) viszont még az 1950-es, 60-as 
években is voltak többnyire háztartásbeli idősebb asszonyok, akik alig pár 
mondatot tudtak magyarul, annak ellenére, hogy az iskolában tanulták a nyel-
vet. 1 A külső érintkezés nyelve — a környékbeli szlovák településeket leszá-
mítva — a mindenkori hivatalos ill. a magyar nyelv volt. 

A délalföldi szlovák települések a bibliai cseh nyelvet tartották normatív 
nyelvváltozatnak, a szlovák irodalmi nyelv mint norma, ma is kevéssé elfoga-
dott, még azok körében is, akik számára 1945 után az iskola ezt a nyelvválto-
zatot közvetítette normatív nyelvváltozatként. A Králici biblia a délalföldi 
szlovák közösségekben a legmagasabb rendű kulturális érték szinbólumává 
vált; 1992. júniusi gyűjtésem alkalmával jegyeztem le Tótkomlóson a követ-
kező adatot, amellyel szeretném az imént elmondottakat alátámasztani: 1931-
ben született adatközlőm, mint jómódú parasztcsalád elsőszülöttje. Amint 
megszületett, nagyanyja a feje alá tette a bibliát, hogy írástudó ember legyen 2  

E sajátosan népi értelmezés kialakulásának hátterében az evangélikus egyház-
évszázadokra visszatekintő értékközvetítő szerepe áll: részben a templomban, 
részben az iskolában ezen a nyelven közvetítette a műveltséget ^ 

Az egyházi szertartások nyelve volt a leginkább kultivált nyelvváltozat a 
legutóbbi időkig; csak az utóbbi egy-két évtizedben szorult ki részlegesen a 
templomból, s váltotta fel a magyar nyelv. Ezt a nyelvváltozatot érték a leg-
kevésbé a nyelvjárási és magyar nyelvi hatások. Gajdács Pál ev. lelkész 1915. 
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dec. 31-én elmondott prédikációja nyomtatásban is megjelent Tótkomlóson. A 
szövegben szlovakizmus is alig található: 3. 1.: zármútek, predmetem, móci; 
7. 1. héStastného; 8. 1. komaurky. Nyelvi bizonytalanságáról inkább a 
hiperkorrekt alakok árulkodnak (nem zárható ki azonban teljes bizonyosság-
gal az sem, hogy sajtóhibákról van szó) : 4. 1. podpírati; 5. 1. véőer; 6. 1. vér 
hí és hasonlók; számuk elenyésző. Helyi nyelvjárási jelenségek csekély mér-
tékben lelhetők fel, a hangtan területére korlátozódnak, egyetlen példa hoz-
ható alaktani jelenségre: 4. 1. napsaná nalezáme, vesti k tomu, s prileiitosti 
této; 6. 1. vasi maniele; 7.1. (o) pritomnosti; 8. 1. kdyí pravi; 11. 1. nynejSi-
ho5 

Más képet mutat az ugyancsak 1915-ben elhangzott és nyomtatásban is 
megjelent temetési búcsúztató beszéd, melynek szerzője Hrdlicska Lajos ev. 
lelkész. A bohemizmusok bibliai idézetekre korlátozódnak, szabados irodalmi 
nyelven íródott, kis számú helyi lexikális elem található benne: a címlapon: 
beliara irodalmi kifejezés - súkromného mäsiara); 4. 1. starőok, rodinky; 5. 1. 
rodinka; 6. 1. pocúvnu; 7. 1. bládne s a 6. lapon a helyi hangtani sajátosságot 
tükröző pocítac alak. A magyar hatás a névhasználatban érvényesül: Dorcf; 
címlap: Dorcfa; ill. a mondat szintjén: 8. 1. do vyhladu postavenú = kilátásba 
helyezett, v zapomenutie príde = feledésbe megy. 

