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Predhovor

Predhovor
Monografia Novohradské nárečia vychádza z rukopisnej pozostalosti
poprednej osobnosti slovenskej jazykovedy – Eugena Jónu – pri príležitosti stého výročia jeho narodenia (20. 2. 1909 Veľká Suchá – 25. 11.
2004 Bratislava). Poznatky, ktoré E. Jóna sformuloval do jednotlivých kapitol vydávanej monografie, sa týkajú areálu, ktorý s okolitými nárečiami
na jednej strane spája množstvo integračných znakov, na druhej strane
sa od nich líši a ďalej aj vnútorne člení množstvom diferenciačných prvkov. Mnohé z týchto prvkov, najmä charakteristické hláskoslovné znaky
a slovná zásoba, sa ako typické prvky južnostredoslovenského nárečového územia uvádzajú v syntetizujúcich prácach o pôvode a vývine slovenského jazyka a v syntetizujúcich opisoch súčasných slovenských nárečí.
Na tieto práce nadväzuje aj E. Jóna, odvoláva sa na ne a doplňuje ich
o ďalšie poznatky a vzťahy na základe vlastného vyhodnotenia rozsiahlej
pramennej základne.
Metódy, ktoré uplatnil E. Jóna v monografii Novohradské nárečia, odrážajú klasickú slovenskú dialektologickú školu prelomu prvej a druhej
polovice minulého storočia. Jej predstavitelia boli pokračovateľmi výskumov slovenských nárečí z medzivojnového obdobia a čiastočne boli
ovplyvnení významnými osobnosťami klasickej českej dialektológie –
A. Šemberom, F. Pastrnkom, F. Trávníčkom a V. Vážnym. S ich vedeckým
dielom, najmä s prácami prvých dvoch, sa zoznámil aj E. Jóna počas svojho vysokoškolského štúdia slavistiky a romanistiky v rokoch 1929 – 1932
na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a počas ďalšieho študijného pobytu v pražskom univerzitnom prostredí v rokoch 1932 – 1934.
Od tohto roku až do konca 2. svetovej vojny bol E. Jóna stredoškolským
profesorom v Martine a v tomto kultúrnom centre pôsobil potom v rokoch 1945 – 1950 ako referent Jazykového odboru Matice slovenskej. Už
v týchto časoch sa Jónov systematický záujem o výskum nárečí rodného
kraja premietol do zbierania, vyhodnocovania a interpretácie nárečových
textov z Novohradu. Svedčia o tom jeho príspevky O zapisovaní nárečových textov (uverejnený v treťom ročníku Slovenskej reči) a O povahe velár v strednej slovenčine (Sborník Matice slovenskej. XIII, 1935).
V nadväznosti na opisy slovenských nárečí od V. Vážneho, vlastivedné regionalisticky orientované práce V. Polívku, ale najmä na formujúcu sa generáciu štrukturalistov, napr. metodologicky priebojnú štúdiu Ľ. Nováka
Prípady rat-, lat- za praslovanské ort-, olt- v slovenčine (1933), začal E.
Jóna zhromažďovať novohradské nárečové texty a čiastkovo ich publiko7
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val v Jazykovednom sborníku I. a II. (1946 – 1947) pod názvom Ukážky
z ipeľského nárečia. V rokoch 1950 – 1953 prešiel E. Jóna pracovať do
Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, v rokoch 1953
– 1960 bol zastupujúcim docentom a profesorom na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a v rokoch 1960 – 1976 znova pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, kde v r. 1981 – 1985 nakoniec pôsobil aj ako samostatný vedecký pracovník a konzultant. V tomto žičlivom
prostredí sa mu využitím zápisov zo starších vlastných výskumov a ich
doplnením o príklady z textového archívu dialektologického oddelenia
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV podarilo dotvárať mozaiku hláskoslovných a tvaroslovných štruktúr štyroch základných celkov: ipeľských
nárečí, lučenského nárečia, vrchárskeho nárečia a modrokamenského
nárečia. V rukopisnej charateristike týchto štyroch celkov sa E. Jóna
odvoláva aj na novšie pramene: na lexikografickú prácu J. Matejčíka
Lexika Novohradu (Martin 1975), rukopis dizertačnej práce M. Majtána
Hontiansko-novohradské nárečie (1965) a jeho čiastkové štúdie.
Zo súčasného pohľadu na spracovanie problematiky a jej interpretáciu by bolo možné niektoré formulácie, metodologické poznámky aj terminológiu v texte Novohradských nárečí od E. Jónu aktualizovať či doplniť a napísať syntetizujúce zhrnutie a záver. Text sme sa však v rámci
prípravy do tlače na podnet viacerých popredných slovenských jazykovedcov rozhodli ponechať v pôvodnej podobe ako svedectvo autorovho
štýlu a obsahových aj tematických celkov. Rozsah a obsah textu – a to
aj s výberom starších i novších ukážok nárečí – vychádza v nezmenenej
podobe tak, ako sa zachoval v autorovom rukopise zo začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia. Usporiadali sme v ňom len zoznam použitej
literatúry a s ohľadom na širšiu publicitu sme na základe autopsie do nárečovej podoby zrekonštruovali text o volení richtára v Lovinobani, ktorý
v pôvodnej podobe z čias vzniku v biblickej češtine zaradil do svojho rukopisu sám E. Jóna. Posthumné vydanie monografie J. Jónu Novohradské
nárečia vydávame v presvedčení, že sa ním doplní ďalšia časť v mozaike
postupného opisu slovenských nárečí, rozšíri sa ním porovnávací základ
vedeckého poznávania nespisovných foriem národného jazyka, ich prirodzený vývin a že sa toto dielo stane hodnotným zdrojom štúdia a inšpiráciou ďalšieho výskumu.
Bratislava február 2009						
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I. 1. Úvod
Historické územie Novohradu ako pôdorys nárečí tejto bývalej stolice
(comitatus Neogradensis) patrí medzi staré oblasti slovanského osídlenia. Staré pomenovanie hradu, ktorý asi od konca 9. storočia bol sídlom
župana, bolo Novъgradъ, maď. Nógrád, lat. Neograd (t. j. „nový hrad“).
Podľa hradu sa nazývala celá stolica (župa, komitát). Z Novohradu sa vyčlenila stolica Veľký Hont a Malohont (od r. 1802 časť Gemera). Preto je
pochopiteľné, že nárečia týchto a bývalých stolíc majú spoločné znaky
v porovnaní s ostatnými stredoslovenskými nárečiami, ku ktorým svojou podstatou patria. Dnes na severnej, slovenskej časti Novohradu ležia dva okresy, pomenované podľa sídel – Lučenec a Veľký Krtíš, ktoré
patria do Stredoslovenského kraja. V južnej, väčšej časti býv. Novohradu
sú pozostatky novohradsko-hontianskych nárečí na juh od Ďarmôt
(Balassagyarmat) a Salgótarjánu (najmä v nepravidelnom trojuholníku
Szupatak – Nógrad – Pencz, porov. P. Ondrus, 1956). Územie Novohradu
odvodňuje horný tok rieky Ipeľ s prítokmi a podľa toho aj najvýraznejšie
nárečie v severovýchodnom Novohrade sa volá ipeľským (resp. hornoipeľským). V strede územia je Lučenská kotlina tvoriaca prechodný pás,
cez ktorý ide stará cesta od Zvolena k Lučencu; nárečie tu nemá výrazné
znaky východných a západných novohradských nárečí, je bližšie ostatným
stredoslovenským nárečiam (detvianskemu, zvolenskému). Od severu je
Novohrad ohraničený Slovenským rudohorím; na západe sa rozprestiera
Krupinská planina, takže hranica novohradského nárečia s hontianskym
je málo zreteľná, podobná ako i hranica s malohontským nárečím (v doline Sučianskej a Rimavskej). Dnes oddeľuje slovenské územie od maďarského jazykového územia na juhu iba čiastočne rieka Ipeľ, ktorá na
veľkom kuse tvorí štátnu hranicu.
Slovenské nárečia Novohradu nie sú teda izolované od ostatných nárečí: niektoré javy prechodia na východ do gemersko-malohontských nárečí, na západ do hontianskych nárečí a stredný pás ich spája so zvolensko-detvianskym nárečím.

2. Skúmanie novohradských nárečí
V doterajšej jazykovednej literatúre nárečia ako celok neboli monograficky spracované, ale ich hlavné črty a znaky sú známe.
V osvietenskej a romantickej literatúre sa novohradské nárečia spomínajú spolu s inými nárečiami, najmä s gemersko-malohontskými (M. Bel,
9
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L. Bartholomaeides, J. Čaplovič, J. Ribay a i.) iba všeobecne ako stredoslovenské, alebo v súvislosti s predpokladanou husitskou kolonizáciou v Malohonte a v Novohrade (hrady a pevnosti v rukách Jiskrových ľudí, bitka
pri Lučenci – podrobnejšie v našej štúdii Jóna, 1936, s. 131 – 140).
Generácia J. Kollára a P. J. Šafárika už r. 1823 v úvode k ľudovým piesňam (Písně světské lidu slovenského v Uhřích. Sebrané a vydané od Pavla
Josefa Šafaříka, Jana Blahoslava a jiných. V Pešti 1823) a znovu v Hlasoch
(1846) pod menom J. Kollára charakterizovala slovenské nárečia, medzi
nimi aj novohradské; tieto maďarsko-slovenské s maďarskými slovami alebo „surovými“, alebo poslovenčenými (garád, barnavý, boľvan, denglavý,
fajta, pajta, segiňatko, hajov, vankúš, orság, temetov, vároš, pajtáš, čikóš,
gondáš, oldomáš, hintov, juhás, čárda, fertáľ, korheľ, čákov, forgó, tajťík, dúľ, tov, serzovaťi, bečelovaťi, kivetovaťi, banovaťi, bantovaťi). Popri
prevzatých slovách z maďarčiny uvádzajú sa tu i slová prevzaté z nemčiny a spomína sa i „trpácke“ nárečie v Honte, nazvané podľa slova trpó/
trpou, ktoré sa vyskytuje podnes aj v niektorých nárečiach Novohradu
(Málinec, České Brezovo s významom „teraz“). P. J. Šafárik neskoršie pokladal také triedenie nárečí za nepotrebné popri troch základných skupinách (Geschichte der slavischen Sprache und Literatur, Ofen 1826, 375).
Štúrovi žiaci uverejnili v rukopisnom zborníku za redakcie J. Francis
ciho-Rimavského (Prostonárodní zábavník I, 1842), keď ešte nebol ustálený štúrovský pravopis, príspevky aj z Novohradu (J. K. Gáber-Lovinský,
„Wolenga richtára v Lowinobáni“ a i.).
Nešlo tu vlastne o ľudové rozprávanie; je to štylizovaný prejav, ako
sa v tom čase podávali aj ľudové rozprávky („povesti“). Podobne, ale
v štúrovskom pravopise ako prvý slovenské rozprávky vydal J. FrancisciRimavský (Janko Rimavskí, „Slovenskje povesťi. Zvazok I.“ Levoča 1845)
od gemersko-malohontských rozprávačov a po ňom v „opravenej slovenčine“ A. H. Škultéty a P. Dobšinský (podľa J. Gábera opísal P. Dobšinský
v knihe Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Martin 1880, s.
73, voľba richtára). Medzi rozprávkami je i „Národňja Rospráwka z okolj
Nowohradského“ od J. K. Gábera a i.
Autor prvého súborného spracovania českých a slovenských nárečí
A. V. Šembera (Základové dialektologie československé, Viedeň 1864)
charakterizoval slovenské nárečia ako celok (široké hlásky a, u namiesto čes. e, i, ďalej ú namiesto ou, namiesto ie je í, namiesto ý ej
ďalšie rozdiely, r:ř, i-:ji predložka a predpona pre:pro, slovesné tvary na
-m:-u/i, milujem : miluju/miluji, chodia : chodí, rozdiely v slovách keď :
když, keby : kdyby, múr : zeď, murár : zedník, páčiť sa : líbiti se, plť :
vor, počuť : slušeti atď.) Tieto znaky a príklady sú (okrem menších chýb)
10
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výstižné a vzťahujú sa i na novohradské a ostatné stredoslovenské nárečia, pravda, s príslušnými odlišnosťami. O nárečí Novohradu správne
hovorí, že nie je rovnaké v celej stolici („různořečí nestejné jest“): na
západe sa podobá hontianskemu a zvolenskému, na východe gemerskému. Nepresne zovšeobecnil, že vraj podľa Polichna (správne Lešti) sa
koncovky -y, -ý menia na ej (kobej ženej dobrej bolej, dobrej muž, osvicenej razum). Vybadal, že v okolí Haliče sú infinitívy slovies na -eť proti
-iťi (učeť : učiťi, robeť : robiťi), že v okolí Uhorského a Poltára koncovka
prvej osoby plurálu je -mo: (smo, urobímo:jsme, uděláme) atď. Text poviedky „Slnko a stromy“, prepísanej do jednotlivých slovanských jazykov
a československých nárečí, uvádza sa z Polichna a z Modrého Kameňa
s mnohými nepresnosťami. Rozprávka Čarovná palica, vybraná z Povestí slovenských (A. H. Škultéty a P. Dobšinský, zv. V, 467), reprezentuje
vlastne všeobecne južné stredoslovenské nárečia, nie iba „různořečí novohradské“ (str. 175 – 178).
Na základe dovtedy uverejneného nárečového materiálu (spomenuté
ľudové rozprávky, piesne, najmä v Kollárových Národných zpievankách,
gramatiky Bernolákova, Štúrova, Hattalova, Viktorínova, práce Hodžove,
Loosov slovník, časopisy Slovenské pohľady a i.) vypracoval vedecký opis
hláskoslovia, čiastočne i tvaroslovia slovenčiny Fr. Pastrnek (Biträge zur
lautlehre der slovakischen Sprache in Ungarn. Viedeň 1888). Dotkol sa
takmer všetkých problémov súvisiacich aj s nárečiami Novohradu (vzťahy k češtine, ukrajinčine, poľštine, maďarčine), videl stopy neskoršieho
českého vplyvu, ktorý vraj možno dať do súvislosti s preniknutím husitov do tejto oblasti, dvojhlásku ej za ý, ale nemal dosť údajov na to, aby
mohol určiť presné zemepisné rozšírenie jednotlivých javov. Preto sám
F. Pastrnek od r. 1893 s pomocou J. Škultétyho a i. slovenských národovcov podnikol dotazníkovú akciu: rozposlal dotazníky na adresy odberateľov slovenských časopisov (učitelia, kňazi, robotníci, roľníci, remeselníci
atď.) a z odpovedí na konkrétne otázky (kde sa napr. vyslovuje ä) i z prepisu textu rozprávky o divotvornom lovcovi (jagrovi) či čudnom puškárovi, zo súpisu slov získaval opis nárečí aj z oblastí Novohradu (M. Algöver,
J. Bodnár, E. Goldpergerová, Ľ. Izák, A. Kúdelka, J. Molnár, M. Morháč,
B. Slančíková, J. Slávik a i.). Výsledky svojich výskumov začal uverejňovať v Slovenských pohľadoch (v rubrike Slovenský jazyk. Študovanie slovenčiny) už koncom r. 1893 až do r. 1897. Ale sieť informátorov nebola
dosť hustá na to, aby sa mohol podariť úplný obraz slovenských nárečí.
Materiál roztriedený podľa bývalých stolíc je teraz uložený v Literárnom
archíve Matice slovenskej v Martine.
Nový výskum slovenských nárečí podnikol koncom 19. a začiatkom
11
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20. storočia Samo Czambel. Podarilo sa mu vydať materiály z východného Slovenska (Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov,
Martin 1906) ako prvú časť zamýšľaného diela. Zo stredného Slovenska
zanechal zápisy rozprávok (vyšli aj tlačou v prepise) a poznámky o nárečiach z obcí Tomášovce, Lovinobaňa, Málinec, Polichno, Stará Halič, GáčHalič (október – november 1900). Uložené sú v pozostalosti S. Czambela
v LAMS, keďže ich nestihol spracovať pre predčasnú smrť (1909). Ukážky
zo zápisov Pastrnkových informátorov i samého S. Czambela uvádzame
pri charakteristike nárečí.
Po prevrate r. 1918 v spoločnom štáte Čechov a Slovákov v Československej republike vznikli priaznivejšie podmienky aj na výskum nárečí. Po
svojom oživotvorení (r. 1919) sa tejto úlohy ujala Matica slovenská (MS)
v Martine s pomocou českých odborníkov. V MS utvoril sa Jazykový odbor,
ktorého predsedom sa stal V. Vážný, ktorý začal skúmať priamo na mieste
nárečia v Turci, neskoršie aj na Orave. Zostavoval dotazníky a z MS ich
v r. 1921 – 1930 rozposielal najprv jej členom rozličného vzdelania a zamestania (učiteľom, kňazom, úradníkom, ale aj robotníkom a roľníkom),
potom sa opieral o stredoškolských a najmä vysokoškolských študentov.
Sondačnou korešpondenčnou anketou (26 všeobecných dotazníkov a niekoľko špeciálnych) získal odpovede z celého Slovenska od 1100 informátorov na 26 dotazníkov (268 otázok), ktoré vyšli spolu pod názvom
Dialektologické dotazníky pre Slovensko (Skúmanie slovenských nárečí.
Zostavuje dr. Václav Vážný) s poznámkami o zapisovaní nárečového materiálu i s dodatkom Národopisného odboru MS (Všetkým milovníkom slovenských ľudových povestí, rozprávok atď.) a so slovným a vecným abecedným ukazovateľom. Správy o výsledkoch zbierania nárečového materiálu uverejňoval V. Vážný najprv v Slovenských pohľadoch (SP) 1922, od
r. 1923 v Zborníku Matice slovenskej (napr. o ipeľskom nárečí spomína
dotazníky z Málinca, Zeleného – Slovenské pohľady, 38, 1922, 103, 228 –
z Ábelovej, Lovinobane, Podkriváňa, Poltára, Tomášovce, Uhorské – AMS
I, 1923, 25 atď.). V štúdiách o dvoch slovenských tvaroch (o inštrumentáli na -om a o nom. akuzatíve dobruo – ZMS I, 1923, 30 a nasl.) V. Vážný už
podrobnejšie spomína i novohradské nárečia, najmä vymedzuje ipeľské
nárečie a jeho hlavné znaky (é, ó: i̯e, u̯o; koncové -n<m, y>e, ý>ej, jero
vé striednice atď.). Celkový opis novohradských a ostatných slovenských
nárečí podal V. Vážný v práci Nářečí slovenská (Československá vlastivěda, díl III. Jazyk. Praha 1934, 219 – 310, o Honte, Novohrade a Gemeri
najmä na str. 287 a nasl.). Nárečia Novohradu osobitne som skúmal ja,
E. Jóna (porov. správy v zborníku Carpatica 1936 a 1940, Slovenská reč,
1934, Sborník MS – Jazykoveda XIII, 1935, str. 34 – 38 a XIV, 1936, 131
12
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– 140; Jazykovedný zborník I, II, 1946 – 47, 107, 473; Jazykovedný časopis XIII, 1962, 44 – 49 a i.). O chronológii zmien v týchto nárečiach
písal J. Garaj (Zborník MS XIV, 1936, 124 – 130 a XVI – XVII, 1938 – 39,
153 – 160). Štúdiu ipeľského nárečia venoval sa i J. Matejčík a vydal niekoľko prác o slovnej zásobe, naostatok osobitne vecný slovník Lexika
Novohradu (1975). V severozápadnej časti Novohradu, v tzv. vrchárskej
oblasti, hontiansko-novohradský nárečový celok skúmal a spracoval v rukopisnej monografii z r. 1965 M. Majtán (porov. štúdiu Charakteristika
a členenie hontiansko-novohradského nárečia. Jazykovedné štúdie XI.
Jónov zborník. Bratislava 1971, 296 – 312).
O Novohrade ako bývalej stolici vyšli dve maďarské monografie
(Mocsáry A., A nemes Nógradvarmegyének historiai, geografiai és statistikai esmertetése, I II. Pešť 1826; Nógrádvármegye monografiája, red.
Borovszky, Budapešť 1911) a jedna slovenská (V. Polívka, Lučenec a kraj
novohradský, 1928). Ukážky slovenských nárečí uverejnil V. Polívka podľa
zápisov svojich žiakov, kandidátov učiteľstva. Maďarské nárečia sú krátko charakterizované v monografii z r. 1911.
Naostatok jednotlivé novohradské nárečia sú zachytené na mapách
Atlasu slovenského jazyka, vyložené v knihe E. Paulinyho Fonologický
vývin slovenčiny (1963), ako aj v štúdiách Ľ. Nováka, Š. Tóbika, A. Ha
bovštiaka, F. Buffu ai. Pred r. 1918 sídlom novohradskej stolice boli
Ďarmoty (Balassagyarmat), po prevrate u nás Lučenec, ktorý ostal i sídlom veľkého okresu a je ním podnes vo východnej časti, kým v západnej
časti je sídlom Veľký Krtíš (po Modrom Kameni). V tzv. malých okresoch
sídlo bolo pred r. 1918 i v Haliči (býv. Gáči) a vo Fiľakove, neskoršie do
r. 1960 i v Poltári. Táto organizácia politickej správy nemala pre vývin
nárečí väčší význam. Pred prevratom jednotlivé dediny mali v rukách
drobní statkári, ako kedysi za feudalizmu. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárskou prácou, spracúvaním dreva (výroba drevených kolies, obručí na sudy), v okolí Kalinova a Poltára spracúvaním hliny – (domáca
výroba škridlíc a hrncov), neskoršie sa vyvinul hlinársky priemysel (tehelne boli v Kalinove, v Brezničke, v Zelenom, v Poltári a Slanej Lehote).
Pred vojnou sklársky priemysel prekvital v Málinci, v Katarínskej Hute
a v Zlatne, dnes sú sklárne i v Poltári. Priemysel mal vplyv na reč ľudu,
robotníci sklární („hutníci“) nehovorili miestnym nárečím, ale hovorovou
strednou slovenčinou (napr. tu bez mäkkého ľ). Okrem toho sa na vrchy
(Málinec, Hradište, Cinobaňa) z Oravy od poľských hraníc prisťahovali
kolonisti, ktorí mali svoje nárečie bez kvantity („Poľejci vraviľi kratko“).
Takto napr. obec Máliec mala na začiatku 19. storočia 1609 „ev. duší“
(Mocsáry I, 176), za prvej ČSR 6508 obyvateľov s veľkou väčšinou kato13
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líckou (5085), pravda spolu s vtedajšími osadami a lazmi (Hámor, Dobrý
Potok, Klčovo a i.) a so sklárňami, ktorých obyvatelia sa sem prisťahovali.
R. 1970 samotný Málinec mal už iba 2000 obyvateľov. Podobné pomery boli aj v bývalom okrese Modrý Kameň (teraz Veľký Krtíš) a v okolí
Lovinobane, ktorá bola strediskom magnezitového priemyslu a po pripojení Lučenca k Maďarsku od r. 1938 do oslobodenia bola sídlom okresu.
Pôvodné novohradské nárečia, najmä v južnej časti okresu Lučenec i Veľký Krtíš, ustupujú hovorovej strednej slovenčine, resp. blížia sa spisovnej
slovenčine.
V 18. a 19. storočí Novohrad a Malohont i Gemer naši i maďarskí historici pokladali za „husitské“ kraje, t. j. tvrdili, – že tu v polovici 15. storočia boli nielen posádky Jána Jiskru na pevnostiach a hradoch (Opatová,
Ozdín, České Brezovo, Ožďany, Muráň a i.), ale že sa tu usadilo aj pokojné obyvateľstvo českého pôvodu (porov. monografie Mocsáryho a Borovszkého , ďalej Tóth-Szabó Pál, A cseh huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon, Budapešť 1917, u nás napr. J. Botto v SP VI, 1886,
85 a nasl. a SPXXI, 1901, 281 a nasl.; kritické poznámky J. Škultétyho SP
XXI, 1901, 336 a nasl.). Predpokladalo sa, že českí kolonisti mohli mať aj
nejaký jazykový vplyv, takže niektoré javy v týchto nárečiach (striednice
ej za ý, prehláska u na i, čiastočne o na e po mäkkých spoluhláskach) sa
vykladali ako tzv. bohemizmy (porov. i Fr. Pastrnek, Beiträge, str. 90 a nasl.). Slovenský historik Br. Varsik (Husiti a reformácia na Slovensku do
žilinskej synody, Bratislava 1932) dospel k záveru, že husiti na Slovensku
nemali nijaký náboženský ani kultúrny vplyv a že tradícia o „husitských“
krajoch vznikla až neskoršie. Protihusitsky z katolíckeho hľadiska koncipovaná populárna práca M. Mišíka (Husiti na Slovensku, B. Bystrica
1928) v duchu staršej histórie uznáva možnosť husitskej kolonizácie.
V. Chaloupecký (Český časopis historický XXIII, 1927, 663) sa zmienil
o snahe maďarskej vedy v polovici 19. storočia dokazovať, že sa Slováci
prisťahovali z Čiech do Uhorska v dobe kolonizácie, najmä v časoch po
husitských vojnách. Pravda, kritickí dejepisci zdôrazňovali (napr. i Tóth-Szabó, podľa D. Csánkiho), že z novohradských osád, napr. Hradište a Lehota, sa spomínajú v listinách už r. 1435, Zelené r. 1438, Poltár 1439 a že
České Brezovo, odkiaľ J. Jiskra písal jeden zo svojich listov bardejovským
mešťanom r. 1451 („Datum in Bryzo“; názov České Brezovo vznikol neskoršie, aby sa odlíšilo od neďalekého Rimavského Brezova), že ich teda
nemohli založiť husiti, hoci obyvatelia v dotazníku – (tzv. Pestyho zborník)
odpovedali o pôvode svojej obce takto. – Táto tradícia o husitskom pôvode
mala základ v práci L. Bartholomaeidesa o malohontských Čechoch (De
Bohemis Kishontensibus antiquis et hodiernis... Commentatio historica,
14
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Wittenberg 1783, 2. zv. Bratislava 1796). J. Botto sa opieral aj o jazykové
dôkazy a tvrdil, že v Malohonte (v Gemeri) a v susednom Novohrade sa
v polovici 15. storočia usadilo toľko českých kolonistov, že celé obce sú
vraj husitského pôvodu. Husiti sem vraj prišli jednak ako roľníci a remeselníci, jednak ako vojaci, ktorí časom zanechali vojenské remeslo.
Podobné názory mal B. Tablic, P. J. Šafárik, Fr. Palacký, J. M. Hurban, S.
Tomášik a i. J. Mocko a P. Križko sa stavali k otázke husitskej kolonizácie odmietavo, ako aj J. Škultéty, ktorý z Bottových príkladov uznal za
bohemizmy zmenu i za u a neurčitok na -ti. S. Czambel (1903, 156, 160
a nasl.) uviedol staršie názory a prijímal výklad o kolonizácii, pretože posilňoval jeho predpoklad o počešťovaní slovenčiny, keďže pôvodne vraj
patrila k južnoslovanským jazykom.
Českí i slovenskí jazykovedci (J. Gebauer), napr. v prvých svojich prácach aj Ľ. Novák (prípady rat-, lat- Martin 1933, 18), vykladali ipeľské loket, rôžen, rósťi proti lakeť, ražeň, rastiem, rásť/riasť ako bohemizmy. Ale
už F. Trávníček (1935, 41, 85) vyslovil bez bližšieho odôvodnenia názor, že
tzv. prehlásky o>e, u>i, diftongizácia ý>ej a teda i ostatné tzv. bohemizmy
v nárečiach Gemera a Novohradu majú sa vykladať ako domáce javy. Ja
sám som vychádzal v prvej svojej práci o ipeľskom nárečí (SMS XIII a XIV)
z predpokladu o možnosti českej kolonizácie a jazykového vplyvu, pretože
všetky príslušné zmeny sa boli vykonali v češtine pred polovicou 15. storočia. Hoci nemáme jasné a presvedčivé dôkazy o zmenách ý>ej v starých
listinách, ako sa usiloval dokázať z iných oblastí J. Garaj (SMS XIV, 1936,
124 – 130 a XVI – XVII, 1938 – 39, 153 – 180), vnútorný vývin južných
stredoslovenských nárečí (á>ia a ej, slabičné l>o, uo,, podobne ako ý>ej,
y>e, o>e) v rekonštrukcii nám dokazuje, že podnet k týmto zmenám mohol
prísť zvonka (kontakt s maďarčinou a ukrajinčinou počas kolonizácie gemerských a novohradských vŕškov podľa valašského práva, kontakt s češtinou), ale zmeny systému foném sa uskutočnili vnútri domácich nárečí.
Zdôrazňovanie českej husitskej kolonizácie bolo teda podmienené týmito
nárečovými javmi, a nie naopak, že by tieto javy boli vznikli pre českú kolonizáciu. Aj príslušné zmeny v češtine vznikli v podobných podmienkach,
keď sa po zániku jerov menili vzťahy medzi tvrdými a mäkkými samohláskami a spoluhláskami a keď v dlhých slabikách vznikali dvojhlásky.
Nárečia Novohradu – ako i hontianske, malohontské a zvolenské sú
stredoslovenské –, lenže majú i svoje osobitné javy. Môžeme ich uviesť
ako synchrónne, vyskytujúce sa v súčasnom systéme hlások, tvarov aj
slov i spojení slov, a diachrónne, vývinové. V. Vážný (1934, 261) ustálil
bez takého rozlíšenia týchto jedenásť znakov stredoslovenských nárečí:
1. Slabiky rat-, lat- za or̃t-, ol̃t (rádzga, rakita, rásocha, ráštep, ráz15