Az egyházi adminisztráció nyelve is a králici biblia normájához igazodik, 
azonban a jegyzőkönyvvezető nyelvi műveltsége, egyéni ízlése is befolyásolja 
a nyelvhasználatot, ennek függvényében érvényesülnek a szlovakizáló tenden-
ciák. A tótkomlósi ev. egyházi közgyűlési jegyzőkönyvei között az 
1914—1919-es években kétnyelvűek is vannak. A magyar és szlovák nyelven 
íródott jegyzőkönyvek a következőképpen oszlanak meg, 4 szlovák és magyar 
változatban készült, 1915: 8 magyar nyelvű, 4 mindkét nyelven, 1 csak 
szlovákul íródott; 1916: 5 magyarul, 4 szlovákul és magyarul készült; az 
1917-es esztendőben 9-et írtak magyarul és csak 3 kétnyelvűt; a következő év-
ben még inkább magyar nyelv irányában tolódik el az arány, 10 készült ma-
gyarul és ugyancsak 3 mindkét nyelven; az 1919. évből a tanulmányozott kö-
tetbe nem az egész évi anyag került, csak a IV. 31-ig írt jegyzőkönyvek; ezek 
közül 4 magyar nyelvű és 2 kétnyelvű. A jegyzőkönyveket Chrenko Gyula / 
Julius Chrenka, Lachata Mátyás / Matej Lachata, Povázsay Gábor, Trnovszky 
János /Jan Trnovszky, Lehoczky Mihály / Michal Lehoczky, Pavel Szokolai, 
KovácsikGábor / Gabriel Kovácsik, Francisci Mihály, Matajdesz Mátron ve-
zették. Leginkább Chranka Gyula és Lachata Mátyás igazodik a bibliai cseh 
úzushoz, Szokolai Pál, Kovácsik Gábor, Francisci Mihály szlovákizál legjob-
ban. Egyelőre nem sikerült magyarázatot találni arra, miért készültek egyes 
jegyzőkönyvek csak magyarul, mindkét nyelven, vagy csak szlovákul. A jegy-
zőkönyvvezetők közül többen világi tisztviselők voltak, a korabeli szlovák hi-
vatali / adminisztrációs stílus terminológiáját könnyeden használják, gördülé-
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kenyen fogalmaznak. Sok helyütt fellelhetők a szövegben magyaros fordula-
tok, igen erőteljesen jellemzik a helyi nyelvjárás elemei, akár hangtani, alak-
tani vagy mondattani jellegűek, s a tipikusan délalföldi lexikális elemeket is 
megtaláljuk bennük. 

Nem sikerült megfelelő írásbeli anyagot találni a világi adminisztrációs 
nyelv rekonstruálásához. Részben a végrendeletek és egyéb jogi vonatkozású 
iratok nyelvéből, részben néprajzi és nyelvjáráskutatások alkalmával gyűjtött 
adatok alapján6 arra következtethetünk, hogy meglehetősen nagyfokú rokon-
ságot mutathatott az egyházi adminisztráció nyelvével. Erre utalnak a már 
említett egyházi közgyűlési jegyzőkönyvek következő fordulatai: 1914. IV. 
14.: sabatkanská penázno-ústavná správa; ... ze cyrk\>i, ako hmotnému 
(áthúzva, javítva: ) mravnému tèlesu v tej kúpé prednost' dà...; X. 11. ... 
ustáléhja a udobrehja roz\>rhu a rozpoctu na budúci 1915 rok ... klúc 
cirkevnej doni v personálnom peháznom poplatku...; XIII. 13 .... jednohlasite 
...; ... - vetsinou hlasou; 1916. V. 16... . zá lezi tost' IV-tej válecnej pôîicky ...; 
XII. 17. ... uhodnovernovatel'ov zápisnice vy\>olili ...; ... poaakujúc sa za 
dôveru kandidáciu ne prijal. ... 

Engedjenek meg egy rövid kitérőt annak indoklására, miért éppen az első 
világháború időszakához kapcsolódó írásbeli dokumentumokból és Tótkom-
lósról hoztam példákat. A 18. századi ill. a 19. század második felére megsza-
porodott és műfajukat tekintve is szerteágazó szlovák nyelvű népi írásbeliség 
dokumentumait több néprajzi és nyelvészeti munka is feldolgozza.7 Ha a dél-
alföldi szlovák nyelv rétegeződését kíséreljük meg felvázolni, több olyan terü-
letet is tekintetbe kell vennünk, amely a néprajzkutatás tárgykörébe tartozik. 
A néprajztudomány fontos korszakváltásként tarja számon az első világhábo-
rút. Nyelvi tekintetben az ún. magas kultúrában** jelen van még a bibliai cseh 
nyelv, bár ortográfíai tekintetben már modernizált változatban, s megindult az 
új irodalmi nyelv térhódítása is. A magas kultúra és a nyelvjárási alap közé 
eső nyelvi rétegekben pedig mindkettő elemei keverednek, ezek mozgása fi-
gyelemmel kísérhető. Megragadható az a folyamat, amely a regionális köz-
nyelv kialakulása felé mutat. E jelenségek leginkább Tótkomlóson mutatkoz-
nak meg. Itt őrződött meg a mai napig az a magas szintű anyanyelvi művelő-
dési igény, amely az Alföldre települt szlovákokban még eredeti lakóhelyükön 
kialakult, különösen a humán értelmiség attitűdjében érzékelhetők erőteljesen 
ezek az elemek, a közösség pedig saját értelmiség kinevelésére és megtartá-
sára törekedett azokban az évtizedekben is, amikor más helyeken éppen ezzel 
ellentétes tendenciák érvényesültek.^ 

A továbbiakban az iskolához kapcsolódó nyelvi rétege(ke)t kellene felvá-
zolnom, azonban úgy vélem, több tanulsággal fog szolgálni, ha az irodalmi 
nyelvVént funkcionáló nyelvváltozat leglényegesebb vonásait mutatom be. Ha 
kialakulásának gyökereit tekintjük, fontos hátteret jelent a 18. sz.-i tudós 
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prédikátorok munkássága, a különböző egyházi és világi kiadványok, sajtó-
termékek megjelenése, olvasása a 19. sz. második felétől, a Békéscsabán 
1896-ban létrehozott evangélikus - egyházi könyvkereskedés, az olvasóköri 
mozgalmak kialakulása, az alkalmi költészet tradíciói. A legfontosabb szerepe 
azonban az 1920 — 1948 között megjelenő Cabiansky kalcndárnak volt. 
amely publikációs lehetőségeket teremtett a régió szerzőinek. Ugyanígy az 
1930 — 1944 között megjelenő Evanjelicky hlásnik c. folyóirat is, amely a 
szépirodalom terjedésén kívül tudományos ismeretterjesztő funkciót is betöl-
tött. Az 1934 — 38 közölt megjelenő Slovenská rodina c. kiadvány elsősor-
ban társadalmi, gazdasági, népnevelő irányultságú, de szépirodalmi alkotások 
is helyet kaptak benne. Említést kell még tennünk a Sloboda c. hetilapról is 
(1945 — 48). melyben a háború után folytatódtak a pozitív irodalmi hagyo-
mányok. a lap azonban a lakosságcsere koncepciójának szolgálatába állt 
(Budapesten jelent meg. a Szlávok Antifasiszta Frontjának lapjaként, de délal-
földi szerzők is publikáltak benne.) Mintegy ennek ellensúlyozására jelenik 
meg Tótkomlóson a Slobodny hlas c. hetilap (1945) ez azonban inkább a 
publicisztikai stílus bemutatására alkalmas. 

A szarvasi születésű JÁN KASNÍK (1884) már az első világháború előli írt 
versekéi, de csak a 30-as évektől publikált. Költészetének nagy része alkalmi 
vers jellegű. Legkorábban, a 20-as évektől, jelentette meg verseil JÁN GERCI 
(Békéscsaba 1909). A 30-as. 40-cs években válik népesebbé a költők tábora 
(JÁN KORBEI/ (1895). ONDREJ KORBEL' (1903). STEFAN NEMCOK (1895) Szar-
vas: MICHAI. KOLLMAR (1916) Békéscsabán: ONDRKJ KULIK (1899) Tótkom-
lós; MICHEL BOROI :L'A (1902) Mczőbcrény; STEFAN HI DAK (1923) Pitvaros; 
FRANTISEK BORÍS (1895) Nagybánhcgycs. ^ Közülük kettőnek jelent meg sa-
ját kötele (saját költségen) : JÁN GERCI: Zornicka 1939. STEFAN H u D Á k . ZA 
ÍM .ri IONI 1941.12 