Novohradské

nárečia

vora, rážďa, vlaňí, v lanich, ale ražem/n/ň, ipeľské róžen, lakeť,
ipeľské loket, rasťiem, rásť/riasť, ipeľské rosťén, rósťi. Tvar rásť/
riasť je na celom strednom Slovensku, rósti do ipeľského nárečia preniklo skôr z východného Slovenska cez Gemer-Malohont
než z češtiny. Tvar riasť/riasti je rozšírený od Ábelovej na juhovýchod cez Podkriváň, Pílu, Divín, Mýtnu, Lovinobaňu, Podrečany,
Tomášovce, Vidinú, na západe cez H. Tisovník, Turie Pole, Dolný
Tisovník, Lešť, Veľký Lom, Senné, D. a H. Plachtince, V. Krtíš, M.,
V. Straciny, Sklabinú a Malé Zlievce.
2. Bilabiálne (obojperné) u̯, písané: prau̯da, kriu̯da, hňeu̯, ďi̯eu̯ ka/ďẹ́ u̯ ka/ďiou̯ka atď.
3. Skupina šť: ešťe, šťastní/št̃astnei̯, šťava atď. proti šč-.
4. Inštrumentál singuláru ženského rodu: ženou̯, severoipeľské ženọ́
ako v Malohonte, Gemeri.
5. Nominatív plurálu: ľuďi̯a, rodiči̯a, ipeľské ľiďei̯, roďičei̯ (popri ľiďẹ́,
rodičẹ́).
6. Genitív singuláru muž. rodu typu gazdu, precedu, sutcu (predsedu, sudcu).
7. Nominatív – akuzatív substantív stred. rodu: sṛce, pľece ap.
8. Nominatív – akuzatív v substantívach stredného rodu: znameňi̯a,
ipeľské znameňei̯, si̯aťa, ipeľské sei̯ťa, staväňi̯a, ipeľské staveňei̯.
9. Nominatív – akuzatív singuláru stred. rodu prídavných mien dobru̯o, mladu̯o, peknu̯o ďi̯eťa, p. dobrọ́, mladọ́, peknọ́ ďíťa, gen. dobriho, ipeľské dobreho (dobryho).
10. Slovesné tvary: ňesi̯em, ňesi̯eš, ňesi̯e..., ipeľské ňesẹ́n, ňesẹ́š, ňesẹ́.
11. 3. osoba plurálu: oňi sa (= oni sú)
K týmto znakom treba dodať najmä pre južné stredoslovenské nárečia:
12. Jerové striednice, a to za tvrdý jer striednice o, za mäkký jer
striednice e.
13. Fonologická kvantita a rytmický zákon.
14. Palatalizovanosť velár a s tým súvisiace tvary haluške na miski
a zrušenie niektorých alternácií k/c, ch/s, tvary typu valasi, mnísi.
15. Zachovanie skupiny sr-: sreda, osredok, srebaťi, prosri̯edok, presri̯edok, ipeľské posrẹ́dok a i.
16. Výskyt samohlásky ä (po perných i po velárach okrem južnej ipeľskej oblasti) a spoluhlásky ľ (s čiastočným obmedzením na časti
územia pre -k-, ako napr. velkí),
17. Depalatalizácia e>a: bľadí/bľadei̯, boľas, ľan/m, bršľan/m, ľameš,
16
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ľachkí, nahaťi, nak (= nech) ap.
18. Deminutíva na -ok ako aj po mäkkých spoluhláskach: hrnčok,
chlapčok, klinčok, nošťok ap.
19. Zánik v- na začiatku slov pred spoluhláskou: čela, dovica, táčik,
ďačňe, tode, šaďe a i., podobne zánik neslabičnej predložky v pred
spoluhláskou vo vetnej súvislosti (v sandhi): [v] Lučenci ap.
20. Zánik j- na začiatku slova pred samohláskou: edon/m, edoraz, ipeľské ednaťi sa (západonovohr. enaťi sa, esem (= jeseň), eľem (jeleň)
a i.; vo vetnej súvislosti (v sandhi): ipeľské je/e (ọ́ ṇ‿e už doma),
jej (= ja) (ved‿ej ňič ňevẹ́n), západonovohr. tam‿e veľa sňehu,
hrňi̯eӡ‿e ďeravej ap.
21. Skloňovanie adjektív: pekniho (= peknyho) chlapca (pekneho,
peknimu/peknemu (y>e) atď.
22. Infinitív na ťi (okrem stredného pásu)
23. Zmena -n, -ň > m v západonovohr. nárečí a v celom hontiansko-novohradskom nárečovom celku m > n, v strednonovohradskom
a ipeľskom nárečí.
24. Zmena y > a, ý > ej po tvrdej spoluhláske (tu je e nemäkčiace).
25. Zmena a̋ (i̯a) >ei̯ po mäkkej a neutrálnej spoluhláske (porov.
M. Majtán, s. 296).

2. Členenie a opis novohradských nárečí
Slovenské nárečia Novohradu – ako sa už uviedlo – sú v svojom základe stredoslovenské, ale ako južné okrajové nárečia vyvíjali sa v osobitných podmienkach: boli v tesnom kontakte so susednými maďarskými
(palóckymi) nárečiami a stretali sa i s rečou osadníkov, ktorí sa v Gemeri,
v Novohrade a v Honte usadili podľa valašského práva (valašská kolonizácia) i s rečou Jiskrových vojakov (husitská kolonizácia) a s česky písanými knihami, najmä od čias luterovskej reformácie, ktorá sa tu rozšírila.
Podrobný výklad tohto vývinu vyžaduje osobitné štúdie z histórie i z historickej dialektológie. V našej vede sa predpokladá, že pred príchodom
maďarských a im blízkych kmeňov do Panónie, sídlili tam západoslovanské kmene – predkovia Slovákov – a susedili pôvodne s južnoslovanskými
kmeňmi, kým ich maďarské kmene neoddelili a nevytlačili viac na sever
do hornatých krajov. To sa vzťahuje i na Novohrad. Dnešná slovensko-maďarská jazyková hranica v Novohrade je síce už dávnejšie ustálená na
čiare Rimavská Sobota – Lučenec – S. Ďarmoty, ale ešte na prelome 19.
a 20. storočia – ako ukazuje i národnostná mapa v uvedenej Borovszkého
17
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Monografii (Nógrád vármegye nemzetiségi és népsürüségi térképe)
a novšie i spomínaná práca P. Ondrusa – slovenské osady boli roztrúsené po celom Novohrade (po okolie Galgaguty atď.). V okresoch Lučenec
a Veľký Krtíš sa obce s maďarskýmmi nárečiami tiahnu v doline rieky Ipľa
od Pincinej na juhozápad po Ipeľské Predmostie (Hidvég).
Hranica medzi Novohradskou a Hontianskou stolicou sa menila v minulosti, ako aj medzi okresmi Veľký Krtíš (pred r. 1960 Modrý Kameň)
a Zvoeln (do r. 1960 Krupina), takže niektoré obce bývalej Hontianskej
stolice patria do okresu V. Krtíš (Hrušov, Kleňany, Koláry, Dačov Lom,
D., H., S. Plachtince, Príbelce, Sucháň, Trebušovce, Opatovská Nová
Ves, Veľká Ves n/I.). Podobne sa menila hranica medzi okresmi Lučenec
a Rimavská Sobota. Nárečia bývalých gemerských obcí Ďubákova so
Šoltýskou počítajú sa medzi tzv. nevlastné gemerské nárečia (odinakiaľ
kolonizovanej oblasti) a tam sa i bližšie charakterizujú (porov. Š. Tóbik,
Členenie a charakteristika gemerských nárečí, Jazykovedné štúdie II,
1957, 86 a nasl.).
Nárečie Kokavy nad Rimavicou na rozdiel od susedného ipeľského nárečia vyznačuje sa osobitnou hláskou (fonémou) š̕, nedostatkom č, t. j.
gemerskou zmenou č > š̕, kde š̕ vyslovuje sa veľmi mäkko, napr. š̕o (=čo),
š̕äs (=čas), obyš̕äjňe, pi̯esniš̕ke, páräš̕ke, ženiš̕ke. Rozlišujú sa krátke
a dlhé slabiky, jestvuje krátenie podľa stredoslovenského rytmického zákona. Systém krátkych samohlások je:
a
o
u

ä
systém dlhých samohlások je:
á
e					
u̯ o		
i̯e
i				
ú				

í

Po mäkkých alebo po bývalých mäkkých spoluhláskach stojí i namiesto
u (zmena, „prehláska“ u > i (kaši navarí, o chvíľi); ä/e namiesto a, (sä –
sa, obiš̕äjňe, páraš̕ke, našie pi̯esniške, domácä gazdinä, dvacät, tricät,
š̕äs sa rozchádzäjú, pierä); á namiesto i̯a (prátke = priadky, choďá, robá);
i̯e (e) namiesto o (kukurici̯eu̯ = -ou̯ – „prehláska“ o > e, i̯e). Na začiatku
slova odpadá j- (ednohi, edná za druhou̯ ako aj inde v Novohrade). Staré
y, ý splynulo s i, í. Na konci slova je -n namiesto -m ako v ipeľskom nárečí
(kukurici z makon, tan, in, nán). Spoluhlásky k, g, ch, h boli palatalizované na k‘, g‘, h‘, ch‘, takže nominatív plurálu podstatných mien žen. rodu
na -ka je -ke: di̯eu̯ke na vidaj, páräške, ženiške na prátke, pi̯esňiške; podobne plurál muž. rodu vrch je kokau̯ski̯e vrche; po iných spoluhláskach
sú stredoslovenské tvary: ženi (spis. ženy), večeri (spis. večery) atď.
Skloňovanie prídavných mien, zámen, čísloviek je južnostredosloven18
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ské: do edniho domu, dáka osoba, šakovu̯o, inši̯e, kokau̯ski̯e ženiš̕ke, ženi
pohosťini̯e a veseli̯e.
V časovaní slovies okrem neurčitku na -ťi (vräveťi, dri̯emaťi), 1. os. pl.
-mo (zaspi̯evajmo) ako je v Novohrade, Gemeri, sú osobitné tvary 3. os.
plurálu: vešeri su dl̥he, ipeľské večere sa dou̯he (= staršie večery, dĺ̥he),
teda oňi su (s krátkym -u) namiesto stredoslovenského oňi sa, inak je -ú
dlhé: viťahujú, spi̯evajú. Záporný tvar je ňinto (= niet).
Kokava nad Rimavicou, okr. Lučenec
Páräš̕ke
Kot príďe zima, tag na poľi ňinto taká robota. Veš̕eri su dl̥he. Tuš ta‿kokau̯ ski̯e žeňiš̕ke sä schádzäjú sri̯e‿tížňä na prátke a f sobotu na páräš̕
ke. Páräš̕ke robá v domoch, ďe majú ďeu̯ ke na vidaj. Vet každej treba
dáke perduške na zakriťi̯e. Do edniho domu sä zíďe aj dvacät-tricäd‿ži̯en.
Tag‿obiš̕äjňe páru pi̯ere. Domácä gazďiňä navarí kukurici z makon‿a
upraží pankuške. Ko‿cä bľíži pou̯ noc, tak ponúka páräš̕ke kukurici̯eu̯ ,
čajon, pankuškami. Veru tam bíva veselo. Kokau̯ ski̯e žeňiš̕ke raďi choďá
na páräš̕ke, ľebo sä tan šakovu̯ o dozveďá. Edna povi̯e to, druhá povi̯e zaz
inši̯e. Klebi̯ed bíva celá hromada. Ko‿cä in zunuje vräveťi, zaš̕nú daktori̯e
aj dri̯emäťi. Fše sä nájďe dáka veselá osoba medzi ňimi, š̕o ih napomeňi̯e:
Ved‿ňedri̯enťe, zaspi̯evajmo si dáku, sku̯ or nán š̕äs prejďe. O chviľi už aj
edná za druhou̯ viťahujú ti̯e starodáu̯ ne naši̯e pi̯esňiš̕ke, ako su: Doľina,
doľina..., Preľeťeu̯ fták ces kokau̯ ski̯e vrche... Aľebo raďi spi̯evajú aj tieto:
Choďila Zuzana okolo Dunajä a Poňiže Kokavi.
No po kuse príďe pou̯ noc, pi̯ere je popáranu̯ o. Ženi pohosťeni̯e a veseli̯e sä roschádzäjú každá svojou̯ stranou̯ . Gazďinä ih‿viprevoďí a prikäzuje in, žebi aj na sobotu prišľi.
Rozprávala M. Mondeková, 55 r.
Zapísal J. Roman 1955.
Kokava nad Rimavicou, okr. Lučenec
O báťovi Macovi a jeho kmotrovi Ďurovi
Tuš tag veläkodi Kokava, to bola taká ďeďinka, ta‿kúšťig ako zaostáta. Tuž a ľiďe, zvláš kotrí maľi dáki tod záprach, š̕í už voli, š̕i koňe, tag
nabraľi ďi̯esog‿a hibaj ta, talou̯ na Maďari. Choďívaľi šästo do Jägra, do
Ďinďešä. Ta odvezli ďeske, š̕i drevo a už za to drevo, za tie ďeske in tan
daľi to kuz‿obiľa̋, aľebo kuz múš̕ki a uš‿poton maľi gazdove celú zimu
š̕o jesťi. No tag išou̯ aj náž báťa Maco zo svojin kmotron Ďuron a šľi talou̯
a prišľi aj do toho Ja̋gra. Tam boľi známi, veďeľi ša̋d̕ ďe š̕o je, ďe kotor tod
gazda bíva, š̕o má, š̕i pšeňici, š̕i múš̕ku. No veďeľi aj, ďe je dáka tá kr̥š̕19
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miš̕ka. Tuž aľe koňi̯ec-konci̯eu̯ veďeľi to aj ich koňíke. Tag ra̋dňe pret‿každou tou krš̕miš̕kou zastáľi. No tag zastáľi rás, ľenže pretín, kod zaš̕äľi
choďiťi, tak tan bolo ša̋t popísanu̯ o „Páľenka“ a teráz už bola „Pálinka“.
Tuž aľe vošľi na páľenku. Objednau̯ kmu̯ otor Ďuro: „No, dajťe nám po
ednom!“ Vipiľi. Tuž aľe kot povi̯edau̯ kmu̯ otor Ďuro „á“, tag miseu̯ báťa
Maco povi̯edaťi „bé“. A tak si zrepetuvaľi. Tašľi ďa̋u̯. Zas, ďe bolo pretín napísanu̯ o po slovenski, terás‿tam bolo napísanu̯ o vraj dáki „šor“,
š̕i ako. Ňeveďeľi naší aňi preš̕ítaťi taku̯ o. No aľe pretín vraj aj tu dobrú
páľenku predávaľi. Tašľi nu pozri̯eťi, š̕o je to na tej sťeňe napísanu̯ o. Vošľi
nu. „Dajťe nán s toho šoru, š̕i š̕o je to!“ Kelner povi̯edau, že sä to ňi tak
š̕íta, tuž aľe doňi̯esou̯ . Kot poviedau̯ kmuotor Maco „á“, tag miseu̯ kmu̯ otor Ďuro povi̯edaťi „bé“, a tak si zrepetuvaľi. Ako tag‿idú, ponafšťivovaľi
šetki̯e ti̯e známe krš̕miš̕ke, až viďeľi na ednej sťeňe napísanu̯ o „Biľiárt“.
„Kmotre, pome nu.“ Vu̯ ojdu. Sädnú ra̋dňe. „Pán, š̕ože sú, š̕äšňík, š̕i kelner, š̕i, š̕o sú! Dajú nám po ednom biľiárťe!“ Tuž a kelner dobre ot‿strachu z nu̯ och ňespadou̯ .
„Aľe, páňi gazdove, ve to je, to je ...“ – Tan‿e to na sťeňe napísanu̯ o,
dajú po pohári s toho biľi̯árdu!“
„Ňešťäsní chlab‿ňeveďeu̯ , š̕o má robiťi, tuš tag vošou̯ nu, do kuchiňi
a, nak sä ňehňevajú, vipišäu̯ sä do tích poháreu̯ a doňi̯esou̯ na tácňi. –
„Páňi gazdove, nak sä páš̕i dva razi biľi̯árt.“
Pozrú, aj dáko ťeplu̯ o bolo, aj tag‿inag‿zapáchalo. Zavoňäjú.
„Kmotre,“ vräví kmu̯ otor Ďuro, „bohuprisahán, to ťi je ako u nás šťini.“ –
„Prau̯ du máš, bohuprisahán, tuž aľe kod‿e to napísanu̯ o na sťeňe a je to
isťe pre pánou̯ , tak to aj našie sedľa̋cke gágori misa̋ dáko zňi̯esťi.“
Vipiľi po ednom biľi̯árďe. Tuž aľe kot povi̯edau kmu̯ otor Ďuro „á“, kmu̯otor Maco miseu̯ povi̯edaťi „bé“.
„Pán, š̕ože su, kelner a š̕i š̕o su, doňesú repete!“
„Ach, pre pána králä, páňi, ve toto ... toto ...“. „Poviedau̯ son už ráz,
že repete!“
Tuž ňeveďeu̯ náš kelner, š̕o robiťi, tag vib̯ ehou̯ tanu a veläkoho tam
pozháňäu̯ a aj doňi̯esou̯ .
„Prosín, repete dva biľi̯árdi!“
Tuž a naší gazdove sä pozrú na to, dáko sä in aňi farba, aňi zápach
ňeviďeu̯ . Okoštujú.
„Pán kelner, š̕i š̕o su, bohuociprisahán, to je už z druhiho sútka!“

Kokava nad Rimavicou, okr. Lučenec
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Rozprával Š. Bobro, 68 r.
Zapísala M. Krištofová 1968.
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Zhoreňie Kokavi
Bolo to treťiho augusta r. 1913. Ja son mala ftodi 15 rokou̯ . Pomáhala
son maťeri, kot Banádošove suseda nán volala, že f Kokave viďí ohňe.
Hňet‿son uťekala dole do Kokavi. Ľiďẹ́ boľi po poľi rozíďení. Najmanove
skľeb‿bou f streďe ďeďini. V skľepe bolo šakovu̯ o: potravini, mäso, oľeje.
Fajš̕iťi sa tan ňesmelo, no chlapi fajš̕iľi. Tak sa to tan viskitlo. Kot‿son
ot‿koľešňi bežala, už vo tri̯ech mestoh‿oheň hori̯eu̯ . Oheň bou̯ strašní.
Takú skazu bi son uš ňechcela prežiťi. Pomáhaťi hasiťi oheň prišľi hasiči
a vojsko. Aj tag zhorela treťina ďeďini, celí ňižní koňi̯ec, aš po Jánošíkovu
uľicu. Zhoreu̯ aj židovskí kosťi̯eu̯ a na ľuteranskom sä zvoni rostopiľi.
Kot‿sa ľiďẹ́ s poľa vráťiľi domou̯ , ňenašľi niš̕, ľem popol. Ľiďẹ́ poton uš –
ohe‿ňehasiľi, aľe poľi̯evaľi ostatni̯e domi, abi sä ňechiťiľi. Kot‿to šetko
viďela farárovi̯e žena, raňila ju mŕ̥tvica. Na cesťe bou̯ vrchovec – furman
a tod ju zobrau̯ na vos. Aj z druhími ľiďmi ju odvezľi za ďeďinu na lúku.
Potom pozdejši ju odňesľi do Roháš̕ie̯ u̯ . To šetko bolo strašnu̯ o. V ňeďeľi
sa veľi̯e sveta zišlo pret kosťelon. Tan zmo sa šeci modľiľi. Šeci zmo boľi
v š̕ie̯ rnom obleš̕ení. Poton‿do Kokavi nosiľi ľid́ẹ́ almužni, poživnosť,
ľebo zmo ňemaľi š̕o jesťi. Náš farár šou̯ aj do Ňemecka robiťi zbi̯erku.
Daľi nán krásni obras a teraz ho máme f‿kosťeľe. Bou̯ aj pri cisárovi
Frandz‿Jozefovi.
Rozprávala A. Piliariková, 68 r.
Zapísala E. Blažková 1965
Nárečie Kokavy nad Rimavicou je prechodné nárečie, nemá všetky
znaky ani gemerských, ani novohradských nárečí. Medzi Novohradom
a Gemerom (Malohontom) je i nárečie obce Váľkovo, ktoré cirkevne
patrilo a patrí spolu s obcou Selce k Pondelku (teraz miestna časť obce
Hrnčiarska Ves), kde je evanjelická fara; majú približne rovnaké nárečie
na rozdiel od Veľkej Suchej (druhá miestna časť obce Hrnčiarska Ves),
ktorá už spolu so Sušanmi a Hrnčiarskymi Zalužanmi reprezentuje nárečie Sušianskej doliny (má zmenu č > š so zmenami v sústave sykaviek: č
> š̕, ť < č – š̕o-čo, robiči = robiťi). V ukážke (pozri nižšie) vidieť kolísanie
medzi pôvodným nárečím, ktoré je blízke ipeľskému nárečiu (é, ó bez ie,
uo, y > e, ä > ej, posunutá dĺžka) a aj južným stredoslovenským nárečiam, ale vyznačuje sa okrem hlavných znakov ipeľského nárečia najmä
prehláskou o > e, ako má i južné nárečie Rimavskej doliny (ocevi, z‿ocen, lechtárevi ap.). Na hranici Novohradu a Malohontu (Gemera) je aj
mesto Poltár; reč jeho pôvodných obyvateľov má takisto znaky ipeľského
nárečia, ale namiesto ipeľského é, ó vyslovujú sa častejšie dvojhlásky ie,
uo ako v iných stredoslovenských nárečiach. Jeho terajšie miestne časti
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Zelené a Slaná Lehota (nár. Ľahota, maď. Sósliget, vlastne podľa zemepána Soos, ale maď. sós = slaný, preto v slovenčine kalkovaný názov Slaná
Lehota na rozlíšenie od iných lehôt) podnes majú zachované ipeľské nárečie, a to typu južného (Zelené) i severného (S. Lehota, ako aj Č. Brezovo
a Váľkovo). Ipeľským nárečím sa hovorí v obciach (podľa starého stavu):
1. Breznička (B), 2. České Brezovo (ČB), 3. Bystrička (By), 4. Cinobaňa
(C), 5. Hrabovo (Hr), 6. Hradište (H), 7. Kalinovo (K), 8. Slaná Lehota
(SL), 9. Málinec (M), 10. Mládzovo (Ml), 11. Ozdín (O), 12. Poltár (Po),
13. Rovňany (R), 14. Točnica (To), 15. Turíčky (Tu), 16. Uhorské (U), 17.
Veľká Ves (VV), 18. Zelené (Z). Na území východného Novohradu sú aj
osady Zlatno a popri Kokave i Utekáč, kde bývajú potomci prisťahovaných
sklárov („hutníkov“), ktorí nehovoria ipeľské nárečím, podobne ako v severnej časti ani obyvatelia obce Krná, ktorí aj po prisťahovaní si zachovali nárečie novohradsko-zvolenské (pôv. Krná Lehota, porov. Dobročská
Lehota = Kotmanová) s dvojhláskami ia, ie, uo atď. Okrem týchto obcí
niektoré nárečové javy vyskytujú sa v okolitých obciach novohradských
i malohontských (gemerských), ale zväzok významných izoglos na syntetickej mape zreteľne ohraničuje uvedené obce.
Vývinové znaky ipeľského nárečia, ktorými sa líši od ostatných stredoslovenských nárečí, sú tieto:
1) Striednicou za staré i̯a (– ę > a̋ po mäkkej spoluhláske v dlhej slabike) je dvojhláska ei̯.
2) Striednicou za staré y, ý je e, ej (= ə, əi̯) okrem pozície po velárach
(sg. nom. dobrej : veľkí).
3) Zachované je monoftongické é / -e, ě v dlhých slabikách a ó.
4) Prehláska u > i po mäkkých konsonantoch.
5) Zmena koncového -m > -n.
6) Sonantické l > ou, ó, o.
7) Vo vetnej súvislosti (v sandhi) po spoluhláske začiatočné jv daktorých prípadoch odpadlo.
8) Infinitív sa končí na -ťi.
9) Koncovka 1. os. pl. je len -mo.
10) Po čiastočnej palatalizácii velár (k > k‘ atď.) a- komeňové a o- kmeňové substantíva, ktorých kmeň sa končil velárou, prešli k mäkkým ja- kmeňom a jo- kmeňom v niektorých svojich pádoch (nom.
ruka, gen. sing. ruke, dat. – lok. sg. ruki; nom. -ak. pl. ruke, buk,
pl. buke atď.).
11) V inštr. plur. je duálová koncovka v adjektívnom zloženom skloňovaní -ma (dobrema, božima).
12) Severoipeľské ó/ou̯ (v inštr. sg. a-km i gen. -ak. plur. o-km) (ženou
22
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: ženó, dušou : dušó; chlapou : chlapó).
Okrem uvedených tvaroslovných javov i p e ľ s k é t v a r o s l o v i e líši sa
od stredoslovenského takmer len javmi, ktoré sú podmienené hláskoslovnými zmenami.
Opis ipeľského nárečia opiera sa tu o vlastné zápisy autora najmä
v tridsiatych a styridsiatych rokoch, ale aj o cudzie zápisy, uložené teraz
v archíve nárečového oddelenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
Slovenskej akadémie vied. Väčšinu dokladov možno presne lokalizovať
a individiualizovať. Zoznam osôb, z rozprávania ktorých sú citáty v súvislej reči, a to z Hradišťa: 1) J. Lepóris (Lep.), 2. Z. Moravová (Mor.), 3. M.
Svetlíková-Varechová (Var.), 4. M. Čániková (Ča); Málinec: 5. Maco UrdaDekrét (Dek.), 6. E. Turčáňová (Turč.); Ozdín: 7. V. Činčuráková (Čin.), 8.
M. Kačániová (Kač.), 9. P. Jaško (Jaš.); Rovňany: 10. Račko (Rač.); Zelené:
11. M. Ročkár (Roč.), 12. P. Lörinčík (Lör.), 13. P. Chumaj (Chum.), 14. M.
Hubová (Hub.), 15. J. Boroš (Bor.), 16. (Z. Segéňová) starká Lörinčikove
(Stl.) atď. Niektoré citáty sú z ukážok uverejnených tlačou, ako sa to uvádza na príslušných miestach.
– V najnovšom období výrazné znaky, najmä é, ó sa strácajú, ipeľské nárečie vyvíja sa smerom k ostatným juhostredoslovenským nárečiam (napr.
v skloňovaní adj. dobriho, pekniho, v dvojhláskach i̯a, i̯e, u̯o atď.). Ipeľské
nárečie patrí viac minulosti ako prítomnosti a budúcnosti. Z rozhlasu
a z televízie aj po absolvovaní základnej školy popri nárečí v užšom kruhu
používa sa na verejnosti bežne hovorená slovenčina alebo i tzv. hovorový
štýl spisovného jazyka. Z tejto dvojjazyčnosti“ vznikajú interferencie, vzájomné ovplyvňovanie dvoch základných útvarov národného jazyka: domáceho nárečia a spisovného jazyka.

23

Novohradské

nárečia

II. Ipeľské nárečia
1. Charakteristika ipeľskej výslovnosti
Výslovnosť ipeľského nárečia sa v mnohom zhoduje so stredoslovenskou a spisovnou výslovnosťou, ale sú v nej i podstatné odchýlky.
I. Samohlásky a dvojlásky
Systém samohlások je tento: i – í, e – é, a – á, o – ó, u – ú. Okrem toho
v severnej časti nášho územia vyskytuje sa po perných spoluhláskach
i stredoslovenské ä, za ktoré je v južnej časti obyčajné e, a jeho zadný
protiklad (označované obráteným ə); v dlhej slabike je proti stredoslovenskému i̯a dvojhláska ei̯. Dvojhlásky v ipeľských nárečiach sú pôvodne len klesavé: ei̯, ou̯. Na prvý pohľad vidieť charakteristické odchýlky
od stredoslovenského a spisovného vokalického systému. Je to absencia
stúpavých dvojhlások (ia, ie, iu a uo), charakteristických pre ostatné stredoslovenské nárečia i spisovnú slovenčinu, a proti tomu existencia dvoch
veľmi zatvorených samohlások ẹ́ a ọ́. Okrem toho v tejto celkovej charakteristike výslovnosti jednotlivých hlások treba pripomenúť v ipeľských
nárečiach väčší počet e-ových hlások ako v spisovnej slovenčine, keďže
po perných spoluhláskach y ako aj v záp. novohrad. proti spisovnému y
(vyslovenému, pravda i) je v ipeľských nárečiach e (ə) proti ý (-í) – v ipeľských nárečiach ej, əi̯, proti spisovnej slovenčine ia – v ipeľských nárečiach ej (ei̯).
Podľa odtlačku mojej vlastnej výslovnosti na umelom podnebí v slovách „bi(ma)“ (= imperat. slovesa biťi) a „pípa“ (= fajka) ide o dotyk jazyka na podnebí pozdĺž všetkých zubov až k druhým rezákom pri dlhom
í, pri krátkom i na pravej strane len po očný zub. Dotyk pri dlhom í je
dlhší aj širší než pri krátkom i. Konček jazyka opiera sa o spodné rezáky.
Predný jazyk priblíži sa veľmi blízko k tvrdému podnebiu, pri í dlhom
viac než pri i krátkom. I, í je teda predná vysoká hláska. Čeľustný uhol
je pri í = 5.8 mm, pri i = 7 mm; rozdiel je asi 1,2 mm. Rozmery ústnej
štrbiny:
dĺžka pri í = 37 mm, šírka pri í = 6.5 mm
pri i = 38 mm,
pri í = 7 mm
Artikulácia i, í v ipeľskom nárečí je v podstate tá istá ako v spisovnej
slovenčine (porov. Hála, 1929), len dlhé í je o poznanie zatvorenejšie ako
v spisovnej slovenčine. Potvrdzuje to i sluchový dojem.
Porovnaním s i budeme môcť podať presnejší opis e, é. Podľa odtlačku
mojej vlastnej výslovnosti v slovách „abe(ma)“ a „vémo“ (= aby ma, vie24
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me) dotyk pri é ide po okrajoch tvrdého podnebia na ľavej strane až do
prostriedku prvej stoličky, na pravej strane až k špičiaku. Táto artikulácia
je veľmi blízka artikulácii hlásky hlásky í. Proti tomu pri krátkom e ide
o dotyk len tretím stoličkám a je trochu užší. Pri porovnaní so spisovnou
výslovnosťou u Hálu (o. c., str. 81 a nasl.) vidíme, že z troch objektov len
u jedného ide o dotyk tak ďaleko dopredu (K. z Ružomberka). Čeľustný
uhol je pri é = 7.7 mm, pri e = 10.5 mm. Rozdiel je skoro 3 mm, teda väčší
ako u Hálu. Rozmery ústnej štrbiny sú tieto:
pri é – dl = 39 mm, š = 9,5 mm;
pri e – dl = 41 mm, š = 12 mm.
Rozdiely sú zase omnoho väčšie ako u Hálu. Podľa priameho pozorovania zreteľne možno zbadať, že ipeľské é je omnoho zatvorenejšie (jeho
zatvorenosť sa môže označiť bodkou pod literou ẹ) než spisovné é (napr.
dobré dieťa – ipeľské dobrẹ́ žene = plur. nom.).
Podľa sluchového dojmu je to isté ako maď. é (napr. maď. v slove vén =
starý, porov. ipeľské vén = viem). Pri vyslovení ipeľské é cítiť silné napätie
jazyčného svalu. Vo výslovnosti malých detí (do 6. roku, bez vplyvu školy)
badať tendenciu k diftongizácii tohoto é > ie so slabým i-ovým prvkom;
to isté badať niekedy i vo výslovnosti starších pri predlžovaní é v emfáze,
pri citovom vzrušení. Krátke e nelíši sa ani podľa sluchového dojmu od
spisovnej slovenčiny.
Vokál ä, ə a e. V severnej časti vyskytuje sa hláska ä, t. j. hláska a zafarbená do e s predchádzajúcou labiálou zmäkčenou. Takúto výslovnosť
možno pozorovať v obciach Hradište, Ozdín a Málinec. U Hálu (o. c., str. 96
– 114) výslovnosť ä nie je jednotná; naše ä podobá sa ä druhého radu jeho
objektov (Základy, str. 114). Popri ä vyskytuje sa na severnej časti územia
v obci Málinec a České Brezovo (podobne ako v severozáp. Novohrade)
zvláštna hláska, ktorú S. Czambel vo svojich zápisoch označil alebo ö alebo r (porov. Polívkov súpis III., str. 215, II., str. 46 a nasl. a 357 a nasl.).
V našich textoch je táto hláska označená znakom ə t. j. obrátené e. Podľa
sluchového dojmu je to zadné e zafarbené do a. Predchádzajúca labiála
nie je zmäkčená. Je to teda zadný náprotivok predného ä. Vyskytuje sa po
perných spoluhláskach ako striednica staršieho y u írečitých Málinčanov.
Teraz je to len kombinatorný variant fonémy e.
Vokály o, ó; Dotyk pri o na umelom podnebí nie je, pri u je len napatrný. Pri artikulácii o posunie sa jazyk z indiferentnej polohy dozadu, pri ó
dlho viac ako pri o krátkom, pri u ešte viac a najviac pri ú dlhom. Všetky
štyri sú zadopodnebné hlásky. Vo vertikálnom smere sa jazyk dvíha v rade
o – ó – u – ú vždy vyššie, takže o je hláska prostredná, ú vysoká a ó je
uprostred medzi nimi.
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o
ó
u
ú
9 mm
6.5 mm
5.5 mm
4.2 mm
š. 8 mm
5.2 mm
5 mm
4 mm
d. 21 mm 16 mm
15 mm
11 mm
Z týchto čísel možno vyčítať, že rozdiel šírky pernej štrbiny je veľmi
malý pri o a u. Podľa sluchového dojmu ó je hláska veľmi zatvorená proti
českému a slovenskému spisovnému ó vyslovovanému v cudzích slovách.
Ipeľské ó vyslovuje sa práve tak ako maďarské zatvorené dlhé ọ́ . Ako pri
é, tak i pri ó badať slabú tendenciu v spomenutých prípadoch k diftongizácii ó > uo so slabým u-ovým prvkom.
Dvojhlásky – V ipeľskom nárečí niet charakteristických stredoslovenských stúpavých dvojhlások (ia, ie, iu, a uo), ale sú tu dvojhlásky klesavé,
a to i-ové: ei̯ i u-ové: ou̯. Inak každé vojco a vovco po samohláske a pred
spoluhláskou, čiže so samohláskou tautosylabické -j = i̯, -v = u̯. Dvojhláska
ei̯ je dvojakého pôvodu: za staršie -a̋, i̯a (psl. ę i á) a za staršie ý. To, že
pred prvým je d, t, l, n zmäkčené, pred druhým však nie je, svedčí, že kedysi bol rozdiel vo výslovnosti ei̯ (ia) a ei̯̯, vlastne ə (< ý), t. j. e obyčajné
a polosamohláskové i̯, ktoré je otvorenejšie ako vokál i a líši sa od neho
slabým konsonantickým šumom; od j intervokalického líši sa práve tým
slabým konsonantickým šumom a „náchylnosťou“ k explózii. – Dvojhláska
-ou̯ vyslovu je sa ako o + u, t. j. obyčajné krátke o a u̯ polokonsonantické
bilabiálne, proti perneozubnému v.
Čeľustný uhol:
Ústna štrbina:

Rozmery štrbiny pier a čeľustný uhol ipeľských samohlások
dĺžka r. š.
šírka r. š.
čeľustný uhol
i
37
6.5
5.8
i
38
7
7
e
39
9.5
7.7
e
41
12
10.5
a
42
14.5
12
a
43
16
16
o
21
8
9
o
16
5.2
6.5
u
15
5
5.5
u
11
4
4.2
Tabuľka I.
Spoluhlásky
– Konsosnantický systém ipeľský je tento:
b – p, d – t, ď – ť, c – ʒ (dz), č – ǯ (dž), s – z, š – ž, k – g, x (ch) – g, h, n
– ň, l – ľ, v (u̯), f, m, r (? ráz). – Podľa sluchového dojmu i podľa odtlačkov
na umelom podnebí vo výslovnosti ipeľských spoluhlások niet v porovnaní so spisovným jazykom podstatného rozdielu. Palatálne hlásky ť, ď, ň, ľ
vyslovujú sa hodne mäkko, najmä ľ.
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Rozmery štrbiny pier meral som úzkym papierovým meradlom pred
zrkadlom. Dĺžkou označujem od jedného kútika úst k druhému kútiku,
šírkou smer od spodnej pery k vrchnej.2
Prehľad ipeľských spoluhlások robil som podľa Hálovho prehľadu
slovenských spoluhlások (o. c., s. 15). Doplnil som ho len hláskami i̯, u̯ ,
γ, ktoré sú, pravda, len kombinatornými variantmi foném v, j a x (ch).
Okrem toho zaradil som i hlasivkovú explozivu (ráz ʼ), ktorej zaradenie
nie je dosť presné. – Hálov Prehľad (o. c., s. 15) je zostavený na artikulačnom základe, totiž podľa nastrojenia ústnej dutiny a podľa druhu
artikulácie.
II.
1. V súvislej reči ipeľské nárečie charakterizuje splývavá výslovnosť hlások na konci slova s hláskami na začiatku nasledujúceho slova
uprostred fonetického vetného celku. To je obvyklý zjav aj inde vo väčšej alebo menšej miere, a tak lingvistika, ktorá analyzovala reč len ako
objektívny fakt, bola náchylná popierať existenciu slova. Skupina slov
vo vete, takt, výdychová skupina, ohraničená dvoma časovými pauzami,
realizuje sa prirodzene ako jeden fonetický celok – a vnútri tohto celku vyskytujú sa osobitné fonetické javy. Práve však v ipeľskom nárečí
pekne vidieť, ako sa tieto javy odlišujú od javov vnútri slova, t. j. že sú
to napospol javy, ktoré nemajú dištinktívnu funkciu. Niektoré z týchto
javov sú hodne odlišné od spisovnej slovenčiny a zasluhujú si osobitnú
pozornosť.
Všimneme si tu samohlásky na začiatku slova i taktu, samohlásky na
začiatku slova vnútri taktu v prípade, keď sa predchádzajúce slovo končí
na spoluhlásku i na samohlásku, potom samohlásky na konci slova i výdychovej skupiny; ďalej si všimneme spoluhlásky v tom istom postavení.
2a) Samohlásky na absolútnom začiatku slova, t. j. po pauze, vyslovujú
sa – ako vo väčšine stredoslovenských nárečí – s predchádzajúcou sprievodnou hlasivkovou explozívou (čes. „ráz“), ktorú označujeme apostrofom ʼ. Napr.: ʼaňi mňe, ʼaňi ťebe (ipeľský úzus); ʼako‿obzerá té stružľine, ʼiba kod‿viďí... (H. – Lep.); ʼa‿edon pové: ʼej, zapáľmo tẹ́ stružľine!
(H. – Lep.); ʼoj, veľmi ľachko, vraví (H. – Mor.); – ʼiba kod‿uš poveďej:
Kňaza zabiľi! (M – Turč.); zatvoreu̯ náz‿do‿ednej‿izbe a dvere zankoČeľustný uhol som meral Grandgentovým prístrojom (porov. Hála, o. c., s. 8),
totiž drôtom pripevneným na čele a usmerneným na mierku, ktorá je pripevnená
na brade. Vyslovoval som každú samohlásku izolovane niekoľkokrát a z čísel, ktoré som dostal meraním, vypočítal som priemer.
2
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u̯ (O – Čin.); skoro hor‿sa, ʼOzďín horí! (O. – Jaško); ʼedneho chiťiľi za
goľér‿ednou̯ , druhiho druhou̯ rukou̯ ʼa von s ňima na cestu (Z. – Stl.)
atď. Pauza, ako vidno, vo vete môže byť na rozličných miestach podľa
toho, ako sa slová zoskupujú v syntagme so syntaktickou funkciou, niekedy však rozhodujú tu i príčiny čisto fyziologické a mechanické (dýchanie).
b) Namiesto hlasivkovej explozívy zriedka sa nájdu tzv. protetické
hlásky x (ch) a j. Z hlasivkovej explozívy γ vzniklo x uvoľnením záveru
v slove iba „len“, takže popri častejšom tvare iba je i tvar chiba. Mohla tu
pôsobiť asi aj mylná etymológia so slovom xiba, spis. chyba. Napr.: xiba
son trápeňa veľa mala (H. – Var.); ňiǯ‿ňerobeu̯ , xiba‿uš‿čó xoďeu̯ kradnúťi (M. – Turč.) atď., najmä v H. a M., zriedka u starších ľudí v Z., O. a R.
Protetické v je pri predložke o; v tomto prípade sa asi kontaminovali
predložky o a v, vo. Napr.: vo kon to rosprávaju (H. – úz.), ve‿to ňi vo
ťebe (Z. – úz.); kto toho kňaza buďe plaťiťi vo päďesei̯d‿rokọ́ (M. – Dek.)
atď. – O j porov. ďalej.
3. Samohláska vnútri taktu na začiatku slova vyslovuje sa splývavo
s predchádzajúcou hláskou, už či je to spoluhláska, a či samohláska.
a) V prvom prípade je výslovnosť splývavá, bez hlasivkovej explozívy;
samohlásska sa pritom vyslovuje normálne, spoluhláska tiež, neznelá sa
však sonorizuje, t. j. dostane sa medzi dve samohlásky, pri výslovnosti
ktorých hlasivky znejú, a toto znenie sa prenesie i na výslovnosť spoluhlásky. Pritom je pre ipeľské nárečie príznačné to, že sa sonorizuje spoluhláska, ktorá zostala na konci slova. Nabol tu teda postup, že by sa
bola redukovaná hláska reštituovala a potom sonorizovala, ako je to často
v ̣, napr. nom. sg. ďẹ́š, gen. ďẹ́žďa a pod. Možno teda v ipeľskom nárečí
rozlíšiť fonetiku konca slova i uprostred taktov od vetnej či medzislovnej
fonetiky. V tom prípade, že sa vnútri výdychovej skupiny slovo končí na
spoluhlásku d, t, l, n a nasledujúce slovo sa začína na samohlásku i alebo
e, spoluhláska sa namäkčí; podobne je to v slovách s predponou. Napr.
živánon‿isťe bolo súrno (H. – Lep..); tvój sen‿e tan (H. - úz.) atď.; v slovách s predponou – tak ako v spisovnej slovenčine: odíťi, (ipeľský úzus)
atď., s tvrdým d.
Príklady:
c + V > ʒ + V (= konsonant + vokál): zeľezňiʒ‿už bola (O. – Čin.);
oťeʒ‿aj maťi mu skoro zomreľi (H. – úz.); kot‿xlapeʒ‿už naróstou̯ (Z. –
úz.);
č + V > ǯ + V: aǯ‿už ňeodišou̯ (Z. – úz.); naǯ‿tomu už‿ena (H. – úz.);
ta si kopáǯ‿utraťeu̯ z voza (H. – úz.);
x + V > h + V: žandári jih‿očikovaľi (H. -Lep.); koh‿už vimétou̯ (H. –
úz.); prah‿a popeu̯ (ipeľské úz.);
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ľ, r + V > ľ, r + V: že be tú soľ‿odložiľi (Z. – Stl.); farár‿im‿povédaľi
(O. – Čin.); tag‿ver‿ei (Z. – Hub.);
i̯+ V > j + V: aj‿ọ́ n mau̯ xlapca (H. – Lep.); veďeu̯ , že mňei̯ mọ́ j‿uš
pravoťí (H. – Mor.); ‚aj‿edon ‚ai̯ druhí (O. – Čin.); tag‿vraj‿oňi pásľi
koňe (Z. – Bor.); mọ́ j‿apou̯ ka‿kceľi (Z. – Stl.);
u̯ (-v, -l, -u) + V > v + V: pásov‿edon koze (H. – Lep.); bov‿edon dovec (H. – Lep.); kapitán mav‿iba kípt (Z. – Bov.); zo sváčkov‿e za dobrọ́
(Z. – úz.); atď.;
k + V > g + V: tag‿edon kr̥ňẹ́ nski valax (H. – Lep.); taňẹ́ sťi zádavog‿agentovi (H. – Mor.); čọ́ je naše, nag‿e naše (H. – Var.); čo sa takíto
človeg‿aňi ňedotkňe (Z. – Hub.); aǯ‿gu tẹ́ jame (Z. – Bor.);
p + V > b + V: xlab‿aňi buk (ipeľské – úz.); vikob‿aj mňe (H. – úz.);
veľa kọ́ b‿e na tẹ́ lúki (Z. – úz.);
t (ť) + V > d + V: hraďiskí lextár pečad‿uďerí (H. – Mor.); tód‿má
ďeväďesei̯d‿edon (O. – Jaško); že je tọ́ d‿u mňei̯ (Z. – Hub.);
s + V > z + V: tag‿náz‿očikovala (H. – Mor.); xoďeu̯ do náz‿edon‿bapťist (H. – Mor.); tag‿náz‿uš tode (Z. – Stl.); táďen z‿obedon (Z. –
Hub.);
š + V > ž + V: náž‿e don ʼa váž‿e funtoš (H. – úz.); tam bou̯ kóž‿a
na ňon veľa jabọ́ k (Z. – úz.);
n (-n, -m) + V > n + V: živánon‿isťe bolo súrno (H. – Lep.); že ľen‿oňi
miseľi beťi (H. – Lep.); za toho tanto son‿ei̯ prisahala (H. – Lep.); poton
son‿a‿jei̯ tašla (H. – Mor.); tan son aj spau̯ (O. – Jaško) atď.
b) V druhom prípade, keď sa predchádzajúce slovo končí na samohlásku, vyslovuje sa táto samohláska so samohláskou na začiatku nasledujúceho slova splývavo, bez hlasivkovej explozívy. Pritom však si obe samohlásky zachovajú slabičnú platnosť, hoci sa celá artikulácia neopakuje;
i a u netvoria v tomto prípade dvojhlásky s predchádzajúcim vokálom,
nemenia sa v polokonsonantické u̯ a i̯, ako je to podľa Vážneho napr. v nárečí turčianskom alebo v nárečí čakavskom a v liptovských nárečiach.
Príklady:
Toho xlapa‿edon misí dr̥žaťi (H. – úz.); ʼa‿us sa aj zberala (H. – Mor.);
strúhaľi šťápe‿a robiľi karike (H. – Lep.); živánom‿bole‿už način hábe
(H. – Lep.); ‚aľe‿ón ... (H. – Var.); jei̯ ďačňe ai̯ str̥ňišťe hraben (M. – Dek.);
do tẹ́ Amerike (Hor. – Mor.); v ňedeľi do‿obedu (H. – Mor.); do‿utorku
(ipeľské – úz.) atď.
4. Samohláska na konci slova a taktu vyslovuje sa normálne; hlasivková explozíva zaznie za ňou len výnimočne v slovách dôrazne vyslovených,
napr. pri zápore: ňiʼ; pri „neartikulovanom“ zápore za pomoci kývania
hlavy okolo vertikálnej osi; v detskej reči: ʼeʼ, beʼ atď. Tak je to s výslov29
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nosťou samohlások na absolútnom konci slova aj v iných nárečiach slovenských.
5. Spoluhláska na začiatku slova i výdychovej skupiny vyslovuje sa
normálne, pravda, okrem redukcie niektorých etymologických spoluhlások v konsonantických skupinách.
6. Spoluhláska vnútri výdychovej skupiny na konci i na začiatku slov
podlieha rozličným asimilačným zmenám, najmä pokiaľ sa týka znelosti
a neznelosti a splývania spoluhlások. Pritom môžeme rozoznať tieto prípady:
a) Spoluhlásky sú rovnaké, alebo je medzi nimi len znelostná korelácia. Tu záverové spoluhlásky splynú tak, že vznikne jedna predĺžená, t. j.
s oddialením explózie, úžinové tak, že vzduchový prúd uniká pri nich za
dlhší čas než pri nepredĺžených úžinových spoluhláskach. Takto splýva p
(b) + b > b; (b) p + p > p; (d) t + t > t; (t) d + d > d; (g) k + k; (k) g + g
> g; (m) n + n > n; n + ň > ň; d + ď; ť + ť > ť; (z) s + s, (s) z + z > z; (s,
z, ž) š + š > š; (s, z, š) ž + ž > ž.
Príklady:
bó‿bou̯ zíďenei̯ (Z. – úz.) = bọ́ b + bou; -xla‿bežau̯ (H. – úz.) = xlap +
bežau̯ ; – za su‿ďakovau (Z. – úz.) = za sud + ďakovau; -ko‿ťa kceu viďẹ́ ťi
(H. – úz.) = kod‿ťa; -ta‿každei̯ kce beťi (Z. – úz.); ta‿gunár (Z. – úz.)
= tak + gunár; -poton ľiďei̯ našľi tu ruku ta‿nohu s človeka (H. – Lep.);
– čo so‿najpozďẹ́ še začala (O. – Čin.); – tag ma ta‿nahau̯ (O. – Jaško)
= tan nahau̯ , spis. tam nechal; že to ďeu̯ čenco‿ňenačin (H. – Var.); –
tak so‿ňeska ňešẹ́ u (M. – Dekr.); – za keľko rokọ́ sa poto‿ňedovrávaľi
(M. – Dek.); – že ve aňi edo‿ňekceťe (O. – Čin.); – žádon vlas ta‿ňebou
(Z. – Bor.); – do‿smo daľi na kniške (Z. – úz.); = dos + smo, spis. dosť
sme; ľebo ná‿spáľeu̯ bou tuto mọ́ i̯ suset (O. Jaško), tag‿ei̯ tera‿s tou̯ to
načkou̯ (Z. – Bor.); – če‿zimu ma ňi (Z. – Stl.); tomu u‿šezďesei̯t ped
rokou̯ (Z. – úz.) atď.
b) Keď dve spoluhlásky, ktoré sa stretnú vnútri výdychovej skupiny, nie
sú rovnaké, asimilujú sa tak ako v iných slovenských nárečiach, t. j. neznelá pred nasledujúcou znelou stáva sa znelou, a naopak pred neznelou
stráca znelosť. Nepárové, jedinečné spoluhlásky – sú znelé.
Splývanie a spodobovanie nastáva, keď sa stretnú dve spoluhlásky,
z ktorých jedna je záverová alveolára, druhá sykavka.
Príklady:
tag‿že be jin dau̯ peňaze (M. – Turč.); – kuz‿ďaľẹ́ podložeu̯ (O. –
Jaško); kto sa buďe tag‿bes‿kňiške modľiťi, doxáӡaľi smo už g Žiľiňe (O.
– Čin.); – čọ́ bolo doz‿dvun volon vẹ́ sťi (M. – Dek.); – tag bolo dos‿tex fákou̯ (M. – Dek.);– za osen za teh‿bou̯ pár ovẹ́ c (M. – Dek.); – ňiǯ‿ňerobeu̯
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(M. – Dek.); ‚edon z ňih‿zakričau̯ (M. – Turč.); – tag‿ho nọ́ žon zaklaľi
(M. Turč.); – mój oťeӡ‿na pou̯ grunťe seďeu̯ (O. Kač.) atď.
n + b, p > m + b, p: Koncové -n (-n i -m) pred pernými spoluhláskami
b, p asimiluje sa na m, t. j. miesto alveolárnej nazály zaznie labiálna nazála; nosová dutina zostane otvorená ako pri n, ale miesto artikulácie sa
prenesie z alveol na pery. Napr.: tam‿bola v ton súďe (H. – Lep.); tag mu
tam‿bou̯ gľajh‿do jari (H. - Lep.); teraz ňi dávno som‿bou̯ (Z. – Bor.); ko
com‿peu̯ (H. – úz.); za ohrablom‿popeu̯ viber (Z. – úz.).
n + k, g > ŋk, ŋg: Zmena artikulačného miesta je i v tomto prípade; z alveol prenesie sa na zadné podnebie a tak sa vyslovuje velárne ŋ.
Napr.: s teŋ‿koňom‿misí veďeťi (Z. – úz.); na našoŋgangu (Z. – úz.) atď.
Podobná akomodácia je i vo vnútroslovnej fonetike.
s, z + š > š; s, z + ž > ž, š, ž + s > s, š, ž + z > z; keď sa stretnú dve rôzne sykavky, vo výslovnosti sa akomoduje prvá k nasledujúcej a výsledok
je jedna sykavka, trochu predĺžená, t. j. pri jej artikulácii vzduch prúdi
úžinou trochu dlhšie ako pri jednoduchej sykavke. Napr.: ľebo u‿sikačka
bola. – Jaško) = uš + sikačka; svọ́ j vo‿šanovau̯ = voz + šanovau (Z. – úz.);
– ňebuďe‿mo od vá‿žádaťi = vás + žádaťi (Z. – úz.) atď.
c, č + s > c; c, č + z > ӡ; c, č, + š > č; c, č + ž > ǯ a d, t + s, c > c; d,
t + z > ӡ; d, t + š, č > č; d, t + ž > ǯ.
Výsledok splynutia sykavky s dentálou alebo afrikátou je afrikáta; obyčajne je jednoduchá, ale niekedy možno počuť i predĺženú afrikátu s oddialenou explóziou. Napr.: pre‿con ľeň‿ešou (Z. – úz.) = preč + son; – pe‿con vimetala (Z. – úz.) = pec + som; – nemóžmo ňi‿ӡarobiťi (H. – úz.) = nič
+ zarobiťi; – dvaná‿ӡín xọ́ ďi do škole (M. – Dek.) = dvanác + zím; šťiricát
kusọ́ ‿ovẹ́ ‿ӡapáľeu̯ (O. – Jaško) = ovéc + zapáľeu; na‿ǯalovala (H. – úz.)
= nač žalovala; ko‿ca edora‿sud vaľkau̯ (Z. – Bor.) = kod + sa; – pre‿camen večeron (Z. – úz.) = pred + samen; ko‿cajẹ́ spei̯taľi (H. – Lep.) =
kod + sa; – ve‿ca v takẹ́ to ďeďiňe šakovó nái̯ďe (H. – Lep.) = kod + sa; ?a
uš ko‿cmo išľi domọ́ (O. – Čin.) = kod + smo; – ko‿ca ọ́ n ľe‿ňevé zdr̥žaťi
(Z. – Hub.) = kod + sa; – tak tó‿ӡačau̯ plakaťi (Z. – Stl.) = tót + začau;
na‿ǯidou̯ ski cinťerin (Z. – Bor.) = nad židou̯ ski.
h, x (γ); Keď sa h na konci slova stretne s neznelou spoluhláskou na
začiatku nasledujúceho slova, znie ako x, a naopak, x pred znelou ako h.
Skutočná párová spoluhláska k x – γ vyskytuje sa v ipeľskom nárečí veľmi
zriedka. Je tu teda utvorená úplná korelácia h/x. Napr. Nag‿box‿kce (Z.
– úz.); sňex‿padau̯ (H. úz.); kod ih‿mňe zvela (Z. – Stl.); aľe i teh‿naši‿xlapó (H. – úz.); kobeh‿mohla (Z. – úz.) atď.
c + j –: Neznelý konsonant pred j, ako pred všetkými nepárovými konsonantmi v ipeľskom nárečí vôbec, stáva sa v takte znelým. Napr.: ako
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ňez‿jẹ́ mo (H. – úz.); – ped‿jabọ́ čog mi dau̯ (Z. – úz.) = pet, spis. päť;
– z‿jahode spadou̯ (Z. – úz.); – náž‿Jano už‿januvár prečkau̯ (Z. – úz.)
atď.
V určitých prípadoch však, v sandhiovom spojení j – na začiatku slova po spoluhláske predchádzajúceho slova – zaniká úplne. Tento jav má
azda počiatok už v psl. zániku začiatočného j-. Možné však je, že je to
jav už sekundárny, ipeľský: pôvodne j mohlo palatalizovať predchádzajúci
konsonant a splynúť s ním (ako napr. s‿ňeho), neskoršie sa však nepalatalizovaná spoluhláska reštituovala, ale nasledujúce slovo zostalo bez j.
Tento jav súvisí v ipeľskom nárečí s úplným zánikom j, napr. edon,
edonác, eľen, ednaťi sa, zesťi, zedou/zeu̯ a pod., kde j dnes už v žiadnom
spojení nebýva.
Ale zo súčasného hľadiska ide o sandhiový a dosiaľ živý jav. Prípady sú
tieto: 3. os. sg. slovesa beťi:je/e; nom. sg. osobného zámena jei̯/əi̯ (spis.
ja); gen. a dat. sg. fem. zámena jь – jé/é; ak. sg. fem. jú/jí/i, í (spis. ju);
plur. gen. jix/ix (spis. ich, čes. jich); plur. dat. jin/in. Neplatí to pre tvar
jesto.
Príklady:
A jei̯ son si jix‿tan čakau̯ (M. – Pohr.); – tag‿ver‿ei̯ (Z. – Hub.); – aľe
jei̯ so‿ňebola (O. Čin.); – tag‿ei̯ buďen čítaťi (O. – Čin.); – už‿e tomu
tricat ped rokoụ (R. Rač.); – nán staren‿e zľe privekaťi (M. – Pohr.); –
a ved‿e Hospoďin dobrei̯ (H. – Lep.); – aľe ved‿esto doz‿dobreh ľiďí
(Z. – úz.); – tag ver son‿ẹ́ povẹ́ dala (Z. – Hub.); – ta že jí vesťe (Z. – Stl.);
vod‿í mə vispẹ́ vamo (M. – úz.); ved‿ú ľen xciťe (Z. – úz.); tag‿í todei̯
zabiľi (M. – Turč.); -ko‿con‿ih‿viďeľa (Z. – úz.); – ved‿in me ukei̯žemo
(H. úz.); – sán‿ix pọ́ ďen pobiťi (Z. – úz.).
7. Spoluhláska na absolútnom konci slova, ak je etymologicky neznelá,
zostáva neznelou, ak je etymologicky znelá, stáva sa neznelou. Tak je to,
pravda, len pri spoluhláskach párových; pri nepárových spoluhláskach
– okrem m – n – žiadne zmeny nenastávajú. Proti českým a niektorým slovenským nárečiam v ipeľskom nárečí niet korelácie v/f; -v na konci slova
i slabiky tvorí foneticky dvojhlásku klesavú V +u̯ , fonologicky ide tu len
o skupinu foném. Teda znelé menia sa na neznelé: -b > -p, -d > -t, -ď > -ť,
-z > s, -ž > -š, -ӡ >-c, -ǯ > -č, -g > -k, -h > -x. Tak je to vo väčšine českých
i slovenských nárečí.
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2. Systematický opis ipeľských hlások podľa pôvodu i, í – ə, əi̯ (e, ei̯)
1. Vo väčšine slovenských nárečí rozdiel medzi etymologickým i a y je
zotretý: y splynulo foneticky i fonologicky s i, t. j. vysoká prostredná hláska stala sa vysokou prednou i, tak ako i v češtine; pravda, zoskupovanie
s nepalatálnymi spoluhláskovými fonémami zostalo i ďalej. Proti tomuto
stavu charakteristickou zvláštnosťou ipeľského nárečia je rôznosť striednic pôvodného i a y (y > e, ý > ei̯).
2. Ipeľské i je striednicou: a) psl. i ako v strednej a spisovnej slovenčine, napr.: čag‿oňi ľen porei̯dňe žiju (Z. – Hub.), v zime choďẹ́ vau̯ gu
šustrovi (M. – Pohr.); iba kod‿viďí po‿cebọ́ dvanácťi‿chlapó (H. – Lep.);
koncové -i v infinitíve na -ťi, rozšírenom po celom území: naučeu̯ sa bagou̯ zakládaťi (M. – Pohr.); ňevládau̯ mi na čižme kúpiťi (O. Kač.); tajšẹ́ u
prvei̯ raz mọ́ j na don zarábeťi (H. – Mor.); mohlo beťi ďesad‿hoďín (Z. –
Lör.) atď.
b) cudzieho i: chír, chírečnei̯, chirovaťi (maď. hír), karika, karikáš
(maď. „obruč“);
c) za psl. skupinu jь- na začiatku slov proti českému stavu: ihla (jьgla):
pichá človeka aňi ihla (Z. – úz.); ihra (jьgra), ihraťi („hrať“ i „tancovať“);
žile v ňom ihrale (H. – úz.); iďen – jьdǫ: iďen a‿jei̯ s ťebọ́ (H. – úz.); – ipeľské nárečie ako celá stredná slovenčina zachováva starší stav na začiatku
slova tam, kde čeština má protetické j-: izba, stsl. istьba: čistó je v izbe
(Z. – Hub.); iskra, stsl. iskra, čes. jiskra: iskre metale (Z. – úz.); ipeľské
istei, stsl. istъ, čes. jistý, ipeľské inakší, inakei̯t (= inokial, inokiaď), stsl.
inъ, čes. jiný: inakei̯‿ca mohlo tai̯ťi (Z. Chum.).
3. V ipeľskom nárečí je i, í po spoluhláskach k, g, x, h: ipeľské kislei̯
spis. kyslý: čera son si tašla kus kisleho mľẹ́ka vipei̯taťi (Z. – Hub.); kin,
spis. kým: pásľi koňe, kim‿bole tẹ́ lúke ešťe panskẹ́ (Z. – Bor.); tak to šlo
kin smo ľen šetko žito ňepožaľi (M. – Pohr.); ipeľské náki, naveki, spis.
naveky: má naveki robotu (H. – Var.); náki nam pametán (Z. – Hub.); náki
vraviľi (Z. Stl.); ipeľské akí-takí, spis. aký-taký; ipeľské veľkí – spis. veľký;
ipeľské kívaťi, prikívnuťi: spis. kývať, prikývnuť: ko‿con tašla na sobáš,
hlavou̯ som prikívla a bolo (Z. Stl.); ipeľské veľkí, gen. veľikoho atď., veľkich, veľkin: spis. veľkého, veľkých, veľkým atď.; ipeľské zahinúťi: spis.
zahynúť; ipeľské chiža: spis. chyža; šteri chiže má (H. Var.); tan in do chiže pọ́ ďe vọ́ ňa (Z. – Hub.); ipeľské xiťiťi: spis. chytiť: adž‿ho ňechiťín, tak
spadňe (Z. – Hub.), chiťiťi sa biťi (Z. Stl.); pochitau koňe a hibaj domou̯
(Z. – Bor.) atď.
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4. V ipeľskom nárečí je i, í aj za pôvodné u, ú: a) v koreňoch: bricho,
spis. brucho; cíďiťi: cúdiť; cíťiťi (i spis. tak), porov. stsl. štutiti; (j) iňec:
junec; kľíč: kľúč; kľiťi, vikľiťi: kľuť, vykľuť; ľíbiťi: ľúbiť; ľid, ľiďei̯: ľud, ľudia; ľitovaťi, ľíto, ľítos: ľutovať, ľúto, ľútosť; pľíca: pľúca; pľiťi: pľuť; ríťiťi:
rútiť; rícaťi: rúcať; vňítrnosťi (spis. vnútornosti);
b) v ohýbacích koncových slabikách: dat. sg. muž. a str. subst. -i, -í, -u,
iu: kľíči: kľúču; mori: moru; saďeňí: sadeniu; ak. sg. žen. subst. -i, -u: neďeľi: nedeľu; ak. sg. fem. zámena (jь) ona: -jí: ju. Doklady: bricho ho boľí
(Z. – úz.); bricho má pod nos (= o tehotnej žene) (H. úu.); vicíďela son uš
to žito (Z. – úz.); cíťiťi (úz.); nán už ukradľi aj inca (M. Dobr.); tọ́ tot klíǯ‿e
ňi do teh‿dverí (Z. – úz.); svinská maz‿mi ňe+íbi (t. j. na ranu nie je
dobrá) (H. – úz.); dva starí ľidẹ́ (Z. Stl.); misei̯ ľiďei̯ kradnúťi (M. – Dekr.);
kod‿be ľiďei̯ viďeľi ohen (H. Lep.); veľa ľiďí tan‿išlo (O. – Čin.); ľíto sa
mi ho viďí predaťi (Z. – Lör.); móžen si jej‿ai̯ pľíca vikričaťi (O. – Jaš.);
zapľijen ťi chrapoťinu do očí, te ňehambľivica edná (Z. – úz.); Bobákove
gazda ho zríťeu̯ (H. – Mor.); pajte sa uš porícanei̯ (Z. Stl.); atď.; maľičkó
má (= decko) (H. – úz.); tag‿í todei̯ zabiľi (M. – Turč.); taže jí vesťe na
Rovňane (Z. – Stl.); aľe jí poton uš kceľi oďeľiťi (Z. – Stl.); poton son tajšla
do kancolárije v ňeďeľi do obedu (H. – Mor.);
5. V ipeľskom nárečí je í – proti spis. ie a za psl. ě v sg. slova ďíťa: dieťa, ale plur. ďeťi = spis. deti, stav gemerský (Revúčka: ďiťe, Mokrá Lúka:
ӡiťe, plur. R. ďeťi, M. L. ďéci), ktorý je podobný ako novohradskoipeľský,
so stavom veľkoruským. Doklady: ‚a jej ako ďíťa son ho zvela (Z. – Hub.);
moje ďíťa, jei̯ ťa na remeslo misín daťi (H. Var.); už ván‿e starei̯ človeg
aňi malọ́ ďíťa (H. – Var.).
6. V ipeľskom nárečí je i v predpone vi- na celom území je dôsledné.
Doklady: že vidrží bagou̯ v‿ústah e za pou̯ hoďinu (M. – Pohr.); šetkih‿náz‿viduriľi (Z. – Roč.); tak sa‿uš poton smejľi, že čó jej móžem vihútaťi
(M. – Dek.); že či be mi ňemohou̯ paz‿vikonaťi do Amerike (H. – Mor.);
to dala viľei̯ťi ošípanen (Z. – Stl.); také vináľeské, čó sa pres toho zachóďi
(M. – Dek.); ľebo uš‿pre streľbu smo ňemohľi vinťi k ňin (Z. – Roč.); tan
smo viprei̯hľi (Z. – Lör.); uš‿poton vipukľi žandári (O. – Kač.); na Pou̯ táre
vismei̯ľi horára (Z. – Hub.); viťei̯hľi veľkí vechet‿slane (Z. – Stl.); a tomu
pomňík vistaviľi v zahraďe (R. – Rač.); a pei̯tai̯ si visvečeňé na paz‿do
Amerike (H. – Hub.); ako sa to daju viznaťi (Z. – Hub.); atď.
7. V ipeľskom nárečí je i, í za staršie y, ý v niektorých prípadoch vplyvom ostatných slovenských nárečí. Vyskytujú sa dva druhy prípadov: a)
jednotlivé slová, ktoré sú teraz už rozšírené na celom území ipeľského
nárečia, sú prevzaté z ostatných nárečí s y, ý, dnes už, pravda, vo výslovnosti, i, í oproti ipeľskému e, ei̯; b) pri niektorých slovách vyskytujú
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sa dva tvary – starší s e, ei̯, mladší s i, í popri sebe na tom istom mieste.
Starší príslušníci nárečia vyslovujú v tých istých prípadoch e, ei̯, mladší
už i, í. Tak je to v južnej časti územia, ktorá je bližšia mestu a železnici,
kým v severnej časti sú tvary s e, ei̯ všeobecné. Doklady: a): mámo teraz‿jedovatého biku (Z. – H. atď. –úz.); ríľ (H. – Z., O., M. atď. – úz.); sira
(H., Z., atď) popri ser (M) (= syr); o‿toho sira každei̯ dáveu̯ (Z. – Stl.); ad
b) táďen do vehňe koňa potkovaťi (Z. – úz.); poľa vihňe son ho stretou̯ (Z.
– úz.); vesọ́ka skala (H. – úz.); viskoká túren (Z. – úz.); 2. os. pl. osobného
zámena vi aj ve ap. Sem patria i tieto jednotlivé prípady: V ipeľskom nárečí sa zachoval psl. stav – proti spis. češtine a vôbec záp. slov. v slovách
bľisk-: bľiskalo sa, iba tak strešťalo (H. – Var.); bľiškaťí sa aňi rosa na sonci (Z. – úz.); – v automatizovanom výraze: dobrí večer! (= pozdravenie)
proti: dobrei̯ človek atď.); – v zápornej partikule ňi, najmä v spojení so
slovesom byť v prézente: ňison, ňisi, ňije, ňismo/ňizmo, ňisťe, ňisa, ňinto,
ňi: adž nevéš, ňisi chlap (H. – Lep.); ňi, pové druhí (H. – Pohr.);
8. V cudzích slovách je i rôzneho pôvodu: a) za cudzie e: ambríľ (po fr.
ombrelle), bilag, bilagovaťi (maď. bélyeg); b) za nemecké ü: miseťi – proti
spis. musieť: tode miseu̯ poslúchaťi (Z. – Stl.); tak som miseu̯ tabežaťi pre
fľintu (H. – Lep.); miseľi zvone sami s turňe zňésťi (M. – Pohr.); aľe si vraj
potom‿miseu každi̯ ďen zakládaťi (M. – Pohr.).
e, é – ä, ei
1. V krátkej slabike je každé e – široké, nenapäté, v dlhej je é úzke,
napäté. V ipeľskom nárečí niet teda stúpavého diftongu i̯e proti strednej
slovenčine a ostatným novohradským nárečiam, kde sa každé e v dlhej
slabike diftongizuje. Podobné zatvorené é je v susednej maďarčine.
2. V ipeľskom nárečí je e, ẹ́ za psl. e, ě, ktoré tu splynuli ako v strednej
slovenčine vôbec, po predchádzajúcej mäkkej spoluhláske, napr.: ďesat
(H., Z atď. úz.); ľežaťi: edon ľežei̯ci tam mohou beťi (Z. – Bor.); ‚a jej ňesẹ́n
slamu (Z. – Hub.); kod e ňebe jasnọ́ (Z. – úz.); večí bou̯ ‚ako naše ťelei̯tko
(Z. – Bor.); e je aj v striedniciach tert, telt: brech, bremä, breza, drevo,
mľéko, pľeva atď., ale čerešňa, čerẹ́slo, kde prvé e je vkladný vokál; podobné je prvé e v slove smerek (H. – úz.);
3. V ipeľskom nárečí sa e, ẹ́ vyskytuje ako striednice za psl. ь/ъ v týchto prípadoch:
a) za silný ь je e, pred ktorým sú konsonanty ď, ť, ľ, ň, ale i b, p, c atď.:
buben (bǫbьnъ), ďen (dьnь), chrbẹ́ t (chrьbьtъ), ľeu̯ (lьvъ), ocet (ocьtъ),
oves (ovьsъ), peklo (pьklo), pen (pьnь), pes (pьsъ), šẹ́ u̯ (šьlъ), šeptati (šьpъt), šeu̯ kiňa (šьv-); ťemnej (tьmьnъ), ťenkí (tьnъkъ), v koncovom ec/ẹ́ c
(-ьcь): brmboľec, čepec, čisťec, dovec, kopec, mláďeňec, vešťec, zvoňec;
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hrňẹ́ c, koňẹ́ c, nebožẹ́ c, veňẹ́ c atď.; v gen. pl. -ec/ẹ́ c (-ьcь): húseňẹ́ c, jahňẹ́ ňec, kurẹ́ ňec, ovẹ́ c, vajẹ́ c atď. Doklady: buben, bubna; koťẹ́ u̯ , gen. kotla i koťẹ́ va; ľev, ľeva: tag začau̯ ľevovi pomáhaťi (O. – Kač.); v ňeďeľi odechuje ‚a ďelací ďen ňemọ́ že (M. – Dek.); v ľeťe šẹ́ u̯ do sekcije kopaťi (M.
– Pohr.); žandári jih očikovaľi do ťemňice (H. – Lep.); žene a ďẹ́ u̯ ke upľẹ́ tle
veňẹ́ ӡo‿žita (M. – Pohr.) atď.
b) e, ẹ́ je za silný ь v kmeni: ďẹ́š, gen. děžďa (dъždžь-), pevnej (pьvьn-),
teraz (tь-) prevzatá odvodenina od kmeňa tь proti staršiemu tr̥pọ́/ou̯ , inak
-to, tọ́t, tode, sẹ́n (sъnъ), gen. sna; v príponách: ъtъ: ňechet, ňechta, -u
(nog – ъtъ), loket, gen. lokťa (olkъtь), vechet, gen. vechťa (vechъtь); -ъrъ:
beher, behra (bagъrъ); -ъlь: uheľ, uhľa (ogъlь). Doklady: kobe ďẹ́ž ňepadau̯ (O. Čin.); dẹ́š sa púšťa (Z. – Chum.); Ko opadňe ďẹ́žďik (M. – Dek.);
teraz (Z., H., O., By atď. okrem Málinca a Českého Brezova, kde je miesto
teraz – tr̥pọ́, trpou̯); sẹ́n mi ňeprišéu zaveľa na oči (H. – Mor.); ukriťeľa
vexhet slame (Z. – Stl.); tan son sa doz behrọ́ narobeu̯ (O. – Jaš.); žeravej
uheľ (Z. – úz., H. atď.);
c) e vkladané analógiou podľa e jerového: ďeska (dъska), gen. pl.
dъskъ; bẹ́za, inde v stred. slov. bez, teda maskulínum oproti ipeľskému
feminínu, je hláska jerová prenesená tiež z gen. plur. bъzъ od nom. bъza,
alebo ak koncové -a a teda i zmena rodu sú neskoršieho pôvodu, z nom.
sg. mask. bъzъ; substantíva s koncovým -eu, kde iné stredosl. nárečia
majú -ol/-ou, napr. popeu̯, kosťẹ́u̯, gen. popela, kosťela, (ale koťẹ́ u̯ , kotla),
majú e asi tiež analogické: bézovei̯ kvet (Z. H. atď. – úz.); tan orezávalo sa
ďesóg (M. – Dekr.); kosťéu̯ ňi zajac (M. D.); kod Máľinčaňej postaviľi kosťéu̯ (M. – Pohr.) ľepše išľi aj do kosťela (H. – Var.); apou̯ka boľi kosťéu̯ňik
(Z. – Stl.); šetko na tọ́ t kosťéu̯ s Pešťi šlo (Z. – Stl.).
4. V ipeľskom nárečí je e v krátkych slabikách po labiálach za psl. e
v južnej časti ipeľské územia – proti stredosl. a severoipeľské ä, ktoré
i v severnej časti územia už zaniká.
5. V ipeľskom nárečí je ej v dlhej slabike striednicou staršieho ä, ktoré
vzniklo jednak z psl. dlhého á po palatálnych spoluhláskach alebo stiahnutím z -ija, jednak z psl. e v dlhej slabike:
a) ej z ia/ä po palatálnej spoluhláske: ipeľské jei̯ (starosl. jaz- porov.
čes. já); substantíva tvorené príponou -ák, ak kmeň sa končí palatálnou
spoluhláskou: sedľei̯k, morei̯k, ďivei̯k, vajčei̯k atď.; ukei̯zaťi (ukezovaťi);
ei̯ za i̯a – ьja: sg. nom. fem. božei̯ (ruka), a podľa toho i sg. nom. posesív
mojei̯, tvojei̯, svojei̯; plur. nom. mask.: Máľinčaňẹ́, žiďẹ́ atď.); neutra sg.
nom. gen., ak. čítaňei̯, popri čítaňẹ́; pl. inštr. fem.: uľicei̯mi, krompľei̯mi
(ale rukámi ako ženámi atď.; v kmeňoch: prьja-, smьja-, atp. prei̯teľ, smei̯ťi sa, ľei̯ťi, hrei̯ťi atď. Doklady: Sedlei̯čke robele na panskom (Z. – Stl.);
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jei̯ son reku sedľei̯čka (H. – Čán.); ukei̯š, čọ́ máš (H. – úz.); čọ́ že plačeš,
ďẹ́u̯ka mojei̯ (M. Turč.); pokúpiľi to gazdovei̯ (R. – Rač.); ľidei̯ rosprávaľi,
že mňe g vọ́ľi (H. – Mor.); o tech čáz boľi trei̯ rechtori (M. – Turč.); ňekerého aj šťerei̯ ňẹ́ sľi (M. – Bor.) atď.
b) V ipeľskom nárečí je ei̯ za psl. e – a a) v dlhých slabikách korenných:
čei̯ska (popri druhom tvare čáska), psl. čęst-, spis. čiastka: štvrtá čei̯ska
z ňeho (M. – Dek.); tan‿e osen čások hore (Z. – Chum.); hľei̯daťi (popri
hľadaťi): psl. ględ-, spis. hľadať, na sev. časti Ipľa s odchýlnou kvantitou;
hrei̯deľ (spis. hriadeľ), hrei̯tka (spis. hriadka) psl. gręd-: porov. ipeľské
hrada; ľihnúťi sa (napr. o kurencoch – psl. lęg-, porov. ipeľské ľahnúťi;
pamei̯tka: psl. męt-, spis. pamiatka, pamäť; pei̯d: psl. pęd-, spis. piaď;
pei̯ťi, pei̯te, -a, -o, pei̯tok, psl. pęt-, spis. piati, piaty, piatok (ale päť i pet);
prei̯sťi: (l. sg. praďẹ́n), psl. pręd-, spis. priasť, pradiem, prei̯ʒa, prei̯tke
atď.; prei̯haťi: psl. pręg-, spis. priahať; rei̯d, rei̯ďiťi, porei̯dok, porei̯dňe:
psl. rędъ, spis. (po) riad(ok) atď.; sei̯ha: posl. sęg-, spis. siaha (dreva); sei̯kaťi: psl. sęk-, spis. siakať; svei̯tok: psl. svęt-, spis. sviatok (svätý, svätiť,
ipeľské svatei̯, sveťiťi i sväťiťi; ťei̯haťi popri ťahaťi, poťei̯hnúťi: psl. tęg-,
spis. potiahnuť, ťahať (na sev. časti odchýlna kvantita); trei̯sťi (l sg. trasén): psl. tręs-; veje: psl. vęt-, spis. viac; vei̯zaťi: psl. vęz-, spis. viazať; (po)
zei̯bnúte, ozei̯ba ma: psl. zęb-;
bb) v slabikách príponových: -ei̯tko: kurei̯tko, prasei̯tko, ťeľei̯tko (=
psl.. -ęt-); v part. préz. vzorov trpeťi, prosiťi: -eic a adv.: trpei̯ci, prosei̯ci,
prosei̯čki, seďei̯čki; v číslovkách peďesei̯t i päďesei̯t, šesťdesei̯t, seďenďesei̯t, osenďesei̯t, i ďeväďesei̯t, ďevei̯te, ďesei̯te, dvacei̯te atď.;
c) v koncovkách: sg. gen. mňei̯, ťebei̯, sebei̯ ale ma, ťa, sa (psl. mę,
tę, sę); pl. 3. os. (oňi) trpei̯, prosei̯, viďei̯, jeďei̯, ale choďei̯; severoipeľské
chọ́ďa atď., spis. trpia atď., porov. stsl. -ętъ. Niektoré doklady: to ďẹ́u̯četko
zveu̯ zo sebọ́ (M. Turč.); večí bou̯ ʼako naše ťelei̯tko (Z. – Bor.); mesei̯čok
svẹ́ťeu̯ (Z. – Lör.); ňinto studňa, do ťise chodei̯ na vodu (Z. – Lör.); Marci,
choj tíško, či spei̯ (H. – Lep.); té starẹ́ kňiške ďečọ́ veďei̯ (M. – Turč.); hajzeľ spravei̯ pod oblokon (Z. – Hub.) atď.
6. V ipeľskom nárečí je e, ei̯ za staršie nemäkčiace ə, əi̯ striednicou
za psl. y, ý, okrem prípadov po velárach. V severnom ipeľskom nárečí po
perných spoluhláskach ako aj v záp. Novohrade je ə. Doklady: a) v krátkej slabike korennej: beťi ďesad hodín (Z. – Stl.); be, abe, žebe, kobe:
spis. by, aby, žeby, keby; žebe sa ňẹ́maľi s čín chváľiťi (M. – Turč.); žebə
s ňó dačó robiľi (M. – Turč.); abe postaviľi don (Z. – Stl.); kobex (kobe
son), kobe si, kobe, kobe smo (i zmo na sev.), kobe sťe, kobe... (H., Z., –
úz.); zbetočnei̯: veľé zbetočneho (M. – Dek.); Bestrica, Bestric, Bestrička:
spis. Bystrica, Bystrička: tá‿ďen do bestričẹ́nskiho mlena (H. – Var.);
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pesk: spis. pysk: zajaca v pesku mu upékou̯ (O. – Kač.); kopeto: spis.
kopyto; spetovaťi sa: spis. spytovať sa; dech, dechčaťi atď.: spis. dych,
dychčať atď.; kode, tode, voľakode (todei̯, voľakodei̯), spis. kedy atď.;
te, tekaťi: spis. ty, tykať: kereho te račé dáž na smrt (H. – Lep.); moteka:
spis. motyka: ved e za motekou ňi horši saďiťi (Z. – Stl.); me: spis. my (=
1. os. pl. osob. zámena) reba je šikovňéša ako mə (M. – Turč.); mesľeťi:
spis. myslieť: nak si ľen pomesľei̯ (Z. – Hub.); ďe sa ván té məšlénke (M. –
Dek.); meš: spis. myš: tag zmoknu ako meši (O. – Čin.); mekaťi: spis. mykať; (u) meťi, pomeje: myť, pomyje; (zo) šmeknúťi sa: spis. zošmyknúť sa;
reba: spis. ryba: reba je šikovňéša ako mə (M. – Turč.); reʒavei̯, redza:
porov. spis. rýdzi, ale hrdza, hrdzavý, psl. rъd-, zdĺžený stupeň ryd-, stredoslov.: ridza, ridzavý: čọ́ son zaseu̯ , ale ho redza zabela (Z. – úz.); rechtár i lechtár, spis. richtár, rychtár: že adz mi na to hraďiskí lechtár pečad
uďerí (H. – Mor.); kod boľi lechtáron (Z. – Hub.); starei̯ lechtár čọ́ bou̯
(O. – Jaško); (u)hreznúťi: spis. uhryznúť: tak si jazeg odhrezľi (Z. Sth);
korece: porov. spis. koryto (korytce); kreťi i kriťi, skriťi: spis. kryť, skryť;
brenӡa: spis. bryndza: ňeslobodno brenӡi predaťi (M. – Dek.); ležic(a),
ležička: spis. lyžica; mlen, mlenar: spis. mlyn, mlynár: tuž Jano mau̯ tú
frajérku vo mleňe (Z. – Stl.); táďen do bestričẹ́nskiho mlena (H. – Var.);
mlenar ai s kočižom za ňimi šľi (Z. – Lör.); sen: spis. syn: mala son trech
senọ́ (H. – Var.); edneho sena maľi (Z. – Stl.); tag za toho senou̯ ho sena
son sa vidala (Z. – Stl.); sepaťi: spis. sypať: poton té visepau (H. – Lep.);
jazek: spis. jazyk: tak si jazeg odhrezľi (Z. – Stl.); vehňa: spis. vyhňa;
vesóki /// visokí: spis. vysoký: vesókiho veku preto vrai̯ dožeu̯ (M. Pohr.);
ňebolo jich tan veše polovice (M. Turč.); mňei̯ zajaľi više Tomašova (Z. –
Roč.); (pri)veknúťi: privyknúť;
bb) v dlhej korennej slabike: bejvaťi: spis. bývať: Sentáváňou̯ ci bejvaľi
vo veľkon dvore (R. Rač.); ednú zimu smo v ňom bejvaľi (H. Mor.); tu
bejvau hr̥dej krajčír (H. – Lep.); pejtaťi: spis. pýtať: pekňe opejtan, koňe
maju (Z. – Hub.); aj mňei̯ sa spejtaľi (Z. – Stl.); aľe kod Máľinčaňẹ́ zvone
pejtaľi (M. – Pohr.); tak son tašla k ňẹ́ a son sa spejtala (H. Mor.); dejchaťi:
spis. dýchať: tan smo si aj odejchľi (Z. – Lör); miseľi si odejmúťi (M. Pohr.);
aspon tú ňeďeľi abech sa dostála odejmúťi (H. – Var.); todej (tode, kodej)
kode: spis. (v) tedy, kedy: todej doktori ňeboľi (M. – Turč.); tejžďen: spis.
týždeň: tan smo maľi na tejžďen cestu (Z. – Lör.); tuš tak smo do tejžňa
predaľi za vagon krompľí (Z. – Stl.); mejľiťi, pomejľiťi sa: spis. mýliť sa;
premei̯šľati: spis. premýšľať; umejvaťi: spis. umývať; mejto: spis. mýto;
šmejkaťi: us sa nán tan koňe šmejkale (Z. – Lör.); žmejakťi: spis. žmýkať; skrejvaťi: spis. skrývať: poukrejvaľi jih rážďin (H. Lep.); hrejsťi: spis.
hrýzť; nazejvaťi: spis. nazývať; visejpaťi: vysýpať;
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cc) v slabikách koncových krátkych i dlhých:
v plur. ak. (= nom.) – muž. neživ. i zvieracích: dube, holube atď.: karikáši tan strúhaľi šťápe (H. – Lep.); miseľi zvone sami s túrňe zňésťi (M.
– Pohr.); kohúte sa bele (Z. – úz.) atď.; v plur. inštr. muž. s tvrdou spoluhláskou na konci: poton smo šľi do Lučenca aj z voléi̯ do jarmoku (H.
– Mor.) atď.; sg. gen. a plur. nom. – akuz. žen. substantív: rúre šle do vode
do Ipľa (M. – Turč.);
-e, ei̯ < -y, ý v nom., -e-: -y- v ostatných pádoch zloženej deklinácie
adjektív: ve ci aždá ňi malej chlapec (M. Pohr.); na dohvézdne ďen (H.
– Mor.); škoda pekneho koňa (Z. – úz.); málo je takich pekneh ovéc (H.
– úz.); Z uvedených faktov je zrejmé, že za etymologické y, ý v ipeľské
nárečí máme striednice e, ei̯ a to v slabikách korenných i koncových približne tam, kde sa v spisovnej slovenčine etymologicky píše y, ý okrem
predpony vi- a prípadov po velárach k, g, h, x a okrem jednotlivých prípadov, kde je i <y z ostatných stredoslovenských nárečí a zo spisovnej
slovenčiny.
Tento jav s malými obmenami vyskytuje sa okrem ipeľského územia
v západnej časti Novohradu a v Honte a ešte v západnej časti Gemera.
7. Ipeľské é je za staršie stredoslovenské -i̯e : 1. v datíve i genitíve
zloženej deklinácie mäkkej i tvrdej: staršé, pekné atď.; 2. v adv. komp.
ďalé, račé atď. Je tu zámena dvoch foném, ktoré sú obe korelatívne ku
krátkemu e.
8. Ipeľské e proti spisovnému a stredoslovenskému -i- v l-ových particípiách slovies na -iť pred pôvodným. Napr. robiťi: ipeľské robeu̯: spis.
robil; robela: robila; robelo: robilo, robeľi: robili; robele: „robily“ atď.
a, á
1) Ipeľské a je za psl. a v krátkych slabikách ako v spis.: maťi, maťera;
daťi; reba; duša chlap, gen. chlapa atď.
Ipeľské á v dlhých slabikách po tvrdých spoluhláskach palatálnych a pôvodne palatalizovaných je á len výnimočne proti spis. ia a a proti normálnej
striednici ipeľské ei. Napr. ipeľské čáska popri čei̯ska, spis. čiastka; ipeľské
čára: spis. čiara; šálka; gen. plur. čás, nom. čase: o tech čás (H., Z. – úz.);
ipeľské ďábou: spis. diabol; voják, buják (ale jei̯ > já) a pod.;
ipeľské a je za cudzie a: bagou̯, bachter, banovaťi, barnavei̯, farba,
branzoľ atď.
2) Ipeľské a je za psl. nosové e v krátkej slabike po inej ako pernej
spoluhláske, podobne ako v spis., napr. praďén (inf. prei̯sťi), ťahán (inf.
ťei̯haťi i ťahaťi) atď. V slove svatej je a z biblickej češtiny ako aj v iných
nárečiach.
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3) Ipeľské a je striednicou samohlásky v psl. skupinách or̃t, ol̃t a tõrt,
tõlt.
a) V stredoslovenských nárečiach skupiny ort, olt s cirkumflexovou intonáciou dali rat, lat. Podobne v ipeľskom nárečí: rázvora (súčasť voza);
rásoch, rástoka, rásviť, rataj, ražďa, lakomnej, vlaňí, lačnej: miseu̯ son
znášaťi za to sei̯ťa ratajovi plaťiťi (O. – Jaško) atď.;
Slová s -o- (rósťi, rosťén, róžen, rósparok, loket) vyložíme ako prvky
z iných nárečí.
tõrt, tõlt > trat, tlat dôsledne: brada, brána, drahí, zdravei̯, blato, dláce atď.
4) Ipeľské a za psl. ъ, ь je len v týchto slovách: za ъ len v slove chábzďa; za ь: ľan, bršľan, ľachko. – Podľa toho sa zdá, že a ako jerová striednica je ipeľskému nárečiu cudzia a že tieto jednotlivé slová boli prevzaté
z iných nárečí.
5) Ipeľské a za staršie e:
sloveso nahaťi a spojka nak: spis. nechať, nech; skupina je-/ja-: jau̯ša:
javec spis. jalec// javec, gen. jau̯ca < jalca, a z genitívu prenikla náhrada
fonémy l fonémou -v- prostredníctvom -u-; jasen (strom) avšak jesen =
ročná doba; jazvec; jasľe; jarabic(a); Skupina -le-, -ľe-, -že-: bľačaťi; pľasknúťi; tľapkaťi; ľat, ľadu; boľas, boľasťi; ľachkí; bľadej; kľavej; žľab; žalut, žaluda; žalúdok. Cudzie slová: harmančok, (za)šmariťi, varštať, žart;
pargament; parsún; -ár: rechtár (lechtár), lamár; pľach, fľak; rata, ratovaťi; trafiťi; hamovaťi (z nemčiny); biľagovaťi, biľak, ťapša, ťarcha, ťava,
Fiľakovo, ťarbavei, ňaňa. Niektoré z týchto slov prešli, podľa Šmilauera s
-a- už z nemčiny, lebo e > a je i nemecká dialektická zmena.
ọ, ọ́, ou̯
1. Ipeľské o je za psl. o v krátkej slabike, ipeľské ọ́ je za psl. o v dlhej
slabike (teda nediftongizované, či neslabikované v u̯ o, ako je to v iných
stredoslovenských nárečiach a v spisovnom jazyku = ô). Obdobne je to
pri ipeľskom e, ẹ́ : spis. e, ie. Dlhé ipeľské ó zostalo nediftongizované konvergentným vývinom s maďarčinou, s ktorou je zhoda i v kvalite volálov
ẹ́ a ọ́ , t. j. oba sú veľmi zatvorené v maďarských i v ipeľských nárečiach.
Krátke o je napr. v týchto prípadoch: noc, g. noci, os, g. osi, inf. moci (spis.
môcť), boch, g. boha, vos, g. voza, to mesto atď. Dlhé ó: kọ́n, gen. koňa,
nọ́ž, gen. nóža, vọ́u (i vou) gen. vola, ọ́sme, gen. ọ́smeho, mọ́j (gen. mojho), tvọ́j (tvojho), svọ́j (svojho), peknọ́ ďíťa atď. V cudzích slovách je o:
opces, groš, koštovaťi, orgon, orgonovaťi. Z dokladov: zablúďeu̯ mi koňik
(M. – Turč.); aj kọ́ ňike slapšẹ́ maľi (Z. – Chum.); viskakovau̯ , aňi kọ́ n (H.
– úz.); ọ́stre nóž mau̯ za sárọ́ (H. – úz.); čọ́ viďeu̯ – zveu̯ (M. – Turč.) čọ́
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maľi robiťi (M. – Pohr.); ešťe edon človek čọ́ be bou̯ (Z. – Bor.); – Jano
Páľešove ʼčọ́ sa mu teras chlapeӡ ožeňeu̯ (H. – Mor.).
2. Ipeľské o, ọ́ je a) za psl. ъ skoro výlučne: dochnúťi (podľa dъxlъ; tъ
– tót (<tъtъ; ; kъ: kode, kobe, kot; voš; predložky s, so, zo (so mnou, zo sebou, zo sestrou); v, vo (vo voďe, vo dňe v noci); k, ko (ko mňe, len v tomto
spojení, inak gu); roš, gen. roži, moch, gen. mochu; – ъkъ: česnok, predok, zadok; – ъkъ: gen. plur. (od sľúka) = slivka zvratnou analýzou): sľúvok, ďẹ́vok, hrúdok, sľẹ́pok atď.; svokor, víchor. Z dokladov: šetke sviňe
nán vidochle (Z. – úz.); zdochľina (Z., H. atď. úz.), todej doktori ňeboľi
(M. – Turč.); – dos to bolo jaj beda aj tode žiťi (Z. – Stl.); oj var sa ľen aj
premeňeu̯ tọ́ t svet (M. – Pohr.); tọ́ d maťeri niǯ ňedau̯ do ruke (H. – Mor.);
ale tótot poznau̯ , skaďe ho šikuju (H. – Lep.); – kobə náž Macíg‿ňebou̯ veďeu̯ maďarski (M. – úz.); kobe to «kobe» ňebolo (Z. – úz.); kod mi topanke
reparovau̯ (M. – Pohr.); kot prešlo seďen rokọ́ (H. – Lep.); ko‿cmo aj toho
zastreľiľi (H. – lep.); ko‿con ai̯ jei̯ bola (H. – Var.); kode te ľen budež už
maťi rozum (Z. – úz.); hibaj vo zo dvora (Z. – Stl.); ňevinďe voka (Z. – úz.);
ber sa von! (Z. – úz.); – viďeľi na ňon voš (H. – úz.); voš ťi ľezňe na kabáťe
(Z. – úz.); kuracei̯ voš (Z. – úz.); po co mnou̯ (Z. – úz.); zo slabema kónmi
nidž ňevikonáš (H. – úz.); zo sebei̯ ťi ažda ňedán (Z. – úz.); chľeba mekọ́
aňi moch (Z. – úz.); medzi obloke moh naklaďémo na zimu (H. – úz.); múka
z roži (Z. – úz.); rožnọ́ chľeba (Z. – úz.); veľké roži zmo zasei̯li (M. – úz.);
žali roš (H. – úz.); smr̥ďí česnokom (Z., H. – úz.); šou̯ popretku, predok
vẹ́dou̯ (Z. – úz.); tašľi na zadog bejvaťi, ľebo na predok prišla ňevesta (H. –
úz.); keľko ďẹ́vok sa toho roku vidalo? (z. – úz.); maľi veľa sľúvok, hrúšok,
jabọ́čok, veľa hrúdok sira atď. (Z. – H. – atď. – úz.); takí víchor sa strhou̯ ,
že náz malo odňẹ́sťi (Z. – úz.); svokor bou̯ priňon (Z. – úz.);
Ipeľské o je za ь v takýchto prípadoch: šou̯, išou̯ : šьlъ v južnej časti
ipeľského územia, kým na severe je išéu̯, šéu̯; môžeme vyložiť tvar išou̯
ako prenesený z ostatného územia stredoslov. alebo ako tvar analogický
podľa ňẹ́sou̯ atď. Šomraťi < šьmъr – je slovo onomatopoické, pri ktorom
môže byť vývoj odchylný; chlapčok, zadočok atď.: ьkъ – môžeme vykladať
analógiou podľa zadok atď. edon < ьnъ treba odvodzovať i z ъnъ (porov.
poľ. jeden); gen. plur.: múšok (mušьka) atď. analógiou podľa tvarov z-ъka
ako ďẹ́u̯ka, ďẹ́ vok atď. Z dokladov: tót ta bou̯ šou̯ do sveta (Z. – Stl.); edon
višẹ́ u s treťẹ́ vizitẹ́ rke (H. – Var.); – šomre mi tu za ušima (Z. – úz.); na veki
šomrala na mňei̯, že veľa oľeja spáľimo (H. – úz.); spraviľi sme si dončok
(H. – úz.); gombíke dáva do zvončoka (H. – úz.); či nedoňẹ́sla edon pr̥sťan
(Z. – úz.); edoraz nán skapala ou̯ca (Z. – St.); edoraz jus tode prišéu̯ gu
Strojnemu (M. – Pohr.); veľa múšok tan ľẹ́ta (H. – úz.); za kož hrúšog‿nám poslaľi (Z. – úz.); po zemi bolo napadáneh jabọ́ čok (H. – úz.);
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3. Ipeľské o za staršie e: sem patria prípady, v ktorých sa pôv. e > o:
v cudzích slovák žobrák a žochtar, obe z nemčiny prevzaté; analógiou:
čoho, čomu, podľa toho, komu. Všetky tieto príklady, zdá sa, ukazujú, že
zmena e > o nie je fonetická.
4. Ipeľské o v skupinách za psl. or̃ t, ol̃t > rot, lot, popri rat, lat, v týchto
prípadoch: loket, robiťi, robota, robotňík, rọ́ sťi, rosťẹ́ atď., rou̯ ne (i rou̯ 
nej), roz-, róžen. – V ipeľskom nárečí prípady s -o- musíme vykladať ako
cudzie nárečové prvky. Doklady: uďereu̯ sa lokťon o stou̯ (Z. – úz.); te si mi
ňi roven (H. – úz.); – Rou̯ ňach bejvaľi (R. – Rač.); – kobe už mau̯ čas voľág
aj košenog rọ́ sťi (Z. – Chum.); preč son takáto veľká narọ́ sla (O. Kač.); na
róžni slaňinu pékľi (H. – úz.);
5. Ipeľské o je za staršie slovenské l v skupine tolt < psl. tь̥lt, tъ̥ lt a tlь̥t,
tlъ̥t v krátkej slabike, ipeľské ou̯ za l v skup. tl̥t, v dlhej slabike bez ohľadu
na to, či jerový polovokál v psl. nasledoval alebo predchádzal, a či bol
zadný a či predný.
Prípady vokalizácie l > o, ọ́, ou sú tieto:
tlt – tъlt: hobọ́ki, hobou̯ki, hobokí: spis. hlboký – : tan v ednon hobọ́ 
kon járku smo jich pozoťínaľi (H. – Lep.); v breznickom chotari v Hobou̯kon (Z. – úz.); – hobokí i hobọ́ki járok (Z. – úz.); sonce, soňẹ́čko:
spis. slnce, slniečko: a tag í presúšaľi na sonci (Z. – Stl.); rostu ʼaňi čo
be jih najinakšẹ́ soňẹ́čko... (M. – Dek.); tlt – tъlt: bocha, bọ́ška, spis.
blcha: Miško Bochove sa už ožeňeu̯ (H. – úz.); marš vo, tu buďe boche
vitrei̯saťi (= na psa) (Z. – úz.); chop, chọ́ pok: spis. chlp: za takí chọ́ pok
sena sa tu buďe reskrikovaťi (Z. – úz.); jaboko, gen. jaboka, gen. pl. jabọ́ k, jabočko: spis. jabĺčko, jablko, za desaťťisíc že predaľi jabọ́ čok (M.
– Dekr.); jabočko si zveu̯ do škole na ďesei̯tu (Z. – úz.); kopo: spis. klbko: kopko cvẹ́ren višela (Z. – úz.); koka, koke: spis. klka, klky: ňedávno
son mu kúpela nohavice, a uš sa iba koke (= roztrhané) (Z. – úz.); tan
sa koke, iba tag na hr̥be (U. – úz.); sodza, sodzička atď. spis. slza: aňi
soӡu ňevipusťela za mužon (Z. – úz.); tlt – tьlt: čonok, čonkovaťi sa:
spis. člnok, člnkovať sa: na čonku smo sa miseľi prevésťi (Z. – úz.);
čonok v šíjacẹ́ mašiňe (Z. – úz.); čonok pri krọ́snach (H. – úz.); doch,
dohu, dožen, spis. dlhý – dĺhy: dou̯hi ako šťáp (H. – úz.); to bole aj tode
roke dou̯he (M. – Dekr.); také, zeľené podohovastẹ́ fľaše (Z. – Chum.);
póne: spis. plný: v izbe bolo póno vojákou̯ (Z. – Bor.); zahrada je uš
pọ́ na s ňin (H. – Var.); napọ́ ňťi hrnce (H. – úz.); stou̯ p: spis.: stĺp: stou̯ 
pe poosádzau̯ (Z. – úz.); pomo so stou̯piska tr̥haťi (H. – úz.); vou̯na:
spis. a juž. ipeľské vlna, „lana“: aj meter vou̯ne bolo za ďesei̯tku (M.
– Dekr.); vou̯ nu predávajú (H. – úz.); žoč: spis. žlč: nejeduj sa, žoč sa ťi
viľeje (Z. – úz.); – aňi žoǯ horká (H. – úz.); žou̯ na, spis. žlna: žou̯ na pre42
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ľeťela (H. – úz.); žou̯te, žotei̯: spis. žltý: takó žotọ́ bríško má tọ́t táčik
(Z. – úz.); žou̯ta farba jé ňepristaňe (H. – úz.); tlt (sekundárne): kobása:
spis. klobása, nár. klbása: upražiľi smo mu húrik a kobásu (H. – úz.);
kobáse sa úďei̯ (Z. – úz.);
6. Na severnej časti územia ipeľského nárečia ọ́ , ou̯ (ou̯ , ov): inštr.
sg. žen. subst. a zámen: s tọ́ ženọ́; z mamoukọ́; tašeu s fľašọ́ na špiritus;
gen. pl. muž. substantív našichlapọ́ ; s teh dubọ́ be sa zišlo viťaťi (H., M.,
O., U., By., – úz.); -lọ́ (lou̯), talọ́, talọ́ka: spis. dolu, ipeľské lọ́ mylnou dekompozíciou z dolou < do dolou, dolou: do + lou: lou̯ > lọ́.
U, ú
1. Ipeľské u, ú je za psl. u i za psl. ǫ – ako v spisovnom jazyku po tvrdých sppoluhláskach, napr.: buďiťi, duch, dúchaťi, kupovaťi atď.; ruka,
lúka, buďen, buben, blúďiťi, dup, duba atď.
2. Ipeľské u, ú – po mäkkých spoluhláskach je čím ďalej tým vo väčšom
rozsahu, keďže sa zmena u > i vždy viac a viac ruší vplyvom spisovnej slovenčiny a stredoslovenských nárečí, najmä v južnej časti ipeľské nárečia
(Z., R., Brez., P. atď.). Takto často máme dvojtvary: cidzí (H., M., – úz.);
cudzí (Z. – úz.); Jidáš : Judáš; čeľis, gen. čeľisťi: čeľus, čeľusťi; plačúci
popri majíci a pod., dat. sg. mäkkých muž. substantív kľíči, ďéžďi: kľíču,
ďéžďu; ak. sg. mäkkých žen. substantív duši, kaši: kašu ap.; zám. ak. sg.
fem. jí (í): jú (ú) atď.
3. Ipeľské u, úje v cudzích slovách: fruštik, šuster, štrúdľa, truc, trucovaťi, reguľa, mušt atď.
l, ľ, r
1. Likvidy tvoria v stredoslovenských nárečiach prechod od samohlások k spoluhláskam, keďže sú i hláskami slabikotvornými a môžu byť
i kvantitatívne rozlíšené. V ipeľskom nárečí v minulosti tomu tiež tak
bolo, dnes len čiastočne: l slabikotvorné je dnes v ipeľskom nárečí už len
výnimočne a ani ŕ už neexistuje.
2. Dnešné ipeľské l je za psl. l tvrdé pred samohláskami a, o, u, y, o, (r)
a ich dnešnými striednicami v ipeľskom nárečí, napr.: chvála, žena bola,
ďíťa bolo, žene a ďeťi bole.
3. Ipeľské ľ je za pôvodné ľ mäkké i l stredné, t. j. za l + j aj za psl. l +
e, i, napr. ľežaťi; chváľiťi; ťeľa; ťeľei̯tko; mľéko; ľiďi; vóľa; poľe, atď.
4. Slabikotvorné l v dnešných ipeľských nárečiach je len výnimočne
v slovách prevzatých z iných nárečí; inak je vokalizované na o (o), ou.
Napr. vl̥k, -a; gl̥aťi, gl̥gá sa mi; hl̥taťi; juhoipeľské vl̥na, g. vl̥ne (severoipeľské vou̯na, vou̯ ne).
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5. Dnešné ipeľské r je za psl. r i r‘ polomäkké, podobne ako v spisovnom jazyku ruka, oraťi; more, večera atď.; r slabikotvorné: štr̥bavei̯, štr̥bina, štr̥k, tr̥haťi, tr̥pke atď.
6. Epentetické ľ v skupinách psl. pi̯, bi̯, vi̯, mi̯ je v ipeľských nárečiach, okrem všeobecne čes. a sloven. pľuti (čes. pliti) spis. pľuť, ipeľské
pľiťi, – len v týchto prípadoch: hrabľe, hrobľavei̯, hrobľina, chrapľavei̯,
rozmľažďiťi. – Ide tu pravdepodobne o sekundárny asimilačný prírastok.
7. Disimilačného pôvodu je l, ľ v týchto slovách: r – l/ľ, r – r: prepeľica (per – per), korheľ, barbole (barbore/barbory); ľ/ľ – r – r – r: (registrum, registra), ľai̯ster, lechtár (sthn. rihtari), lechtor, dilechtor (lat. rector), popri rechtor, rechtár. – Pri r, l ide o zmenu spôsobu artikulácie.
– O zmenu miesta artikulácie ide v týchto prípadoch:
l – b : v – b : sloboda (svoboda),
n – ľ : n – n inželẹ́r
8. Na konci slabiky sa -l vyskytuje len v cudzích slovách alebo vplyvom
cirkevnej reči, napr. aňél, -a. Inak l > u. Sú tu teda alternácie u/l: bou̯/bola, bolo atď.; vou̯, gen. vola; stou̯, gen. stola atď.
9. Hláska r disimilačne zanikla: r – Ø : r – r : jarmok (jarmark), šparhét (šparhert); Ø r, r – : Tatár (tartar), kapráľ (korporal), mažár (sthn.
morsari), mašírovaťi (maršíren, marschieren), egzecírovaťi (lat. exerceo);
metatézu r máme v slove trpó (Málinec, Č. Brezovo, Válkovo, čiastočene
Hradište) (= spis. teraz: tъ – prv; metatéza diaľková je v slove levorka
(levorver) popri asimilovanom tvare revorka.
j
1. Ako likvidy, tak i j tvorí prechod od vokálov ku konsonantom, keďže
na konci slabiky každé j > i.
2. Ipeľské j je za psl. j, napr. jama; mọ́j, mojei̯, moje, mojí atď. Cudzie
j v ipeľskom nárečí ako v celej slovenčine trvá: Jano, Ježiš, Jídáš/Judáš
atď.
3. Ipeľské i spisovné j je pôvodu hiátového v slovách: jaboko, jabočko,
jahňa atď.
4. Proti spisovnému j je odsunuté trvale v slove edon, edoras, edonác
atď. O odsúvaní j v sandhi porov. ďalej v príslušnej kapitole.
v
1. Fonéma v je realizovaná v ipeľskom nárečí na začiatku slova i na
začiatku slabiky vôbec ako labiodentálne v so slabým záverom, na konci slabiky akou u bilabiálne. V ipeľskom nárečí v je teda spoluhláska je44
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dinečná, obyčajne bez znelostnej korelácie s f. – Tak je to i v ostatných
stredoslovenských nárečiach. Iba v snahe o presnú výslovnosť vyskytuje
sa i f namiesto v.
2. Ipeľské v (u) je zachované z psl., napr. ou̯ca, gen. pl. ovéc; predl. v,
vo; vei̯zaťi; kru̯, kr̥vi atď.
3. Ipeľské v (u̯ ) je za l, vlastne staršie l tvrdé na konci slabiky, takže
vzniká alternácia l/u̯: pou̯ roka (polovica); bou̯ (bola); šéu̯ (šou, šla); koťéu̯, kotla (i koťéva); kosťéu̯ , kosťela atď. – Tak je to i v cudzích slovách
(archaizmoch): pou̯gár (maď. polgár), sou̯gabírou̯ (maď. szolgabíró).
4. Hiátové v v ipeľskom nárečí je len zriedka, v predložke vo namiesto
o: vo ton rosprávaľi (H. – úz.); navozai̯.
5. Na začiatku slova pred spoluhláskou v pravidelne zaniká. Vec je
ľahko pochopiteľná zo samej povahy spoluhlásky v v ipeľskom nárečí:
už predtým slabá explózia v pred spoluhláskou úplne zaniká. Tak máme
v ipeľskom nárečí: čera (včera); čela, čeľín (včela, včelín); dovec, dovica
(vdovec, vdovica); stáťi (vstáťi); zdechaťi (vzdechaťi); šaďe (šei̯t, šakovó, šeci, šetko atď.) V sandhi zaniká predložka v: boľi smo tan ponďelok
(=v pondelok, Z. – úz.); atď. V skupine spoluhláskovej zaniklo v: sláčik
(-svláčik); srap, gen. srabu (svrab).
6. dismiláciou vzniklo v : v – < m – n;
svrčina (: smrčina, smrek);
tervín (: termín);
asimiláciou na diaľku: v – v : p – v : vraviťi (porov. čes. praviti).
Metatézu v máme v slove zvei̯ťi: spis. vziať (ale sg. l. vezňen), zveu̯,
zvela, zvelo atď.
f
Spoluhláska f v ipeľských nárečiach vyskytuje sa len v cudzích slovách
a slovách onomatopoických fagan, fajnovej, fajta, fakla, fara, farár, farba, fertucha, figa, fígeľ, fígľovaťi, fľinta, frajér, fúra, furman, furma atď.;
fr̥kaťi, fučaťi, fúkaťi, fuj, fufnaťi atď. Je to teda v ipeľskom systéme hláska cudzia, najmä keď nie je neznelou spoluhláskou ani párovou k spoluhláske v.
m, n, ň
1. Ipeľské m sa na začiatku a uprostred slova zachovalo z psl. m, napr.:
jama, muš, muža; malei̯, -á, -ó; (san), sama, samo; doma; (don) domu atď.;
podobne je zachované m v cudzích slovách: furman, jarmok atď.
Diferenciáciou vzniklo m: rm < rv: sermus : servus (pri pozdravení);
mš < nš: kumšt: kunšt
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2. Ipeľské n je za psl. n, napr.: nọ́š, nọ́ža; sen, sena (spis. syn); ọ́n, ona,
ono proti von v iných novohradských nárečiach, atď.
3. Ipeľské n je proti spis. ň stratou palatálnosti na konci slova; je tu alternácia n/ň: kọ́n, koňa (spis. kôň, koňa); jesen, jeseňi; pri zámene jь, jeho
po predl. nan, zan, pren, prenho atď.; dreváren, drevárňe ap., -n: ďen, dňa
(spis. deň); koren, koreňa; plamen, plameňa; remen, remeňa atď.
4. Ipeľské n je za pôv. m na konci slova, takže je tu alternácia -n/-m.
Napr. don, domu; hron, hromu; kren, okren (okreme); osen, (ọ́ sme, -a,
-o, ọ́smi); san, sama, samo; seďen, sẹ́dmi; sen, senka (spis. sem); stron,
gen, stroma, -u; zen , zeme atď.; inštr. sg. zo slaben chlapon, s ten našin
Janon atď.; dat. pl.: našin ďeťon, ženán, chlapon atď. 1. os. sg. – robín,
iďen atď.
5. Ipeľské ň je jednak za psl. nj > ň, napr. vọ́ ňa < (vonja), jednak za n
pred e, é (z e, ě); ei̯ (z i̯a), i, nie však pred e, ej z pôv. y, ý, ani nie pred é
v zloženej deklinácii tvrdej v gen., dat., lok. sg. fem. (pekné), nom. – ak.
plur. mask. (neživ.) fem. i neutr., kam bolo toto é prenesené z mäkkej deklinácie, ale spoluhláska zostala pred ním tvrdá analógiou podľa ostatných
pádov. Napr.: díťa ňesẹ́n, ňẹ́sla son; ňi, ňigda, ňik, ňič; očẹ́rňiťi, 3. p. pl.
očẹ́rňei̯ atď.
6. Fonéma n realizuje sa v ipeľskom nárečí pred k, g ako n velárne,
ktoré však nemá rozlišovacej funkcie. Hláska n je teda len kombinatórny
variant fonémy n. Napr.: ťeŋkí; gaŋk, gen. gaŋgu atď. – V slove zaŋknúťi
(zámok) m : n >n. Obyčajne sa velárne ŋ osobitne neoznačuje.
7. Fonéma n zanikla v slove vo (von a odvodeninách: tavo/tavon, voka/
vonka. Vznik tejto alternácie, či stratu koncového n vyložíme takto: v tvare vonka asimilovalo sa velárne ŋ s k a zajednodušením vznikol tvar voka;
mylnou dekompozíciou rozšíril sa tvar vo popri von.
b/p
1. Ipeľské b, p sú za tie isté psl. hlásky, napr. plujen, plovaťi; berén,
braťi atď. – Podobne zostáva nezmenené p, b v cudzích slovách: opica,
papẹ́r; trúba, cibuľa, bútka, buk. Medzi b/p je aj v ipeľskom nárečí znelostná korelácia.
2. Asimilačnú anticipáciu znelosti máme v slove blomba < plomba;
diferenciáciou bn < mn vzniklo: darobnei, darobňík; písobňe; bľ < dl:
škríbľa (spis. škridla); m stratilo tu diferenciáciou nosový element, a keď
sa zatvorí ústna dutina, vzniká na tom istom artikulačnom mieste, na perách, bilabiálna explozíva b.
Disimiláciou máme b : spiranta – b < spiranta – v
hábe – porov. čes. háv;
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šabľa – porov. čes. šavle;
b – spiranta < v – spiranta:
bachter (n. Wachter).
d/t, ď/ť
Ipeľské d, t sú ako v spis. zachované z psl.: daťi; met, medu; viďẹ́ťi,
viďín; stáťi, stojín; tọ́t, tá, to atď. Taktiež cudzie d, t sú zachované: taňec
(nem. Tanz), taňér (nem. Teller, tal. tagliere), ocet, telegraf, telefón; dupľovanei̯, rada, raďiťi atď.
2. Ipeľské ď, ť sú ako v spis. za každé d, t pred e, é (e, ě psl.), ei̯ (z i̯a)
a i, nie však pred e, ei pôvodne zadným ə (z y, ý), ani pred é v zloženej
deklinácii tvrdej v gen., dat., lok. sg. fem. (hrdẹ́ , bohatẹ́ ), nom. ak. plur.
mask. neživ. fem. i neutra (hrdẹ́ , bohatẹ́ ).
3. Ipeľské a stredosloven. ť proti spis. t je v slove Ťurek, ťureckí. – Inak
v cudzích slovách v slabikách de, te, ti, di spoluhlásky sa jednak mäkčia,
jednak nemäkčia. Nezmäkčené t, d je napr. fľajster, miňister, meter, ľiter,
tervín i termín, telegraf, telefón, testament, štimovaťi. – Zmäkčené ť, ď je
kašťẹ́ľ, komei̯ďija (=komédia), ďemikát, cinťerín, ďilechtor atď.
4. V skupinách dl, tl sú hlásky d a t zachované: jedlo, krídlo, močidlo,
motovidlo, sedlo, sedľei̯k, sedlo, strašidlo, šidlo, vidle, vidlička, zr̥kadlo,
zubadlo, žrédlo atď.; jeu̯ (=jedou̯), jedla, jedlo; (védou̯), vẹ́ dla, vẹ́ dlo atď.
metla, svetlo, (pľẹ́tou), pľẹ́tla, pľẹ́tlo atď.
Zjednodušená je skupina dl len v týchto prípadoch: poľa (= podľa,
„vedľa“), ríľ, severoipeľské jeu̯, juhoipeľské jedou̯. Tieto tvary boli prevzaté pravdepodobne z iných nárečí.
V skupine dn hláska d je zachovaná, napr.: hodnei̯, edno, hodňe, vidno, porei̯dňe atď. Zaniklo d len v slovách: ňes, ňeska (dnes), nu, nuka (=
dnu), kde je d uprostred slova. Uprostred slova d zaniklo v skupine dm
v imperatíve slovesa ísť, pomo (spis. poďme).
5. V skupinách s, z + t/d + co zaniká uprostred t, d zväčša jednoduchým nedočlánkovaním tak, že po s, z nenastane záver potrebný k artikulácii t, d:
a) sr < str: osredok, prosrédok, prosredňí, sreda, srebaťi, sretnúťi,
srẹ́bro a pod., pravda za predpokladu, že v slovenských nárečiach toto
t sa v skupine sr po metatéze likvidy ser > srě skutočne vyvinulo. –
O tom, že sa pravdepodobne vyvinula prechodná hláska t v skupine str
v niektorých prípadoch i v ipeľských nárečiach svedčí: straka, strapatej, strapce atď.
b) sl < stl: starosľivei̯ (starosťi), drisľavei̯ (drístaťi), (rọ́stou), rọ́sla,
rọ́slo, rọ́sľi, rọ́sle (rọ́ sťi) a pod.
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c) ns <stn: kr̥snei̯ (krsťiťi), šťasnei̯ (šťasťé), nešťasnei̯, vlasnei̯, šesnác,
radosňe, kapušnic/kapusňica (kapusta) atď.
d) zn, žn < ždn: brázde (brázdy), prázne (spis. prázdny), pọ́zne (spis.
pozdné), (tejžďen), gen. do tejžňa atď.
6. Podobne nedočlánkovaním možno vyložiť zánik d, t, ď na konci slova
pos, takže je tu alternácia s ř/ s (š) + t, d, ť, ď vo: boľas, (g. boľasťi),
(: dostatok), ďẹ́š (: ďẹ́žďa), hr̥s (: hrsťi), lakomos (: lakomnosťi), mas
(: masťi), mos (: mostu), pọ́s (: pọ́stu), prẹ́pas (: prẹ́ pasťi) atď.
7. Hlásky t, d v zámenných tvaroch zanikli: kerọ́t, kerá, kero (porov.
čes. kerej), teda ker, miesto ktor/kter; v slove kontrak/kontraku (= kontrakt).
k, g, ch, h
1. V ipeľskom nárečí sú dve dvojice znelostne korelačných foném: záverové k/g, úžinové ch/h. V ipeľských nárečiach existuje znelá spiranta γ
len zriedka a výnimočne. Napr. gaŋk, gaŋgu; boch, boha; v sandhi: tag
ọ́ n išẹ́ u̯ (= tak + ón – ipeľské úzus.): duh a ťelo (duch + a, ipeľské úzus.)
atď. Dnes vyslovujú sa ipeľské veláry tak ako v spisovnom jazyku, t. j. nie
sú palatalizované ani pred e, i ako boli kedysi k, g, h, ch alebo len v nepatrnej miere.
2. Ipeľské k je ako v spisovnej slovenčine za psl. k, napr.: človek, koža,
krava, kvitnúťi, kvet, oko atď. Podobne cudzie k bolo zachované, napr.:
kefa, korčuľe atď.
3. V skupinách hlások v ipeľskom nárečí k vzniklo: a) diferenciáciou:
kš – chš, t. j. dve spiranty – explozíva + spiranta: drakší (drachší, – drahší), ľakší (ľachší, ľahší), sukší (suchší), tukší (tuchší, spis. tuhší); – diferenciáciou k – ch v sandhi vzniklo k v slove nak, spis. nech, asi zo spojení ako
je: nak sa páči (:nach sa) atď. diferenciáciou kc – ch: kceťi, kceš atď.;
b) akomodáciou: tk : tch: nátka (nátcha, nadъcha).
4. Ipeľské g je asi v takom rozsahu ako v ostatných stredoslovenských nárečiach a je cudzieho pôvodu alebo v onomatopických slovách.
Z poľštiny g je asi v týchto slovách: gajde, gamba, gaťe, mei̯dzga (spis.
miazga); z maďarčiny ďengľavej (m. gyenge), gazda (maď. gazda + slovan. gospoda), gerenda (maď. gerenda = zo slov. gręda), ráӡga (spis. rázga); z latinčiny: striga, galamuta; z nemčiny: gaŋk, gaŋgu; z rumunčiny:
geľata, kľak, kľagu, kľagaťi a i. – V iných cudzích slovách je g: gavaľẹ́r,
grẹ́da, regrút; onomatopoického pôvodu sú i tieto slová: gágaťi, gagotaťi,
gágor, gl̥gaťi a pod. Sonorizáciou z k možno vykladať g v domácich slovách pred vokálom alebo sonórou, ako gr̥k, gr̥gu (= krk); gonár (= konár);
gu komu, gu tomu atď. patrí medzi zjavy sandhiové.
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5. Ipeľské h je ako v spisovnom jazyku z psl. g, napr.: noha; (boch)
boha atď. Niekedy je h i za cudzie g, napr. uharka, spis. uhorka. V sandhi
je h ako párová znelá k x (ch), popri zriedka sa vyskytujúcom γ. Proti spisovnému nechať je ipeľské nahaťi.
6. Ipeľské x (ch) je ako v spisovnom jazyku za psl. ch napr.: bocha
(= blcha), dejchaťi, duch, choďiťi, mucha atď. – I cudzie ch je zachované
napr. v slovách starých: mrcha i nových: dach, dachu; lechtár.
7. Diferenciáciou je ch – kt: rechtor (rector), dochtor popri doktor. Ide
tu o zmenu spôsobu artikulácie: z dvoch explozív sa jedna stáva trenou.
s, z – š, ž; c, z – č, ž.
1. V ipeľskom nárečí s – ako i v spisovnom jazyku – je
a) z psl. s, napr.: ďesat; seďeťi; seďen; jes, jesto; sen, sena (spis. syn);
sén, sna; nos, nosa atď.
b) s alternuje s ch, z ktorého vzniklo palatalizáciou pred i pôvodu diftongického v nom. plur.: valasi, Česi, pr̥dúsi atď., proti čes. Češi, valaši
atď.
2. Ipeľské z – ako i v spisovnom jazyku – je za psl. z, napr. (vos) voza;
zen, zeme; zup, zuba; kázaťi; predl. z, zo; za atď. Okrem toho výnimočne
alternuje z : h v prípadoch ako: slúha, plur. nom. slúzi (popri slúhovei̯)
analógiou podľa pôvodných o-km (porov. čes. bůh, bozi); adj. nom. plur.
drazí popri drahí.
3. Ipeľské š – ako v spisovnom jazyku – za psl. alebo staré š napr. duša,
náš, šes, šẹ́sťi atď. šetkí, šetko, šaďe, šeďivej. Alternuje š
a) jednak s ch: (hrach), hrášok; (prach) prášok; (strach) strašnej, strašiťi;
b) jednak so s: (česaťi), češen, (kresaťi) krešen, (kosiťi) košenok atď.
4. Ipeľské ž – ako v spisovnom jazyku – je za psl. ž, napr. živej, živót,
žiťi, žena, žaba atď. Alternuje
a) s h: (boch) boh, boha: bože; (mohou, mohla) možen, možeš; (ľahnúťi), ležaťi atď.
b) so z: (kázaťi) kážen; (mazaťi) mažen; (ľízaťi) lížen; (rezaťi) režen
atď.