Ann a versek tematikáját illeti, tömören megfogalmazva a hagyományos 
paraszti kultúrához kötődnek, az anyanyelv szeretetének, a szlovák identitás-
tudat kifejezői. Nyelvi tekintetben a népdalok nyelve jellemzi őket. igen közel 
állnak a romantikus Stúr-iskola népies stílusú, új irodalmi nyelven íródott 
verseihez, a nyelvjárási lexikális elemek természetesen simulnak bele a szö-
vegbe. A délalföldi szlovák nyelv rétegei közül e költészet nyelve áll legköze-
lebb a szlovák irodalmi nyelvhez. 

A prózai szerzők kö/.iil JAN GERCIT. JÁN SEKERKÁT (Békéscsaba) ONDRKJ 
Kri . iKot (Tótkomlós) említjük meg mint jelentősebbeket: népi életképeket 
rögzítettek. 

Tematikailag és nyelvileg is közelebb áll egymáshoz a prózai és drámai 
műfaj A nagy népszerűségnek örvendett JÁN GERCI (-JÁN SEKERKA) 
Vyslúzena iena c. vígjátéka (1935: 1938. júl. 26.-án a pozsonyi rádió is 
bemutatta). A legtermékenyebb szerző azonban a tótkomlósi TOMKA JUDIT 
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(1887) volt, aki rendezőként is működött (több mint 120 előadást rende-
zett). *3 

A prózában megnövekszik a nyelvjárási elemek száma, továbbá a mondat 
szintjén észlelhetők nyelvjárási elemek, akár tisztán szintaktikai jelegűek, 
akár olyan morfológiai elemek, amelyeknek mondattani vetületük van. A 
nyelvjárási kolorit sajátos atmoszférát teremt, a prózai művek nyelvét akár 
regionális irodalmi nyelvnek is tekinthetnénk. Mind témaválasztásukat, mind 
esztétikai megformálásukat tekintve a 19. sz. utolsó évtizedeire jellemző esz-
ményeket követnek. 

A drámai műfajban a népszínművek gondolat- és ízlésvilága uralkodik. JÁN 
GERŐI saját meghatározása szerint is csabai nyelvjárásban írta darabját. A 
tótkomlósi nyelvjárásra alapoz TOMKA JUDIT, bár törekszik arra, hogy közelít-
sen az irodalmi nyelvhez, pontosabban az átdolgozott művekben az irodalmi 
nyelvet közelíti a helyi úzushoz. (Kéziratos munkáinak beható elemzése ortog-
ráfiai tekintetben is tanulságos lenne.) Ez a nyelvi sokféleség az, ami délal-
földi irodalmi nyelvként funkcionált. A referátum adta keretek között legin-
kább a magas kultúra nyelwáltozásaival foglalkozom. A régió lakosságát is a 
környezeti nyelv tekintetében a kultiváltabb nyelvi réteg felől érhették intenzí-
vebb hatások (iskola, sajtó, ill. mindazok a nyelwáltozások, amelyekkel az ér-
telmiség kapcsolatban állt). A szlovák települések — településtől függően — 
többé-kevésbé a lakosságcseréig etnikai tekintetben kompakt, zárt települések 
voltak, a mezővárosokban is a lakosság többségét szlovákok lakták. A magyar 
családok (Tótkomlóson a cigányok is) a többségi lakossághoz asszimilálódtak, 
így a szlovák lakosság keveset tapasztalt az alföldi magyar nyelvjárásokból, s 
ennek máig kiható vetületei vannak. 1991. őszén végeztünk gyűjtőmunkát — 
a Komensky Egyetem Néprajzi tanszékével való együttműködés keretében — 
Szlovákia két vegyes lakosságú településében, Pribetán (Perbetén) és Nesvady-
ban Naszvadon, ahová a lakosságcsere során délalföldi szlovák helységekből 
települtek szlovákok, Perbetén (csallóközi) típusú nyelvjárást, Naszvadon pa-
lóc típusú nyelvjárást beszélnek, s ez mindkettő idegen az idetelepült szlová-
kok számára. Azok az adatközlőink, akiknek családi érdeke volt igazodni a 
helyi nyelvjáráshoz, elsajátították és természetes kommunikációs eszközzé vált 
számukra. Akik esetében azonban ilyen motiváció nem áll fenn, nagyon kriti-
kusan tekintenek a helyi nyelvjárásra: úgy vélik, a helyi lakosok nem tudnak 
rendesen magyarul, nekik kellett őket magyarul is megtanítaniuk. Rögtön a 
legszembetűnőbb lexikális példákat sorolják, s olyan lényeges jelentéstani 
különbségeket az ety csép (= kis mennyiség) és jószág (= gabona) szavak ese-
tében, amelyekkel a délalföldi régiókban nem találkozhattak.^ 