3. Z tvaroslovia
Ako vidieť z opisu foném (hlások), ipeľské nárečie sa celkovo vyznačuje vo fonológii (v hláskosloví) javmi, ktoré sa prejavujú i v tvarosloví:
základ a východisko jeho osobitného vývinu bolo pôvodné južné stredo49
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slovenské nárečie, ale podnety prišli aj zvonka. Týka sa to nárečí celého
Novohradu, ba i časti Hontu a Gemera-Malohontu. Preto podrobný a sústavný výklad najdôležitejších charakteristických znakov týchto nárečí
bude treba podať na záver ich opisu i v strede a na západe Novohradu,
t. j. podľa oficiálnych názvov (porov. Atlas slovenského jazyka I, 1968, 4)
okrem ipeľského nárečia sú to nárečia stredného Novohradu, hontiansko-novohradské vrchárske („trpácke“) nárečie a modrokamenské nárečie. Pri podrobnejšom skúmaní treba rozlíšiť, ako sa uviedlo, severné
(Málinec, Ozdín, Bystrička, Hradište, Uhorské, Rovňany, České Brezovo,
Vaľkovo) a južné ipeľské nárečie (Slaná Lehota, Poltár, Zelené, Breznička,
Kalinovo, Hrabovo, Veľká Ves, Točnica, Cinobaňa, Turíčky, Mládzovo).
Inak každá dedina má svoje zvláštnosti v chápaní susedných obcí (napr.
var, ver, veru, vor ap.).
Skloňovanie a časovanie v ipeľských nárečiach je všeobecne stredoslovenské, a to južné. Odlišnosti sú podmienené staršími hláskoslovnými zmenami, iba zriedka inak; napr. zachovaním duálových tvarov vo
funkcii plurálových, zmenou rodu, osobitným vývinom tzv. zloženého
skloňovania a i.
Pri vzore chlap a slúha tvar gen. chlapa, slúhu je ako spis., inštr. sg.
chlapon, slúhon je iba pre zmenu -m > n; v pl. nom. tvary na -i chlapi suseďi, vojáci, sedľei̯ci, valasi, ale aj slúzi s alternáciami k : c, ch : s, h : z,
d : ď, atď.; proti spisovným tvarom na -ia (rodičia, ľudia) sú ipeľské tvary
(najmä na severe) na -ẹ́ (ľiďẹ́, roďičẹ́) i -ei̯ (učiťeľei̯, roďičei̯, hosťei̯, braťei̯
i bráťa s posunutou kvantitou. V gen. – ak. pl. sú tvary chlapou̯, slúhou̯,
na juhu chlapọ́, slúhọ́, na severe (bez rytmického krátenia; porov. pri fonémach o, ó, ou̯).
V inštr. pl. popri tvaroch na -mi (chlapmi) sú i tvary na -í a -ej (< ý):
s chlapej, voléj, s chlapcí, slúzí ap. Pri vzore dub v gen. sg. je v ipeľských
nárečiach -a i -u ako v iných nárečiach a v spis. jazyku: duba, obloka, stola, voza, hrobu, hradu, domu (nom. don), bóbu, hrachu, medu, cukru,
pésku, kriku, hňevu atď. Podobne majú -a, -u aj substantíva vzoru stroj,
ale -n je tu zriedka (plaču, moču, čaju popri staršom teja atď.); ani pravidlo zmeny u > i tu neplatí. V ak. neživ. sa používa často tvar gen. ako pri
životných: našéu̯ (našou̯ hríba) ap.
Osobné mená muž. rodu na -o (Jano) a zdrobnené na -ko (Janko) majú
v gen. -a. Zvieracie mená sa chápu ako neživotné: vole, koňe, kohúte, zajace, vlke (st. voke), pse, táčike, bike (nom. sg. bika z maď.). V prevzatých
slovách koncové ľ je pôvodne mäkké, palatalizované (inak by bolo -u/v). Koncové -r v prevzatých slovách sa chápe ako bývalé palatalizované,
napr. taňér, na taňéri (ako v gen. fem. sekera – sekere, spis. -y: večera
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– večere). Pri vzore žena sa uplatňuje pravidlo y > e a -m > -n: o žene,
dve žene, od žẹ́ n, k ženám, o ženách, zo ženámi (-á- je tu dlhé). Neživotné
substantíva zakončené na veláry v mužskom i ženskom rode majú v niektorých tvaroch zakončenie podľa mäkkých vzorov: drúk – drúke i ruka
– ruke, k ruki, v ruki).
Ako archaizmus sa sporadicky vyskytuje pôvodne duálový tvar konča
nohú (Hrab., O. a inde). V gen. plur. sa najčastejšie dĺži kmeňová slabika: hláv, lámp, atď. Pri vzore ulica koncové -a v nom. a -u v ak. odpadá,
napr. uľic, kukuric, lavic ap. Tvary pl. uľicei̯n, uľicei̯ch, uľicei̯mi proti
spis. tvarom s dvojhláskou -ia- nebývajú po velárach (na rozdiel od tvarov
sg.), teda rukán, V gen. pl. býva zdĺžená slabika: uľíc, svín, gúľ, nohavíc.
Z vkladných samohlások najčastejšie je -o-: jamke, jámok, haluške – halúšok: aľeže mi nahajťe s tech halúšok (Hrad.), svẹ́čka – svẹ́čok, ležíčok,
sľúke – sľúvok (juhoipeľské; severoipeľské je trnke – trnok, ale r je všade
skrátené). Vkladné é je napr.: sesťẹ́r, ale aj sẹ́stor s posunutou kvantitou;
handre – hánďer atď. Pri hľadaní tvaru gen. pl. sa používa niekedy tvar na
-ou popri častejšom na -í: veľa cigaretľí: cigaretľou, kachľí, žemľí, jasľí,
husľí, čerešňí, sukňí, sadzí atď.
Vzory dlaň a kosť v ipeľských nárečiach majú v nom. sg. podľa hláskoslovných pravidiel koncovú spoluhlásku depalatalizovanú (dlam dlaňe,
čeľad, čeľaďi, pamät/pamet, -ťi, alebo redukovanú (kos, kosťi; mas, masťi;
rados, radosťi; päs/pes, päsťi; čelus, čeľusťi; hrs, hrsťi; smrt, smrťi...).
Nepravidelne sa skloňuje maťi, maťere, maťeri, maťerou; maťere, maťerí,
maťerei̯n, o maťerei̯ch, maťerei̯ma. Slovo gazďina sa skloňuje ako žena.
Vzory mesto a srdce majú tvary ako ostatné stredoslovenské nárečia
okrem hláskoslovných zvláštností (meston, mestán – -m < n; sr̥ce, sr̥ca,
k sr̥ci, o sr̥ci, sr̥con (sr̥cen Váľ.) pl. sr̥cei̯, sr̥cí, sr̥cei̯n, sr̥cei̯ch, sr̥cei̯mi; ľíce,
ľíca, k ľíci, ľícon/-en, ľíca, ľíc, ľícan, ľícach, ľícami. Gen. pl. má i vkladnú
samohlásku -e-: vajce – vajcei̯ – vajec po spomenutej dĺžke -e-: dverce (=
dverci̯a) -dvérec. Slovo nebe (nie nebo) má tvar ako srce: na ňebi. Takto
sa skloňujú i miestne mená na -ovo: Brezovo, -a, Hrabovo, -a, Kalinovo,
-a, Mládzovo, -a.
Vzor vysvedčenie (visvečeňei̯, visvečeňé prevzaté zo spisovného jazyka) má po dlhej slabike v domácich slovách krátku koncovku: lísťa, prúťa,
sei̯ťa, tr̥ňa (r dodatočne skrátené), v ľísťi, ľísťim.
Vzor dievča (ďẹ́u̯ča) má tvary: sg. ďéu̯čaťa, ďẹ́ u̯čaťi, ďéu̯čaťon, pl. ďẹ́ u̯ 
čence, ďẹ́u̯čeňéc, ďẹ́u̯čencon, ďẹ́ u̯čencoch, medzi ďẹ́u̯čencí. Tvary v pl.
dievčatá... sa nepoužívajú iba ako prevzaté zo spisovného jazyka. Tvary
ako ďéu̯ča majú slová: sg. prasa, teľa, šteňa, pl. prasťe, prasẹ́c, prasťon,
o prasťoch, s prasťei̯ma; teľa, teľaťa, teľaťi, teľaton, pl. ťeu̯ce, ťeu̯cí, ťe51
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u̯con, o ťeu̯coch, s ťeu̯cí; šťence, šťeňẹ́c, šťencon, o šťencoch, zo šťencí.
Slovo ďíťa (asi podľa reči valachov, hoci je tvar zhodný i s češtinou) má
tvary: ďíťaťa, ďíťaťi, ďíťaťon, pl. ďeťi, ďeťí, ďeťon, o ďeťoch, ďeťma.
K vzoru dievča sa priklonili aj iné slová zakončené v nom. sg., hoci by
niektoré patrili k vzoru vysvedčenie, napr. úhľa, gen. úhľaťa (s posunutou
dĺžkou z uhlia); chľeba, chľebaťa (ako látkové subst. chľẹ́ b, chľeba, chľebu, o chľebe, s chľebon, pl. dva chľebe, chľebou̯/-ó, chľebon, o chľeboch,
s chľebmi, dvuma chľebmi = bochník chleba).
Prevzaté cudzie slová sa zaraďujú do skupín domácich slov podľa osobitných pravidiel; slová na -us nestrácajú pri ohýbaní koncové -us: cirkus,
do cirkusu, tífus, o tífuse, autobus atď.
Slová ľaľija (= lilium), gymnázija (gymnázium), do gymnázije ap. sú
ženského rodu.
Prídavné mená vzoru pekný a cudzí skloňujú sa podľa rovnakého princípu: k nominatívu pridáva sa mechanicky prípona -ho, -mu k základu so
skrátenou samohláskou i (y), ktorá sa mení podľa hláskoslovných pravidiel (y > e, ý > ej), ak predchádza nepalatálna spoluhláska.
Sg. m. spis. pekný
ipeľské peknej (əi̯)
cudzí – cidzí/cudzí
múdry
múdre (ə)
domáci
peknyho, -mu, (o peknom), -ym cudziho, cudzi-mu, -om, -im,
pekne-ho, -mu (o peknon), -en cudziho, cudzi-mu, -on, -in
Pl. pekní – ipeľské pekňí, peknech, peknen, peknema
Sg. fem. pekná žena, pekné, peknú, peknou̯/ó, sev. ipeľské ženou̯/ženọ́
cidzej/cudzej sliepke, cudzé/-ej, o cudzé, cudzou̯/cidzọ́
Pl. peknẹ́ žene,
peknech žẹ́n,
peknen ženán, peknema ženámi
ci-/cudzẹ́ sľepke cudzich
cudzin
cudzima
Neutr. peknọ́ ďíťa,
pekneho
peknẹ́ ďeťi
peknema ďetmi
ci-/cudzọ́
cudziho
cudzẹ́
cudzima
Po dlhej slabike sú niektoré koncovky krátke:
múdre, múdreho, múdremu
domáci, domáceho, domácemu,
múdra, múdre, múdru, o múdrẹ́, múdrou̯/-ọ́,
domáca, domáce, domáci/u, domácọ́, (tu neplatí pravidlo o krátení),
domáci, domáce, domácich, -in, -ima
Stupňovanie prídavných mien v ipeľskom nárečí je ako v iných stredoslovenských nárečiach príponami -ší, -éši a predponou naj- i s príslušnými hláskoslovnými zmenami: hrubej, hrubší, najhrubší; múdre, múdrẹ́ši,
najmúdrẹ́ši atď.
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Privlastňovacie prídavné mená majú niektoré tvary odlišné od spisovného jazyka, ale v zhode s tendenciami vývinu v iných nárečiach: spis.
otcov, matkin; otcova, matkina; otcovo, matkino (s krátkou koncovkou);
v ipeľských nárečiach: ocov (ocó), maťerin; ocová, maťeriná; ocovọ́, maťerinọ́ (s dlhou koncovkou).Menné (krátke) tvary adj. v ipeľskom nárečí sa
zachovávajú ako v iných stredoslovenských nárečiach v sg. muž. rodu:
dožen (dožná, dožnọ́), hoďen (hodná, hodnọ́); rád, rada, rado, raďi, rade
má iba krátke tvary. Tzv. zvieracie privlastňovacie prídavné mená majú
zväčša podobu na -ací/äcí: žabací/žabäcí, sľepäcí/sľepecí, hovädzẹ́/hovedzẹ́, koňacé (mäso) ap., kačací, husací, ale kozẹ́ (mľéko) popri kozľací.
Zámená v ipeľských nárečiach majú charakteristické tvary:
a) osobné: jei̯, mňej, ma, mňe, mi, so mnou/mnọ́ (sev.)
te, ťebej, ťa, ťebe, ťi, s ťebou̯" /-ọ́ (sev.)
		 sebei̯, sebe, si, sebou̯" /-ọ́ (sev.)
me/mi, nás, nán, s nami
ve/vi, vás, ván, s vami
ón
jeho/ňeho, ho, donho, don, jemu (ňemu),
ono
jeho, zan, zanho, o ňom, s ňim
ona, jé (od ňé), jé (k ňé), jú/jí (v sandhí í), s ňou/ọ́
oňi
jich (v sandhi ich), jin (in), o nich, s ňima
one
Pravda, spisovné a stredoslovenské tvary prenikajú najmä v pl. (mi, vi)
proti ipeľským me, ve.
b) ukazovacie zámená:
tọ́t/ten
toho, tomu, o ton, s ten
to
ťí, 		
tech, ten, o tech, s tema
sg. f.:
tá, té, tú, tou̯/tọ́; pl. té, tech (ako ostatné).
c) privlastňovacie zámená:
mój, mojho, mojmu, o mojom, mojin
mojí
mojich, mojin, o mojich, z mojima
moje
d) opytovacie z.: majú tieto tvary: kto, čo/čó, koho, čoho
komu, čomu, o kon, o čon, s kin, s čin;
kerọ́t/kerej, kereho, keremu..., f. a n. kerá, kerọ́ skloňujú sa ako adjektíva.
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Významom sa rozlišuje zámeno san (sám), sama, samo, pl. sami, same
a samej, samá, samọ́, samí, samé (= číry, čistý, iba), ale tvary okrem nom.
ak. majú rovnaké: sameho, samemu, o samon, samen, pl. samech, samen,
samema.
Číslovky v ipeľských nárečiach majú tvary: edon, edná, edno, edňí,
edné, gen. edneho, ednẹ́, dat. ednamu, ednẹ́, ak. edneho, edon, edno,
lok. o ednom, o ednẹ́, z ednen, z ednou/ó; dva, dvá, dve, gen. dvuch, dat.
dvun, inštr. dvuma; tri, trei̯ (živ.. m.), trech, tren, s trema; štiti/šteri, šťerej (živ. m.), šťerech, šťeren, šťirma; päť/pet, pei̯ťi (živ. m.), pei̯ťich, pei̯ťin,
s pei̯ťima; šes, šẹ́sti; seďen, sẹ́dmi; osen, ósmi; devät/-et, ďevei̯ťi; ďesat,
ďesei̯ťi; edonác, edonácťi; dvacat, dvacei̯ťi; tricat, tricei̯ťi, štiricat, štiricei̯ťi (neskl. meru) atď.
Ráta sa: edon, dva, tri, šťiri (šťeri), päť/pet, šes, seďen, osen, ďevät/-et,
ďesat, edonác, dvanác, trinác, štrnác, pätnác... dvacat, dvacadedon/edonadvacat, dvacadva/dvaadvacat..., tricat, šťiricat, päťdesei̯t, šezďesei̯t,
seďenďesei̯t, ďeväďesei̯t, sto, dvasto, tristo..., ťisíc, dveťisíc... Radové
číslovky: prvej, -á, -ó, druhí, -á, -ó, treťí, -ej, -é, štvrtej, -á, -ó, pei̯te, -a,
-o, šéste, -a, -o, sédme, -a, -o, ọ́sme, -a, -o, ďevei̯te, -a, -o, ďesei̯te, -a, -o,
edonácte, dvanácte, trinácte, štrnácte, pätnácte, šesnácte, seďemnácte,
osemnácte, ďevätnácte, dvacei̯te atď.
Zlomkový výraz pou̯ (= pol) sa spája ako v spisovnom jazyku s krátkymi (s mennými) tvarmi: pou̯ druha, pou̯ treťa, pou̯ štvrta, pou̯ pei̯ta, pou̯
šẹ́sta atď.
Slovesá v ipeľských nárečiach odlišujú sa od severných stredoslovenských nárečí predovšetkým tvarom neurčitku na -ťi (-ci) a koncovkou 1.
os. pl. na -mo: robiťi, moci, pẹ́ci... robímo, mọ́žemo/móžmo, pečẹ́mo atď.
Iné odlišnosti súvisia najmä s osobitným fonologickým vývinom južných stredoslovenských nárečí a osobitne ipeľského nárečia. Zachovali
sa i niektoré archaické tvary, známe jednak z iných stredoslov. nár.,
napr.: oňi sa (sú), jednak už zriedkavé, napr. na Hrad. oňi daďei̯ (= daďi̯a, dajú). V ipeľských nárečiach sú tieto osobné prípony indikatívu prézenta.
1. sg. -n
pl. -mo
2.
-š
-ťe
3.
-ř
-u, -ei̯/-a
Proti spis. prípone v 1. os. sg. -m je v ipeľských nárečiach -n, keďže
každé koncové -m sa zmenilo na -n; iba vo vetnej súvislosti (v sandhi)
pred labiálou b, p, m, keď ide o viazanú výslovnosť (bez pauzy) môže byť
aj tu -m (hoci v povedomí hovoriaceho ostáva -n), podobne ako sa mení
osobná prípona -š pred znelou na -ž ap.
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Osobná prípona 3. os. pl. je v ipeľských nárečiach vo väčšine vzorov
vždy -u krátke, a to bez ohľadu na dĺžku predchádzajúcej kmeňovej slabiky.
V spisovnom jazyku je napr. češú, ale po dlhej slabike píšu. V ipeľských nárečiach je v oboch prípadoch iba -u: češu, píšu. Menšia skupina slovies v 3.
os. pl. má osobnú príponu v spisovnom jazyku -i̯a, po predchádzajúcom -j- a
(krátke), a to vo vzoroch prosiť – prosím – prosia, ipeľské prosiťi – prosín,
prosei̯; vidieť – vidím – vidia, ipeľské viďéťi – viďín – viďei̯; kričať – kričím
– kričia, ipeľské kričaťi – kričín – kričei̯; nepravidelné slovesá jesť – jem –
jedia, ipeľské jesťi – jén – jeďei̯; vedieť – viem – vedia, ipeľské veďéťi – vén
– veďei̯; stáť – stojím – stoja, ipeľské stáťi – stojín – stojei̯; báť sa – bojím sa
– boja sa, ipeľské báťi/bojaťi sa – bojín sa – bojei̯ sa. V ipeľských nárečiach
sem patrí – aspoň svojím archaickým tvarom – i sloveso daťi – dán –daďei̯/
daju. Osobná prípona -a je v severnej časti ipeľských nárečí po posunutej
dĺžke, napr. choďiťi – choďín/chóďin –oňi choďei̯ i chóďa, blúďiťi – blúďin – oňi
blúďa i blúďei̯, kúpiťi – kúpin – oňi kúpei̯ i kúpä, vážiťi – vážin – vážei̯ i váža
atď. Dvojhláska -ej = ei̯ ostáva aj po dĺžke, ako v spisovnom jazyku – ia.
Ako archaizmy možno hodnotiť v ipeľských nárečiach tvary imperatívu na -i nielen po skupine spoluhlások na konci kmeňa, ale aj po jednej
spoluhláske, napr.: pošľi, zdvihňi, padňi, vezmi (zvei̯ťi), primi (prijaťi), ale
aj ňepľeťi, pohlaďi, zameťi, seďi (seďeťi), príďi. Osobitné tvary imperatívu
majú: beťi, buc (buď), budzmo, bucťe; jesťi, jec, jedzme, jecťe; veďeťi, vec,
vedzmo, vecťe; iťi, pot, pomo, poťe, choi̯, choi̯ťe; povẹ́daťi, povec, povedzmo, povecťe.
Záporné podoby slovies v ipeľských nárečiach sú podobné ako v spisovnom jazyku: počúvan, ňepočúvan; vraví, ňevraví; mọ́že, ňemọ́že; smẹ́,
ňesmẹ́; misí, ňemisí; pọ́jďemo, ňepọ́jďemo. Odchýlky sú pri slovese beťi
(byť), maťi (mať): son, ňi son; si, ňi si;, je, ňi je; smo, ňismo; sťe, ňi sťe;
oňi/oné sa, ňi sa; jesto, ňinto (= nieto); mán, ňemán/ňéman (v strednom
a záp. Novohrade – ňimán, ňíman), máš, ňemáš, ňẹ́ma, ňẹ́mamo, ňẹ́maťe,
ňẹ́maju, ňẹ́maťi, ňẹ́mau̯ son, ňẹ́mau̯ bech/ be son atď.
Neohybné slová – príslovky, predložky, spojky, častice – a citoslovcia
majú rozličné podoby, podmienené hláskoslovným, gramatickým a lexikálno-sémantickým vývinom, napr.: nu, nuka, skeďe/ skäďe, skejt; tanu
= dnu, dnuka, tadnu; pou̯ dveťisíc = zo dveťisíc = asi dvetisíc. Spojka ač
= ak, kobe = keby. Funkcie niektorých predložiek: ažda = azda, ľeban =
takmer sú odlišné od spisovného jazyka, napr.: Poslau̯ ho na vodu, na šťavic (= doniesť vodu, šťavicu, po vodu), pre doktora (= po doktora). Iďemo
do susedou̯ (= k susedovcom), do vás (= k vám) ap.
Tvorenie slov v ipeľských nárečiach je podobné ako v spisovnom jazyku lenže prípony sú obmenené hláskoslovnými pravidlami, napr. príponou
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spis. -iak, ipeľské -ei̯k tvoria sa substantíva, ako je sopľei̯k (expr., nadávka mladému človeku), spis. Poliak, ipeľské Poľei̯k i spušťei̯k (= nádoba),
strožľei̯k ap., lebo dvojhláska spis. i̯a = ipeľské ei̯.
Niektoré prípony sú v ipeľskom nárečí častejšie ako v spisovnom jazyku, napr. pri menách obyvateľov obcí častá je prípona -ec, -ci: Kokava
– Koka u̯ci, Brezovo – Brazou̯ci, Poltár, ipeľské Pou̯tár – Pou̯tárci, Zelené
ipeľské Zeľeno – Zeľeňanci (dvojitá prípona -an + -ec), Kalinovo – Kaľinou̯ci,
Hrabovo – Hrabou̯ci, Cinobaňa – Cinobanci, Mládzovo – Mládzou̯ci, Ozďín
– Ozdínci, Válkovo – Váľkou̯ci. Inak je základná prípona obyvateľských
mien -an rozšírená -čan: Hradište – Hradišťan, Uhorsko – Uhoršťan,
Krná – Krňan, Lehota, ipeľské Ľahota – Ľahoťan, Málinec – Máľinčan,
Tomášovce – Tomášou̯čan, Točňica – Točňičan, Lučeňec – Lučenčan,
Bystrica, Bystrička ipeľské Bestrica – Bestričan atď.
Prídavné mená k miestnym menám sa tvoria alebo priamo (kokau̯skí,
hraďiskí, pou̯társki, kaľinou̯skí...), alebo od obyvateľských mien, kde je
potom prípona rozšírená – ẹ́nski (uhoršťẹ́nski, krňẹ́nski, bestričẹ́nski).
Slovná zásoba ipeľských nárečí je bohatá na konkrétne pomenovania, ako je to i v celom Novohrade a iných nárečiach. Ako príklad možno
uviesť vecný okruh domu; ide o starší roľnícky dom v dedine (juhoipeľské) a čo s ním súvisí (porov. J. Matejčík, Lexika Novohradu 1975, 172
a nasl.; M. Majtán, Charakteristika a členenie hontiansko-novohradského
nárečia. Jazykovedné štúdie XI, 1971, 296 a nasl.; J. Orlovský, Gemerský
nárečový slovník 1982, v príslušných heslách a tam uvádzané štúdie, ako
aj iné práce E. Jónu a M. Majtána o Novohrade (rukopisné i vydané v časopisoch a zborníkoch): brána, dverce, dvór, funtoš, fundament, don (muranei̯, drevenei̯), podstena, gang, pitvor (= predizba, predsieň), kuchiňa,
chiža (= izba), komora, špajza, padláš (= povala), schode, lojtra (= rebrík),
dach (= strecha), d. šúpenei̯, šríbľovei̯, škríbľe, váľke (= nepálené tehly), ťehla, ciment, rohe, šťukatór, fajermúr, čatorňa, šťít, dláška, firštok,
prah, kľíč, dvere, obloke, tabľičke, hrade, gerenda, pec, prípecok, lopata,
ohrablo, pahraba, čape, pánte, klička, haspra, múrik, koch, šparhẹ́ t i mašina, kutáč, kutka, mrẹ́ ška, šúber, platňe, rúra, stou, stolovina, šupľík, lavic, stoľec (= stolička), stou̯ čok i šámľík, fogaš, štelár, poľic, láda, šifoňẹ́ r,
fijou̯ ke, firhang, posteľ, hlávik, ľai̯sňe (bočné), stružľei̯k, slama, plachta,
perina (spodná), duchna (na prikrytie), vankúš i hlaňic, prẹ́ sep i sovok,
obľẹ́čka, pokrovec, prikrei̯vadlo, zrkadlo, beu̯čou̯ i kolei̯ska, sapún, lavór,
šerbeľ, šerbľík, uťeráč, lampa, lampáš, pupak, cklo, ciľinder, knọ́ t, oľej
i petrioľej, kahaňec, loj, svẹ́čka, fakla, sťena, obras, hoďine s kukučkou,
pondus, koňic, chľẹ́ve, chľẹ́ u̯ce, kurín, jasľe, válou̯, hajzeľ i budár, hnoj,
hnojišťe/hnojisko, zahrada, párkan, ľesa, pajta, tok, koľešňa, nosák, hrtan
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(sev. nosák), pľevín, sepáren, studňa, cẹ́ňa, klát, sekera, bau̯ta, píľiška,
kiják atď.).
Nárečové oblasti odlíšené hláskoslovne a tvaroslovne líšia sa neraz
i lexikálne, ako je i nárečová hranica medzi Gemerom-Malohontom a Novohradom. Napr. proti typickému stredoslovenskému pomenovaniu oblok
(spis. tautonymum a zsl. okno) je v Sušianskej doline slovo víhľad, proti
ipeľskému vrece (krompľí) je tam mech; proti názvu topanke je gem. kamašľe; proti pohrab je chramba; proti držaťi : trímaťi; hrei̯sťi : kúsaťi;
način : nadbe (= treba), kerej/kerót kotrej/kotor, kotrá atď.
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III. Lučenské nárečie v strednom Novohrade
Nárečie stredného Novohradu v doline potoka Kriváňa (Lučenského
potoka), ktorou ide stará cesta spájajúca Zvolen a Lučenec, možno nazvať lučenským. Toto nárečie je najbližšie ostatným stredoslovenským
nárečiam a spisovnému jazyku: má ä aj stúpavé dvojhlásky i̯a, i̯e, i̯o, u̯o
(nemá klesavé dvojhlásky ei̯, ou̯ ipeľského nárečia); predné i, í a zadné y,
ý vo vývine splynuli, takže nemá zadné („nemäkčiace“) ə, e; má slabičné
r̥, ŕ̥, l̥, ĺ̥, krátke i dlhé; neurčitok slovies má na -ť proti staršiemu a západonovohradskému i východonovohradskému (ipeľskému) -ťi atď.; má zmenu
-m > -n; má palatalizované k‘, g‘, h‘, ch‘ a príslušné tvary (ruka, pl. ruke,
na ruki, drúk, drúke). Starší stav nárečia v Lovinobani pomerne dobre zachycuje text od J. Lovinského, poslucháča Ľ. Štúra; novším vývinom práve
v Lovinobani, kde je rozvinutý priemysel, takže obyvateľstvo neostalo bez
zmeny, nárečie sa nivelizuje ešte viac ako v iných obciach. Prechod medzi
ipľským a lučenským nárečím nie je ostrý.
Veľká Ves má najdôležitejšie vývinové znaky ipeľského nárečia (y > e,
ý > ei̯, ä, ia > ei̯, e > o, infinitív -ťi a i.), ale nemá zmenu u > i, má dvojhlásku i̯e, ukaz. zámeno ten atď.
Točnica má ý > ei̯, y > e, -m > -n, ale kolísanie smo: mi/sme, má ou̯, i̯e
popri staršom ẹ́, ọ́, neurčitok na -eť, vu̯on = on atď.
Uderiná má dvojhlásky stúpavé (i̯a, i̯e, i̯o, u̯ o) nemá klesavé ei̯, ou̯ , ani
dlhé ẹ́, ọ́, ani u > i, má k‘, g‘, h‘, ch‘, má -m > -n, neurčitok na -ťi/ci (iťi,
pi̯eci), -me (robíme, zme), ňi son, ňinto, kerí, ten, nak (= nech) a i.
Vidiná je mestu Lučencu najbližšia obec; jej nárečie je stredoslovenské: nemá všetky znaky ďalších obcí lučenského nárečia, má ä, má dvojhlásky i̯a, i̯e, i̯o, u̯ o, r, ŕ, l, ĺ, k‘, g‘, h‘, ch‘ (skazeu̯ obiľi̯a, dáš škoďeu̯
obiľu – od dážďa cistu̯ o žito, roš, ľuďi̯a poveďi̯a, ďi̯ou̯ ka zomrela na suchoti, iba traja sa v úraďe, od bachťerňi, od maťera, maťi sina zabela,
dvaja slúzi, iďeme na lúke, na Podrečach, dve ruke, na ednei̯ lúki, von,
ona, ono, mu̯ oj kvon, cez uľicu, s ňin, ňemán ňič, chlapi robeľi, robeťi,
svaťeť, nahať, edná studňa, staršú ženu, bratovu̯ o ďíťa, dobru̯ o zdravia,
kerí, kodi, jeu, jedla, sľúke, hr̥nčok atď.). Chýba tu napr. záporná podoba
slovesa mať: ňíman, ňímaš, typická pre Tomášovce a ďalšie obce okolo
Lučenského potoka.
Opatová, teraz miestna časť Lučenca, sa vyznačuje kolísaním medzi
dvojhláskou i̯e, u̯o a dlhým ẹ́, ọ́ ako i nárečie ostatných juhoipeľských
obcí: má -iam io, -m, nemá ä – meso, dieťa/ďẹ́ ťa, kọ́ n, stọ́ l, ženi spẹ́ vali, na
lúki, dve lúke, ňi som, ked ňemám, kedi to način spraveť, nehať, nak atď.
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Lučenské nárečie ako celok vyznačuje sa štvoruholíkovým vokalickým
systémom:
krátky: a ä
dlhý: á ia
o 	 e		
uo (io) ie
u 	 i 		
ú í
Stúpavé diftongy (dvojhlásky) majú funkciu dlhých nositeľov slabičnosti a sú v systéme vokálov dlhé jednotky, celky, ktoré sa krátia (neutralizujú) po bezprostredne predchádzajúcej dhej slabike, podobne ako dlhé
fonémy (monoftongy), napr. siľi̯a – chváľa, budi̯a – súďa, plati̯a – vráťa;
peknu̯o – pori̯adno ap. Dvojhláska i̯u sa v novohradských nárečiach nevyskytuje.
Dvojhláska i̯a v tvaroch slovesa riasť je proti dlhému á v iných stredoslovenských nárečiach. Dvojhláska i̯o vyskytuje sa (pred u̯/v) najčastejšie
v slove ďi̯ou̯ča, poľi̯ou̯ka...Je tu iba jedno i krátke a í dlhé s predchádzajúcou spoluhláskou ď, ť, ň, ľ (za pôv. i, í) alebo s d, t, n, l (pred i, í za pôv.
y, ý). Po velárach sú tvary ako v „mäkkých“ vzoroch, ide tu teda o jav,
ktorý má svoj hláskoslovný základ v palatalizovanosti velár podobne ako
v ipeľských nárečiach: na ruki ako na ulici, dve ruke ako dve ulice, dva
táčike ako dva vrapce.
Široké ä sa vyslovuje v novohradských nárečiach podobne ako v spis.
slovenčine: je to predná, nízka, otvorená samohláska, ktorú možno porovnať s výslovnosťou vokálu a i s výslovnosťou e. Pri výslovnosti ä sa mení
poloha jazyka, najvyššieho bodu jeho oblúka, takže je prednejšie a trochu
vyššie v ústnej dutine ako najvyšší bod a (charakteristiku výslovnosti slovenských hlások podáva J. Dvončová, G. Jenča, A. Kráľ, Atlas slovenských
hlások; O. Kajanová-Schultzová (1970); E. Pauliny, Slovenská fonológia,
Bratislava 1979). Čeľusťový uhol je pri a, ä približne rovnaký. Perný otvor
pri ä býva menší ako pri a, ale zreteľne väčší ako pri e. V lučenskom nárečí ä sa vyskytuje po labiálach (perniciach) b, p, m, v a po velárach (zadopodnebných spoluhláskach) k, g, kde alternuje (strieda sa) s dvojhláskou
ia v dlhej slabike: päť – pi̯ati, ukäzovať – uki̯azať, skäďe – ski̯aď ap. Široké
ä nie je dvojhláska, ale osobitná krátka samohláska.
Dvojhláska uo (spis. ô) je dlhým nositeľom slabičnosti, alternuje s krátkym o, napr. kopa – ku̯opka, ku̯oň – koňa, mu̯ožeš – mohou̯. V lučenskom
nárečí sa realizuje v niektorých prípadoch ako v + o, teda kvoň, alebo v +
ó, p + ó. Rozložením dvojhlásky vznikla i podoba zámena von ipeľské ọ́ n
= on >ón > von): abi robeu̯ ako kvoň (Div); dobrvo rano (Mýt); či bola vọ́ sma kvopka, či ďevi̯ata (Podreč); bolo podarenvo (Mašk); pójďeme (Mýt);
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von, vona, ono (Tom); von je múdri (Mašk); mu̯oj kvon; bratovu̯o ďíťa;
dobru̯o zdravi̯a; von, ona, ono ňesi̯e (Vid); atď. Tvar zámena on – von, ona,
ono – v mužskom rode s vo- je charakteristický pre celé toto nárečie.
Druhý charakteristický znak lučenského nárečia – neurčitok na -eť proti stredoslovenskému a ipeľské -iťi, -iť v type proseť (okrem Lovinobane,
kde je neurčitok na -iťi – vivraviťi sa, poľe ot škodi zachovaťi atď.) má e
analogické (podľa trpeľi je i proseľi); nejde tu o hláskoslovné javy, ako
je to v ipeľských nárečiach (prosiťi, proseu̯, prosela, proselo, žene, ďeťi
prosele, ale – chlapi prosiľi).
V zápore je nesamostatná častica ňe- (ňerobín – robín), ale pri slovese
biť – oňi sa, v zápore ňi sa, ňi je, ňinto (= niet), pri slovese mán – ňíman,
ipeľské ňéman (= nemám).
Na rozdiel od ipeľských v lučenskom nárečí nositeľom slabičnej dĺžky
je i r – ŕ, l – ĺ: jabl̥ko jabĺ̥čko, dl̥hí – dĺ̥žeť, tl̥čie – tĺ̥cť, bl̥cha – bĺ̥ch, do gr̥gu,
kr̥v – do kr̥vi, vŕ̥ba ap.
Rozdiely v kvantite v porovnaní so spisovným jazykom: novohr. slúha,
spis. sluha; novohr. mesto, spis. miesto i mesto; novohr. bíč, spis. bič, luč.
bi̯eza, ipeľské béza, spis. baza; luč. poviedať, ipeľské povédaťi, spis. povedať; novohr. járok, spis. jarok; novohr. voják, spis. vojak, novohr. ratke,
spis. riadky.
Zdĺženie na predposlednej slabike (zákon posunutej dĺžky), známe
v severnom ipeľskom nárečí, v lučenskom nárečí sa neuplatňuje (ale vo
vrchárskom nárečí je).
Systém spoluhlások sa zakladá na protikladoch miesta a spôsobu artikulácie a na protiklade znelosť – neznelosť:
p/b
t/d
ť/ď
c/ӡ
č/ǯ
k/g
f/v			
s/z
š/ž
x/γ
h
m
n
ň
l
ľ
r
u̯
(i̯) j
V tejto práci zjednodušene píšeme:
dz = ӡ,
dž = ǯ,
ch = x,
h = γ (gama)
n = ŋ, N,
u = u̯ ,
j = i̯
Znelé γ proti neznelému x = ch sa vyskytuje v novohradských nárečiach zriedka. Vo vetnej súvislosti (v „sandhi“) ch sa pred samohláskou
zreteľne vyslovuje ako h (nie γ).
Na začiatku slova pred samohláskou po pauze sa vyslovuje iba zriedka
pri dôraze: ʼAľe, nahaj ma! Čo si to urobelo, ‚e‘ ap. (neznelá hlasivková
explozíva, čes. ráz, označovaná, alebo ako apostrof).
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Jednotlivé hlásky lučenského nárečia vyskytujú sa v domácich i cudzích slovách v podobných pozíciách ako v ipeľských nárečiach, pravda,
bez ipeľských zmien, napr. bez i za u po mäkkých spoluhláskach (ľiďei̯
: ľudia, kľíč : kľúč...), s i, í za pôv. y, ý nielen po velárach, ale i po iných
„obojakých“ spoluhláskach ap. Frekvencia vokálov i, í teda je tu vyššia
ako v ipeľských nárečiach a vokálu e menšia, dlhé é ani diftong ei̯ sa tu
nevyskytuje, ale je tu diftong i̯e. Podobne je to s diftongmi u̯o, ou̯: niet
diftongu ou̯ , ale je tu diftong u̯ o (ô), ako sa už spomenulo.
Spoluhláska -ľ a ostatné palatálne spoluhlásky na konci slova sa depalatalizujú, napr. ražen, laket, kämen (na hrobe), ket/kot (= keď), vet/ved
(= veď) kot potkúvaľi koňe; ved mi muž bou̯ kováč; pät (= päť).
Spoluhláska -l na konci slova (alebo slabiky) sa mení na -u̯ (podobne ako -v >u̯), ktoré sa pri ohýbaní slova reštauruje (-l > u̯ ; la...), a to
v tvaroch substantív, napr. stou̯, stola, koťéu̯, kotla i v slovesných tvaroch,
napr. mau̯, mala, malo; bou̯, bola, bolo. Na konci slova ostalo iba -ľ (sopeľ, sopľe) a tak sa dostalo ľ i do cudzích slov, napr. ambríľ (= dáždnik),
bicikeľ, cirkeľ (= kružidlo) ap. (V spisovnom jazyku sa píše -l, ale v skloňovaní sú tvary podľa mäkkého vzoru). Tieto javy súvisia s neutralizáciou
mäkkostnej korelácie spoluhlások.
Spoluhlásky h a ch (vo fonetickom prepise býva graféma x, ale tu píšeme ch) sa náležite rozlišujú a tvoria znelostný pár, hoci proti x by malo
stáť znelé γ (označované ako grécke gama), ale v novohradských nárečiach znelé γ ako párová k neznelému x je iba v umelej výslovnosti, napr.
abiγ bou̯, častejšie abeh bou̯ ; v „sandhi“ pred samohláskou koncové -ch
sa zreteľne vyslovuje ako h, napr. ja bih išla, dah‿e ďeraví (dach = strecha) ap.
V skupinách spoluhlások dn, dl sa zachovávajú, napr. edna, studňa,
zubadlo, šidlo. Zo západného Novohradu preniká zmena dn > n: mán
enu kravu (Mýt);. Proti spisovnému str- v novohradských nárečiach je sr-,
napr. sreda, sriebro/srébro; proti -stn- je -sn-, napr. sťastný : šťasní, masní, radosní, zlosní atď.; proti -zdn- je -zn-, napr. prázni, brázni; proti -ždnje -žn-: tížďeň/tei̯žďen, ale dva tížňe/tei̯žňe; proti pôv. –stk- - je novohr.
sk- alebo ck-, napr. sklo/cklo.
Spoluhlásky j- a v- na začiatku slova v lučenskom nárečí zanikajú podobne ako v ipeľské, napr. ustálene edon/eden, a sandhi je/e po spoluhláske: von e už velkí, už‿e‿dos (= dosť) ap.; čela, čera, ďačňe, dovec,
dovica, ták, táčik, šeci, šaďe, šakovak atď.
V skloňovaní mien a zámen v lučenskom nárečí sú odchýlky zväčša
hláskoslovné; všeobecne sa v toto nárečie zhoduje s inými južnými stredoslovenskými nárečiami: gen sg. chlapa, gazdu, inštr. sg. je chlapon,
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gazdon, nom. pl. chlapi, rodiči̯a, gazdovi̯a (zried. gazdi sa zišľi), sluzi
i slúhovia, vojáci, inštr. pl. s chlapí/chlapmi, rodičmi, gazdí, slúzí; dub,
duba, bu̯obu, do každiho domu (Tom), stroj, stroja, ži̯aľu, lok. na dube,
na buku, o stroji, na kopci, na koňi, inštr. sg. -n: dubon, strojon; nom. pl.
dubi, buki, stroje, jeleňe, červíke, lok. v domoch i v domach, inštr. dubmi,
strojmi/dubí, bukí, kopcí.
Významnejšia odchýlka od spisovného jazyka je v skloňovaní substantív
ženského rodu vzoru žena: od mojej žene i k mojej žeňe, ale i do cistej vodi,
v Ameriki; v, na ruki, dve ruke; vzoru ulica: od tej lavici (Vid, Tom); baňa
– do baňi, okolo bachterňi (Div atď.), do chiži (Tom), podobne pri vzoroch
dlaň, kosť: zo zemi (Div); inštr. pl. so ženámi; zachovali sa i archaické tvary: konča nohú (Div), podobne v ipeľských nárečiach, ale na západe: tích
rukuch (Ábel). – V gen. pl. bývajú rozličn é prípony: riba, ríb/ríp i ribou̯ ,
krava – kráu̯, ku̯op, vŕ̥ba – vŕ̥b/p, zlaťi̯ek i zlatkou̯, jami̯ek i jamkou, diovok,
hrúšok, svadi̯eb i svadbou̯, husi̯eľ, husľí, husľou̯, duší a i. Podobné tvary
v gen. pl. sú i pri substantívach stredného rodu: jadro, jadrá, jaďi̯er i jadrou̯;
prasa – prasťe, prasi̯ec, prasi̯atok; vajce – vajci̯a, vajec ap.
Skloňovanie adjektív je pôvodné južné stredoslovenské:
sg. muž. r. pekní (spis. pekný), str. r. peknu̯o cudzu̯o
pekniho (= peknyho, spis. pekného) cudziho (spis. cudzieho)
peknimu (= peknymu)
cudzimu
o peknom
o cudzon
s peknin
s cudzin
pl.
pekní
cudzí
pekních
cudzich
peknin
cudzin
s peknimi, -ma
s cudzimi, -ma
sg. fem. pekná
cudzi̯a
peknei̯
cudzei̯
peknú
cudzú
s peknou̯
s cudzou̯
pl.
pekni̯e, dobri̯e ženi
cudzi̯e sľi̯epki
pekních
cudzích
peknin
cudzin
peknima, -mi
cudzima, -mi
Podobne sa skloňujú privlastňovacie prídavné mená sg. m.:
bratou̯, bratovo
bratová
bratou̯ho
bratovej
bratou̯ mu
bratovej
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pl. m.

bratou̯ ho
bratovin
bratoví
bratovich
bratovin
bratovima

bratovú
bratovou̯
str. a ž. bratovi̯e deťi, ďi̯ou̯ke

Podobne sa skloňujú i zámená a číslovky s adjektívnymi, kongruentnými tvarmi.
Zámená osobné – na rozdiel od ipeľských nárečí – majú tvary blízke
spisovnému jazyku: ja, ti, ale von, ona, ono, mi, vi, oňí (pri skloňovaní nemajú v plur. j- ako ipeľské nárečia: ich, nie jich, im, nie jim) ale vyskytuje
sa v ak. hu = ju (Halič). Krátka slabika je v tvaroch s ňim, s ňimi.
Slovesá v lučenskom nárečí sa vyznačujú infinitívnou príponou -eť namiesto -iť: robeť; táto prípona je charakteristická iba pre lučenské nárečie od Budinej, Píly, Divína, Dobroče až po Tomášovce a Vidinú (Podkriváň
má -iť), ostatné novohradské nárečia majú -iť/-iťi. Osobné prípony sú tu
ako v strednej slovenčine proti ipeľskému a gemerskému -mo v 1. osobe
pl. (romíme/robímo). Záporné podoby slovies byť a mať sú tieto: ňi son, ňi
si, ňi je, ňi zme, ňi ste, ňi sa; ňíman, ňímaš, ňíma, ňímame, ňímaťe, ňímajú
(ipeľské ňi son, ňemán/ňẹ́man).
Z tvorenia slov pre lučenské nárečie – ako aj ostatné južné stredoslovenské nárečie – je demunitívna prípona -čok/-štok: hrnčok, dončok,
barančok, bračok, pršťok, nošťok...
Typické slovo pre lučenské a celé novohradské nárečia je način/načim (treba), ďíťa, ďéťi, lúčať/-ťi (proti kamen/kämen na hrobe... ), bratňik
popri bratraňec,