A délalföldi szlovák települések alapnyelvjárásai relatíve feldolgozottak 
akár szinkrón, akár történeti szempontból, a magyar nyelvi hatásokat tekintve 
is. * Bár e rétegeknek is vannak — több tudományterületet is érintő — vetü-
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letei, amelyek eddig kívül estek az érdeklődés fókuszán (pl. ráolvasási formu-
lák szövegtani elemzése, a szlovák néprajz által a "népi etikett" terminussal 
jelölt szövegek stb.). A két szélső pólus közé eső nyelvi rétegeket egy-két 
munka érinti^, ezek feltárása nem könnyű feladat, Részben azért, mert a ró-
luk alkotott képünk az újabb kutatások folyamán egyre árnyaltabbá válhat (pl. 
népi kismesterségek szókincse, 1992. június gyűjtés folyamán bukkantunk 
újabb mesterség — lókupecség — meglétére Tótkomlóson) másrészt igen 
szerteágazó problematikát vetnek fel (pl. a régió népi kerámiáján található 
obscén szövegek milyen mértékben tekinthetők a fazekas mesterség szókin-
cséhez tartozónak ill, önálló pajzán költészeti műfajnak stb.). 

Ha tehát a délalföldi régió szlovák nyelvjárásáról (nyelvjárásairól) beszé-
lünk, funkcionális tekintetben gazdagon differenciált nyelvváltozatok gyűjtő-
fogalmát jelenti. Pontosabb lenne talán a népnyelv megjelölés (bár elavult 
terminus) a regionális terminus tartalmi kritériumainak nem felelnek meg 
maradéktalanul, sokkal inkább a regionális köznyelvvé válás megrekedt fo-
lyamatát tükrözik. 
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7. Király P. i. m. továbbá 1965., Janecskó J. i. m. Gyivicsán A. i. m. 
8. Gyivicsány A, terminusa. A nyelv, a kultúra és a közösség kapcsolat-

rendszere (etnokultúrális változások a magyarországi szlovák nyelvszigete-
ken) c. kandidátusi értekezése megjelenés alatt. 

9. Gyivicsán A. 1987. 167 —168., továbbá saját gyűjtésem 1992. Tótkom-
lós (kézirat). Adatközlők: Lopusnyi András 1931, Dorotkai András 1906, Dr 
Antal Mihály 1944. 

10. Bartalská L. 1985. 7 — 14. Zsilák M. 1991. 55 — 56. 
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11. Áttelepült személyekről van szó, ezért szlovák helyesírással írjuk a ne-
vüket. 

12. Bartalská L. 1985. 8 - 9. 
13. Bartalská L. 1985. 11 — 12., 83. 
14. Adatközlők: Pribeta (Perbete — Tóth Béláné Uhrin Mária és családja. 

A nevezett az áttelepüléskor 20 éves volt, fia 1953-ban született. Mária 
Strieborná 1913. Nesvady) Naszvad: Vidová Alzbéta 1923.. Helena Zar-
nóczayová 1914. Családi környezetbe tartozó e régió más településbe áttele-
pült személyek is hasonlóképpen vélekednek. 

15. Ondrus P. 1956., Király P. i. m. a megjelenés alatt álló Békéscsaba 
monográfiába a nyelvet Gregor F. dolgozta fel, ugyancsak Gregor Ferencnek 
kéziratban lévő békéscsabai nyelvjárást feldolgozó munkája. 

16. Király P. i. m., Gyivicsán Anna i. m., Národopis Slovákov v Madársku 
évfolyamainak idevágó cikkei 
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