63

Novohradské

nárečia

IV. Vrchárske nárečie v západnom Novohrade
Na sever od Lučenskej kotliny a ipeľskej kotliny tiahnu sa ako výbežky
Slovenského rudohoria a Javoria novohradské vŕšky, prechádzajúce na
západe do Krupinskej planiny v Honte. V dolinách, ktorými pretetekajú potoky Kriváň (Lučenský potok), Tuhársky potok, Tisovník, Krtíš (so
svojimi menšími prítokmi), smerujúce na juh do Ipľa ako jeho prítoky,
sú roztrúsené obce s nárečím nazvaným vrchárske. Toto nárečie tvorí so
susedným nárečím v Honte hontiansko-novohradský vrchársky nárečový
celok, v ktorom sú hranice stolíc málo výrazné. Hlavné znaky vrchárskeho nárečia – osobitné striednice za staršie zadné y, ý (zadné, nemäkčiace
e, ej, respektíve ə, əi̯) a neurčitok slovies na -ťi- odlišujú ho od lučenského nárečia, ale aspoň čiastočne ho zbližujú s ipeľským nárečím, ktoré
má okrem iných tieto isté znaky. Predpokladá sa, že západ a východ severného Novohradu nárečovo priamo spolu súviseli, tvorili kompaktný
nárečový celok a že pás lučenského (stredoslovenského) nárečia v doline Kriváňa (Lučenského potoka) vznikol pri obchodnej ceste, neskoršie
poštovej a železničnej spojovacej tepne medzi Lučencom a Zvolenom.
Novohradské nárečia mali a majú stredoslovenský základ južného typu,
podobne ako hontianske, zvolenské a malohontské (gemerské). Nositelia
týchto nárečí za tzv. valašskej kolonizácie (podľa valašského práva) od 14.
storočia, potom za vlády Jána Jiskru a bratríkov v 15. storočí a už predtým za nadvlády maďarských feudálov, boli v kontakte s ich rečou. Pre
všetky južné stredoslovenské nárečia (v Gemeri-Malohonte, v Novohrade, v Honte) spoločnými nositeľmi novôt vo výslovnosti a v niektorých
slovách a ich tvaroch boli „valasi“, prisťahovalci, pastieri oviec postupujúci z Valašska a Ukrajiny, ako svedčia striednice za y, ý (>ə, əi̯), infinitív
na -ťi a v gemerských nárečiach aj v ipeľských nárečiach osobná prípona
v pl. na -mo atď. Riedko obývané vŕšky južných slovenských stolíc boli
výhodné pre nových osadníkov, ktorí splynuli s domácim obyvateľstvom,
ale zanechali mu v nárečí niektoré výrazné znaky, ktoré boli podnetom
vnútornej prestavby najmä fonologického systému.
Prechod od lučenského k vrchárskemu nárečiu nie je ostrý.
Obec Podkriváň (podľa staršieho úzu) sa Trhanová na severe lučenskej doliny nárečovo vyčleňuje z Novohradu a zhoduje sa so Zvolenom,
s Detvou: má iba e za široké ä (meso, peť, hovedo); záporné tvary slovesa
byť a mať: ni̯e som, ňi̯e zme, ňi̯eto, ňemám ňič; infinitív slovies typu -iť
zachováva i (nie -eť): ľúbiť, robiť – ženi, chlapi robiľi (nie robeľi), zámeno
3. os. sg. m. on (nie von) atď. Obec Budiná, pôvodne Buda Lehota, hoci je
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na vŕškoch, patrí ešte do oblasti lučenského nárečia (ňímame, poproseť
ľuďon zdravia, aj von‿e sťato, postavela son, školu robeľi, za štiri dňi,
bívala svadba, bou̯ kostou̯ňíkon, lichtár atď.). Obec Praha (staršie nárečové znenie Prága, obyvateľ Prádžan) je na rozhraní medzi lučenským
a vrchárskym nárečím: má zmenu y > e po labiálach, ý > ej, ale neurčitok
na -ť popri -ti, von šou̯ skúseť, robeť, bəjvať, zesťi ňedaju, vlke, kod, tode
mláťeľi, dačo ňi, žene robele, pekňe sa tu noseľi, chlapci robeľi, ňezamerkuvaľi, čez vojnu mi zme to obrábalə, koselə, zamálo bou doma, zaz hibaj
do vojne atď.
Obec Políchno patrí už viac k vrchárskemu ako k lučenskému nárečiu:
má y > e (dve žene tašle, od tech žiem), ý > ej (peknej chlapec, tvrdej
orech), koncové -m i za -n, ň (ľem, aspom, ťem = ten kämen, ľam = ľan,
pem = peň), neurčitok na -ťi (rosprávaťi, roskazovaťi, tájťi, ri̯asťi, piťi,
staväťi). Na juh od obce Ábelovej (Abel), Madačky (Mad), Nedelišťa (Ned)
a Horného Tisovníka (H. Tis) na západ až po hranice býv. Hontianskej stolice, teraz okresu Zvolen, najmä v doline potoka Tisovník a jeho prítokov
na juh až po modrokamenské nárečie (Dolný Tisovník (D. Tis), Červeňany
(Červ), Lentvora (Lentv), Šuľa, Príboj (Príb), Dačov Lom, Veľký Lom,
Suchá (Such), Senné, Pravica (Prav), Brusník (Brus), Suché Brezovo (S.
Brez), Ľuboreč (Ľub), Závada (Záv), Chrťany (Chrť) a na rozhraní hontiansko-novohradskom Čelovce (Čel).
Systém vzťahov vrchárskeho nárečia je štvoruholníkový so zadným ə, əi̯
krátky:
a
ä
dlhý s dvojhláskami: á
ia
o
e		
u̯ o, i̯o əi̯, i̯e
u
i		
ú
í
slabičné l̥
r̥		
ĺ̥
ŕ̥
Dvojhlásku i̯u sme nezistili; vo všetkých obciach sú doložené tvary s ú
(staršú ženu ap.) – Je problém, či zadné ə (S. Czambel vo svojich záznamoch ho označuje ako ö, ü, alebo poznamenáva, že je to skôr y alebo e)
je samostatná fonéma, keďže sa vyskytuje iba po labiálach a po l, či to nie
je iba kombinatórny variant fonémy e, ku ktorej vývin speje (podobne ako
v ipeľskom nárečí). Je tu istá analógia so širokým ä v spisovnej slovenčine. O diftongu əi̯ (ej) platí téza, že je bifonematický nositeľ dĺžky. Pravda,
foneticky pri stúpavých i klesavých dvojhláskach ide o polosamohláskovú zložku i̯, u̯ , ktorá s plným vokálom tvorí celok – dlhý nositeľ slabiky.
Nie sú to ani dve plné fonémy. Na rozdiel od ipeľského nárečia má popri
stúpavých diftongoch i̯a, i̯e, i̯o, u̯o aj klesavý diftong ej (əi̯), ktorý má tú
istú funkciu ako stúpavé dvojhlásky. Tento teoretický problém bude treba
ďalej skúmať.
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Pokiaľ ide o realizáciu striednic za y, ý, nie je jednotná, ak aj odhliadneme od individuálnej výslovnosti, akú spomína i J. Matejčík z Málinca
(Lexika Novohradu, 21) pri niektorých spoluhláskach (substitúcia m,
v hláskou b: Mišo – Bišo, vole – bole, akoby hovoriaci mal zapchatý nos
pre nádchu). Výslovnosť ostatných samohlások je taká istá ako vôbec
v strednej slovenčine, na rozdiel od nárečia na rozhraní slovensko-maďarskom, kde je výslovnosť dlhého á odlišná.
Samohláska a, á sa vyskytuje napr. v slovách a tvaroch: brat, bratraňec; Na drahach (v chotárnom názve); lačnej, rádzga, rakita, raľa,
ravem; bľadej, bršľam, nahaťe, nak, ľameš, ňeňika (= tetka), ťarcha;
ďesať, hrada, jazek, praďeno, ťaškí, húsa, prasa, teľa. V slovách dáž,
dažďa, chrbát (ipeľské dẹ́ ž, ale chrbẹ́ t, chrpta) proti du̯ ož, chrbu̯ ot
u staršej generácie ako striednica za tvrdý jer; v slovách ľachkí, ľam
za mäkký jer.
Samohláska široké ä je po perniciach: mäso, mäkí, semä, päta, päť, hovädo, sväťiťi, žriebä a i. ako v iných stredoslovenských nárečiach; po velárnych spoluhláskach: kämen (mlynský, inak skala), käďiťi, skäďe; ukäzovaťi, pokäčke, käďa a i. Krátke a, ä sa strieda po mäkkej spoluhláske
s dvojhláskou i̯a (proti ipeľskému ei̯): hovädo: hovi̯atko, hrada: hri̯atka,
päť: pi̯ate, pokäzovaťi: poki̯azaťi, pri̯asťi: praďi̯e, tri̯asťi: trasi̯e, ri̯asťi:
rasťi̯e (neurčitok ri̯asť/ri̯asťi je v lučenskom, vrchárskom i modrokamenskom nárečí, v Novohrade proti ipeľské rọ́ sťi, rosťén). Samohláska e je
striednicou za pôvodné e a ě, ktoré tu splynuli, napr.: ňesi̯em, veďi̯em,
beží, pec, breh, breza; e je striednicou za mäkký jer, zriedka za tvrdý
jer, napr.: ďem, pes, bubem, pem, v prípone -ec: oťec, paľec, mláďeňec,
dovec, vrabec; ďeska, ťem, ťeraz, lakeť; e je striednicou za pôv. y tam,
kde zadné ə splynulo s predným e, najmä po iných spoluhláskach než
perných, napr.: žene bole (Pol), tech peknech chlapcou̯ , ale dve kravə,
z kravə úžitok (Praha), do mlena, mlenár (D. Tis), dva stole, lechtár, kode,
ale kobə (D. Tis, T. Pole atď., tej žene čele sa roja (V. Lom), do škole, od
robote, krave sa nesťele pásťi, sem mu̯ oj (Such), mašine, metle, voľakode,
do doľine, zafúľanej hábe (V. Lom) atď. Dvojhláska i̯e v dlhej slabike alternuje s krátkym e, napr.: ena čela: veľa či̯el, pi̯ecťi: peči̯e (V. Lom), di̯eťa:
ďeťi (H. Tis), hňiľičke taňi̯esle: taňesú (Pol) ap.
Proti krátkemu e za pôv. y stojí diftong ej v dlhej slabike, kde splynul
so zadným əi̯, podobne, ako je to pri e: ə, napr.: umrlej človek, chorej
(Praha), peknej, žltej, ale: ľavəj bok, živəj, ťepləj, pəjtaťi (V. Lom), kerej
ako pracuje, dejchaťi (T. Pole), bľedej, každej misí zomrieťi, ale: pəi̯taťi,
celəj ľavəj (D. Tis), bou̯ vi̯ac človeg lačnej, pečenej krompeľ (Pol), žeby
son sa ňepomejľeu, po tejžňi (Praha), on takí mladej, pochabej človek
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(Abel), kerej dostáu kňišku (D. Tis), odejchnúťi (Brus), každej má svoju
robotu (Such), kod bou peknej ďem (V. Lom), voľakode bejvale kolovrate
(Príboj), každej bou bi̯elom obľeku (Prav), vrkoč zapletanej (Čel) atď.
Zadné ə alternuje so zadným diftongom əi̯ podobne ako e: y; ako vidieť
z uvedených príkladov: pəjtaľi si nodzľach (Ľub), ďe som bəjvau tej starej
chiži (Prav), čas bou dobrəj, každəj od boha ďem (Chrť), predávau̯ edon
starəj Vrchoväm vole, tak som bou̯ šecok takí dobitəj (Záv) atď.
Samohláska i je za pôvodné i, napr. zima, žito, šiťi, izba, iskra, ďivej, robiťi, robí, napije sa, robotňíci; je za pôvodné y, ý po velárach: kisluo mľieko, chiža, naveki (Pol), on takí mladej (Ábel), veľkí strom (V. Lom), kívaťi,
chiťiťi, druhí raz (Ľub) atď; za y, ý v predpone vi- (spis. vy-), napr.: z dreva
to bolo vistrúhanu̯ o (Záv), viučeňí páňi, vižiťi (Ľub), žena mi vinšla proťi
mňe vono (Prav), kot sme si vipiľi (Chrť), višívanei̯ obau̯ čoke (Čel), viťi̯ahne e von z vode (Príb), vivľi̯ekou̯ enu ou̯ cu (H. Tis).
Vokál i býva za y, ý v jednotlivých slovách podľa spis. jazyka najmä
u mladšej generácie: aki̯e máťe vi ruke (Such), aj mi be sme ich ta boľi
vzaľi (Brus). Samohláska o a dvojhláska uo je za pôv. o, napr.: noc, os, to
mesto, dom, poľe, voz; za pôv. tvrdý jer: moch, voš, rož, zdocha, ko mňe,
vo, zo, odo, -ok (predok, zadok, česnok), tode, kode, kod; vokál o alternuje s diftongom uo: hora: hu̯ or: do hu̯ or zme choďiľi (Záv), v našei̯ hore
(Chrť), ku̯om: koňe poháňau̯ (Príb), mu̯oj sem: moje ruke (Such), sponi̯a
ku̯ orka (D. Tis) atď. V niektorých slovách je o, u̯ o alebo i̯e: na západe doska: na východe deska (Pol, Praha) ako aj v ipeľskom a lučenskom nárečí;
chrbu̯ot (Červ, D. a H. Tis, Sen, Such, T. Pole), na východe chrbi̯et (Pol,
Praha, ipeľské n. chrbét); som (Ľub, Pol), častejšie sem (= ‚sen‘).
Dvojhláska i̯o vyskytuje sa za i̯e pred u̯ : ďi̯ou̯ ka, poľi̯ou̯ ka. Namiesto
u̯ o je vo, ktoré je tiež dlhým nositeľom slabiky: chvosťik (Ľub, V, Lom),
svorňik, von, ona, ono atď.
Vokál u, ú je za pôv. u a za nosové ǫ: buďiťi, duch, ruka, lúka, dub, buk,
cudzí kľúč; u: ú alternuje: lúčaťi, zalučiťi, zub: zúbok ap.
Dvojhláska i̯u nebýva vo vrchárskom nárečí. V slove sľúka, gen. pl.
sľúvok je v novohradských nárečiach za staršie sľiu̯ka zvratnou analógiou
vplyvom zmeny kľúč: klíč v ipeľskom nárečí. Z češtiny je prevzaté hrúza,
vúbec, dúverňe ap. Kvantita vo vrchárskom nárečí sa celkove zhoduje
s inými stredoslovenskými nárečiami. Proti spisovným tvarom povedať je
povi̯edaťi (ipeľské povẹ́ daťi) všeobecne novohradské. V zápornom tvare
slovesa maťi je dĺžka: ňíman ňiš (D. Lom), ňímaľi zme (Príb) podobne ako
v lučenskom nárečí (ipeľské ňẹ́maťi).
Pri tvorení slov prípona -íňec na západe Novohradu má dlhé í, na východe krátke i: pľevíňec, seňíňec, kozíňec ap.
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Rytmické krátenie sa dôsledne uplatňuje pri skloňovaní a časovaní,
napr. v 3. sos. pl. (oňi) mláťa, chváľa, páľa ap.; múdre chlapec: dobrej,
múdro di̯eťa: dobru̯o, krátki bíč: veľkí (Príb); po kmeňovej spoluhláske v je
krátke o: červivo jabl̥ko, krivo šilo (= šidlo) ap.
Prídavné mená z príčastí trpných od slovies -núť majú predposlednú
slabiku dlhú: nabrznúto mľi̯eko, opľesnúta kapusta (Príb), rozmoknúta zem
(Čel), ukranúte veci (Ľub), už bola krava zdochnúta (D. Tis); takisto od
kmeňov slovies na -ieť (rozumeťi, tri̯eťi): chľeba mädom natri̯eto (Brus), už
bou vilačňi̯ete (Príb), skisľi̯eto mľi̯eko (Ľub), zovri̯eta voda (D. Tis). Tieto
dĺžky na predposlednej slabike u mladšej generácie zanikajú, podobne ako
podoby s tzv. posunutou dĺžkou vo východnom Novohrade a v záp. GemeriMalohonte.
Spoluhlásky vo vrchárskom nárečí sa zhodujú so systémom konsonantov v lučenskom nárečí a iných stredoslovenských nárečiach, ale využitie
je v niektorých prípadoch osobitné.
V staršej generácii sa tu ešte vyskytujú sluchom postihnuteľné palatalizované zadopodnebné a perné spoluhlásky k‘, g‘, h‘, ch‘, b‘, p‘, m‘, v‘,
ako vidieť v niektorých ukážkach z obcí, kde striednice za y sa líšia ako e
a zadné ə, napr. na svadb‘e, na slam‘e, ale zo svadbə, zo slamə; k‘amen,
ruk‘e, k‘elko ap.
Fonémy l, ľ, r ako sonóry majú vo fonologickom systéme stredoslovenských nárečí a spisovnej slovenčiny prechodný charakter od vokálov ku
konsonantom. Na rozdiel od ipeľského nárečia vrchárske ako i lučenské
nárečie – má slabičné r, l krátke i ŕ, ĺ dlhé: gr̥k, vŕ̥ba, kr̥v, bl̥cha, vl̥na, pl̥nej,
dl̥hí, žl̥tej, vl̥k, jabĺ̥čko (Senné, V. Lom), tĺ̥ci/tĺ̥cťi atď. V obci Sucháň (v okrese
VK, ale pôv. v Honte) je slabičné r v predpone pr- (= „pri“) prdaťi, podobne
prňiesťi; slabičné r je i v dr̥vo, dr̥votňisko. Spoluhláska l býva na začiatku
slabiky (na konci slabiky pôvodne mäkké -l > -u): lúka, celej, planej, zubalo,
šilo, vile, ona jela (von jeu̯ ), na konci slabiky pred spoluhláskou -l- za ľ depalatalizáciou: telko, velkí, velmo/velmi ap.; -l- v slove velkí je bežné aj v lučenskom nárečí. Okrem prípadov, kde je za ľ depalatalizáciou l (velkí ap.),
palatálne ľ je v takých prípadoch ako v lučenskom a ipeľskom nárečí, napr.:
poľa ňímame veľa (Such), ľavej bok, ľam, ľúbiťi mľi̯eko, boľasťi (V. Lom),
pám učiteľ (T. Pole) atď. Mäkké ľ sa vyslovuje aj pred i z pôv. y v slovách
prevzatých z iných nárečí alebo zo spisovného jazyka, napr. ľižica, mľim
ap. Spoluhláska j je v slovách jama, jadro, jazek, juňec/-ňi̯ec, vajce, zajac
atď. Na začiatku slova pred -e je odsunuté natrvalo (nielen v sandhi) v slove
edon (= jeden), edna/ena, edoráz, enaťi sa ako je aj v ipeľských nárečiach;
ďalej eľem (= jelen), esem (= jeseň), esťi, edon, edla, ež (= jež) (Senné,
Šuľa, D. Tis). V názve Jabelová (= Ábelová) je ako protetická hláska j.
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Fonéma v má dvojakú realizáciu: a) ako pernozubná spoluhláska so
slabým záverom sa vyslovuje na začiatku slabiky pred samohláskou,
napr.: voda, vo voďe, voľakode, hovädo, veďeľi ap. Pred spoluhláskou pre
slabý záver často zaniká (dovica, čela) predložka v sa niekedy pred spoluhláskou vynecháva (Lučenci = v Lučenci), iba zriedka pre zveličenú snahu o presnú výslovnosť vyslovuje sa ako f (f tei̯ zemi) (Príb), takže v je tu
ako párová znelá s malým zaťažením; b) ako obojperná hláska u̯ na konci
slabiky, napr.: domou̯ , dáu̯ no, dreu̯ ce; za pôvodné -l, takže u alternuje s l:
vou̯ :vola, kou̯ :kola, bou̯ :bola, bolo. V gen. pl. mužských vzorov chlapou̯ ,
dubou̯ ap. znie u̯ rovnako ako v inštr. sing. ženských vzorov: zo ženou̯ ,
ďi̯ou̯ kou, dlaňou̯ , uľicou̯ , kosťou̯ (toto ou nie je dvojhláska). Toto u̯ písané
u alebo v, je jedinečná spoluhláska (nepárová).
Fonéma f sa vyskytuje zriedka v slovách onomatopického pôvodu
a v prevzatých slovách, napr. fúkaťi, fučaťi, pif, paf, fuj, fajčiťi, frušťik,
fajnovej ap. Nie je v plnom zmysle párová neznelá k spoluhláske v.
Fonéma m je bilabiálna nosová spoluhláska nepárová (jedinečná), ktorá má vo vrchárskom nárečí pomerne veľkú frekvenciu, keďže na konci
slova pred pauzou i každé n, ň sa vyslovuje ako m: jama, dom, zima, bubem, ďem, dlam ap. Pred b sa n asimiluje aj vnútri slova, napr. hamba,
žemba ap.
Spoluhláska n je za pôvodné n, napr. noha, žena, rano, nos, seno, peknej; ena (= „jedna“), spanúťi, vom, ona, ono atď.; v prevzatých slovách,
napr. mašina, notár, naranč ai. V susedstve iných spoluhlások n sa asimiluje, tak vznikajú varianty, ktoré v príkladoch neoznačujeme: pred k, g
vzniká tzv. velárne ŋ (ťeŋkí, struŋga): pred sykavkami vzniká n so slabým
záverom (označované v odborných prácach veľkým písmenom) (koNskí,
poNstva i za m). Spoluhláska ň je v domácich slovách: stuňa (= studňa),
pred e, i alternuje s n: žena, dat, žeňe (ale pl. nom. žene); ňímam ňišt,
ňescem, ňisom, ňinto atď.
Fonémy b, p sú párové perné spoluhlásky, ktoré sa vyskytujú v domácich
slovách, ako sú robiťi, páliťi, dobrej, prvej, žaba, lopata atď.; v prevzatých
slovách: cibuľa, bachter/bochter, sapún (= mydlo), pigľajz, apa, pánt, bak
atď. Spoluhlásky d, t sú párové zubné v domácich slovách: daťi, dejchaťi,
dom, dub, edom, dva, tri, tem, teraz, arch. trpou̯, rataj (= ‚oráč‘), tráva atď.
v prevzatých slovách: láda, rata, taňec, meter/mẹ́ter atď. V skupine dn, dl
spoluhláska d zaniká: stuňa, ena/edna; zubalo, šilo (V. Lom).
Palatálne ď, ť sa vyskytuje v domácich slovách pred e, i, i̯e, i̯a, i̯o:
ďeďina, ďi̯era, (j)eďi̯a, choďi̯a, ďi̯ou̯ ča, ňeďeľa, ďeľako, ťeľa, ešťe, ťeplej
atď; prasťe, rosťa (rasca) ap.; v prevzatých slovách, napr. ďah, ďemikát,
ďengľavej, kašťi̯eľ, ťapša, apaťi̯eka, ťureckí atď.
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Na konci slova po spoluhláske ť zaniká, napr. boľas, boľasťi, kos, kosťi (V. Lom), du̯oš (T. Pole). Takisto v skupine -stl- spoluhláska t zaniká:
strasľivej. Pred zadným e, ej za y, ý, ə, əi spoluhlásky d, t ostávajú: kode,
tode, bľadej, žltej, tej (žene) ap.
Spoluhlásky dz, c sú párové polozáverové ako aj v iných stredoslovenských nárečiach, napr.: saӡa, reӡa (‚hrdza‘; za riӡa), mľi̯azgaťi; celej, cesta, koňic, lavic, sr̥ce (vojak) vojaci, ci̯eu̯ ke, graca, cukor ap. Spoluhláska
dz ako aj c je nezložená fonéma, obyčajne označovaná dvoma literami, ale
vo vedeckom prepise sa namiesto dz označuje znakom ӡ (prevzaté zo švabachu). Asimiláciou c vzniklo ӡ vo výrazoch hoӡakí, hoӡďe a vo viazanej
výslovnosti vo vete: viaӡ ovieӡ maľi atď.
Spoluhlásky dž, č sú párové polozáverové, ale dž sa vyskytuje zriedka
v slove, častejšie vzniká vo vetnej súvislosti asimiláciou č. V domácich
i prevzatých slovách je č: často, česaťi, bič, červíke, mačka; bača, čižma,
bačkore atď.; Pradžan (obyvateľ Prahy, Pragy); vrǯaťi, vrǯďí ap.
Spoluhlásky z, s sú párové sykavky; vyskytujú sa v domácich slovách:
voz/s, zub/p, blázon, breza, koza, slza, zima; ďesať, seďem, sem (= sen),
nos, boskaťi/bozkaťi, ľesa, mäso, prasa, prasťe, suché, sito atď.; v prevzatých slovách, napr.: bajúze, bajznom, juhás, salaš, sára a i.
Spoluhlásky ž, š sú v domácich slovách, napr. koža, žaba, žriebä, žito
(= pšenica), žuvej, žltej, tejžďem/težďem, žďi, ažda (= „azda“), ražem;
duša, maťerina dúška, sušiťi, ešťe, šťastnej, šetke žene, ušiťi, šťiri; v predĺžených slovách: živám, žeľi̯ar, moržovaťi, žochtár/šochtár, žačkou̯ a i.
Spoluhlásky g, k sú párové záverové veláry, ale g je menšej frekvencie
než v slovanských jazykoch, kde sa g nezmenilo na h. Spoluhláska g je v slovách onomatopoického pôvodu: gágaťi, gruľiťi, gl̥gaťi, grgu, grgaťi; v skupine ӡg (za zg): ráӡga, mi̯aӡga, moӡge; v prevzatých slovách: gambe, gondáš,
gápeľ, orgován, figľiar, furganč/furdanč (ručná vŕtačka) a i. Vo vetnej súvislosti g sa vyslovuje za pôv. k, napr. gu komu, g‿voďe, nag‿iďe atď.
Spoluhláska k je v domácich slovách za pôv. k: koža, oko, ruka, človek
ap.; v prevzatých slovách: kefa, kalap, koch, korčule a i. V skupinách hlások je sk za sch – skovaťi, kš za chš:drakší (-chší, -hší), ľakší (-chší, -kší);
sukší (-chší); podobné je kceťi (pôv. chceťi), nak (spis. nech v sandhi).
Spoluhlásky h, ch, sa líšia miestom artikulácie – h je hrtanová spoluhláska, ch je zadopodnebná (velárna), ale spôsob artikulácie je ten istý
– obe sú úžinové, trené. V domácich slovách h je za pôv. g: noha, behaťi,
haluz, hovädo, hus atď.; v prevzatých slovách: habarka, uharka (spis.
uhorka), hurka, haspra a i.
Spoluhláska ch je za pôv. ch: dach, lechtár, krochmeľ, žochtár, bachter, rechtor (= rektor), dochtor (= doktor) a i.
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Spoluhlásky h, ch sa správajú ako párové znelostné, t. j. znelé h na
konci slova pred pauzou sa vyslovuje ako neznelé ch: roh – roch, boh
– boch; naopak, koncové -ch pred znelou spoluhláskou alebo samohlás
kou vyslovuje sa ako znelé γ (= znelé ch označované gréckym písmenom
γ = gama) alebo ako h, napr. abych bol, abych ani nebol: novohr. abeh
bou̯ , abeh aňi ňebou̯ . Vo vedomí hovoriacich tu h : ch tvoria čo do znelosti
skutočný pár znelá : neznelá.
V spoluhláskovom inventári vrchárskeho nárečia – okrem palatalizovaných spoluhlások tam, kde je i zadné e/ə – tvrdé – niet osobitných hlások,
iba ich rozloženie a tým i frekvencia je osobitná. Rozlišovať javy slovnej
a vetnej fonetiky je potrebné, pretože vo viazanej výslovnosti v rámci vetného taktu je viac zmien závislých od mechaniky rečových orgánov, ako
sa ukázalo v osobitnej kapitole pri ipeľských nárečiach. Vo vrchárskom
nárečí z nosových spoluhlások m, n, ň (mäkké ň sa najprv depalatalizovalo na n) na konci slova je iba m, ako sa uviedlo, ale v susedstve iných
spoluhlások sa i toto m mení, keď ide o bežnú, nie o nadmieru starostlivú
výslovnosť, napr.: bole tam tej žene // bole tan tej žene (Pol); išou̯ som
od Dúbrau̯; na Ľubori̯̯ečku son choďi̯u̯; naeno (= naraz) son zazreu̯ ; buďem pəjtaťi (Záh); u soN slabá, ver slabá som uš (Such); voľakodəj zme
sa z dukatom uməjvaľi; zdraví ako ťem peňi̯az; tan sa aj viac pesňičkou̯
vispi̯evalo (Lešť); susede choďele k susedám; edon druhimu; báťa Y. nám
ušiu̯ kapsate (Sen); každej bou̯ bi̯elom obleku; a ďívau̯ soN sa na tech ľuďich (Prev); ja soN spau̯ pri koši̯are z mojim ňebohim apom (H. Tis); ťeŋ
ku̯ oŋ kop‘e (Príb) ap.
Okrem -ň > n zmenilo sa na konci slova a slabiky depalatalizáciou -ď,
-ť, čiastočne i -ľ na d, t, prípadne l > u̯ , hoci sa koncové -ľ zväčša udržalo, napr.: kráľ, kašeľ, soľ, pri̯ateľ, kopáľ ap., ale: kosťi̯au̯ , podbeu̯ , oťi̯au̯ ,
dosi̯au̯ a i.; na konci slabiky vnútri slova je -u- alebo l-, napr. ťeu̯ná krava,
velkí, velmi ap. Spis. hneď, keď, veď, novohrad. hňet/d, kot/d, vet/d, čeľad/t, vechet ap. Porov. inf. na -ťi, imperat. na -t. Zdvojené spoluhlásky,
pokiaľ by mali vzniknúť v súvislej výslovnosti, sa zjednodušujú podobným
spôsobom ako v ipeľských nárečiach. Vnútri slova zjednodušili sa skupiny spoluhlások -dn-, -dl- na n, l, t. j. spoluhláska d zanikla, napr. spanúťi,
kranúťi, ena cesta, pret poluňim, choňík, stuňa, dva mláňike, preňí a zaňí
návoj, ri̯aňe, senuto mľi̯eko, honej čeľaňík, veno, dovena atď. Rozšírenie
týchto prípadov nie je v každej obci vrchárskeho a modrokamneského nárečia rovaké: niekde je paralelne n i dn, napr. eni̯e konope, fše edna, fše
zasa druhá (Zombor), pravda, u mladšej generácie je častejšie dn.
Menej je rozšírené l za skupinu dl, napr. vile, zubalo, šilo (D. Tis, H. Tis,
T. Pole, D. Lom, Ľub, D. Placht, V. Krtíš, M. Strac, M. Zliev, Čel, Zomb...),
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podhrľi̯a, ňemädľiľi, mädľica i mäľica (Príb), (v) močiľe, poluňovati (Ľub),
zeľi (= zjedli) (O. N. Ves)...
V skloňovaní vrchárske nárečie má odchýlky proti ipeľskému i lučenskému nárečiu: v dat. sg. býva prípona -u popri -ovi aj pri životných substantívach, napr. chlapu, gazdu, slúhu // chlapovi, gazdovi, slúhovi; v lok.
pl. neživ. býva popri prípone -ách i prípona -i̯ech, napr. z techto zlech
časi̯ech (Sen), ďevi̯̯aťi, v domi̯ech (T. Pole), išľi zme na dvuch motori̯ech
g hraňici (H. Tis); držau̯ ho v zubách (D. Lom). V gen. – ak. pl. je prípona
-ou̯ , -í a osobitná prípona -ich podľa zámen a adjektív, napr.: od ľuďich,
veľa peňazich, päď grošich, ďívau̯ son sa na ľuďich (D. Tis, Príb, Šuľa);
podľa toho je i tvar vlaňich. Zachovali sa i staré duálové tvary pri žen.
substantívach v gen. pl.: od nohú spadou̯ , z rukú (Praha) atď. Inak v skloňovaní sa odrážajú hláskoslovné javy (y >ə, e, ý > əj, ej; k‘, g‘, h‘, ch‘, -m >
-n) tak pri substantívach, ako aj pri adjektívach a zámenách, podobne ako
v ipeľskom nárečí. Podrobnosti vidieť v ukážkach. Niektoré tvary, napr.
osobné zámená ja, te, von, mi, vi, oňi, nepodliehajú vždy hláskoslovným
pravidlám (mi, vi, ipeľské me, ve), ale prispôsobujú sa severným stredoslovenským a spisovným tvarom, najmä u mladšej generácie. Ukazovacie
zámená ťem, tá, to; ťí, tej podobne ako adjektíva mladej, mladá, mladu̯o,
mlaďí, mladi̯e majú odlišné tvary z hláskoslovných príčin, ale i na diferenciáciu (ťem sg. nom.: tem chlapom dat, pl.).
V časovaní slovies z konc. -m, -š, Ø, -me, -ťe, ú/-ia iba 1. os. sg. i pl. sa
líši od ostatných novohradských nárečí (vrchárske -m je proti ipeľskému
a lučenskému -n, -me je proti ipeľskému a gemerskému -mo, a to zhodne
s luč.). Neurčitok na -ťi je – okrem lučenských v celom novohradskom
nárečí. O platnosti rytmického zákona bola reč v hláskosloví.
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V. Modrokamenské nárečie
Na juh od vrchárskeho nárečia reč slovenského ľudu v Novohrade má
základ v južnom stredoslovenskom nárečí, má jeho hlavné znaky, ale živé
kontakty jeho nositeľov s maďarskými obyvateľmi aj v nedávnych časoch
zanechali stopy nielen v slovnej zásobe, ale i vo výslovnosti. Podľa bývalého sídla okresu oficiálne sa nazýva toto nárečie modrokamenským,
no rovnako by ho bolo možno nazvať podľa terajšieho sídla veľkokrtíšskym. Má niektoré znaky lučenského, iné vrchárskeho nárečia, ako aj
stopy interferencie s maďarčinou. Modrokamnským nárečím sa hovorí
v obciach Modrý Kameň (M. Kam.) Horné Plachtince, Dolné Plachtince,
Stredné Plachtince (H., D., S. Placht), Dolná Strehová, Horná Strehová
(Streh), M. Krtíš, V. Krtíš (Krt), Malé Zlievce (M. Zliev), Sklabiná (Sklab),
Opatovská Nová Ves (O. N. Ves), Zombor.
V hláskosloví modrokamenského nárečia je na rozdiel od vrchárskeho
a ipeľského iba jedno i, í z apôv. i aj za y, ako je i v lučenskom nárečí,
napr.: ženi robiľi, ňinto jedniho dobriho, tí páno, od Šťi̯au̯ ňici, pítaťi, díchať, zomri̯eťi, šťiri, ňímam ňišt (V. Krtíš); na ľipe, ri̯asťi, maťi, sväťiť,
ľúbiťi, kupuvaťi (M. Zlievce); iťi, pi̯ecťi, čakaťi, ňi̯esťi, maťi ľichtára, vlaňi,
kedi, kerí, tí moji (Sklabiná); v našej ďeďiňe, miseľi, kitičke, visušiľi, tag
zme ih vimláťiľi, ňiťeu̯ ňice (Zombor); keď sa gazdovi̯a pripravovaľi saďiťi
novú viňicu, škepeňi̯e viňice, viňič, naľi̯au̯ do putňi z vínom tej vodi, agáčovu̯ o ľiko (S. Plach) atď. Ako vidieť i z týchto príkladov, druhý výrazný
znak vrchárskeho aj ipeľského nárečia, t. j. neurčitok na -ťi je v prevahe
nad -ť, hoci existuje i kolísanie. Koncové -n, -ň (po neutralizácii palatálneho -ň) sa zmenilo na -m, takže na konci slova a morfémy je -m akoby
bolo neznelé párové k spoluhláske -n, kým v ipeľskom a lučenskom nárečí naopak je -m > -n. Pôvodná spoluhláska (etymologicky) sa pri ohýbaní
reštituuje, napr.: ku̯om, gen. koňa; ľam, ľanu;, blázom, blázna atď.; v lučenskom a ipeľskom nárečí podobne sa reštituuje -m, napr. don, domu;
seďen, sédmeho. Vo vetnej súvislosti toto -m sa prispôsobuje susednej
spoluhláske, ostáva pred samohláskou, napr.: misím opraťi; na Kirťi son
choďi̯evala, tak som prešla; vom do mňa skočí; f ton sveťe (H. Streh);
teraz vám povi̯em, hádam ho ňezeľi, ja kričín žďi, medveď ván zdochou̯
(O. N. Ves); ľan sa ňesi̯au̯ , ľen konope sa pestovaľi, potom zme ih močiľi, s tin sa zatkávala osnova (Zombor); osem hoďím, pám farár, ňi som
(M. Zlievce); jesem, ražem, blázom, osem hoďím, tem dum (= dvom),
trim, pi̯aťim, rozumi̯em, janke (= jamky, Sklab).
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V krátkom vokalickom systéme je častejšie e za pôv. a aj ä (z nosového ę), napr.: meso, žri̯ebe, peť, hovedo, sveťiť (ale: svatí), kemem, keďe
(V. Krt, Sklab); výskyt širokého ä je zriedkavý, napr. pätnás v obciach
pričlenených z Hontu na západe, i v obciach susediacich so stredným
Novohradom: päďesiat (S. Placht); mäno moje, mäd (ale meso, peť, hovedo, D. Placht); mäso, päť, žriebä, sväťiť (M. Zliev) atď.
Popri dvojhláskach i̯a, i̯e, u̯o je tu i dvojhláska i̯o, napr. ďi̯ou̯ke, ďi̯ou̯ ča,
poľi̯ou̯ka, ri̯asťi, robi̯a, páľi̯a, vari̯a (Sklab), kriči̯a, vajci̯a, povi̯em, posmi̯evaju, Sklabinčaňi̯a (O. N. Ves); ňesmi̯eš tájťi, ňemu̯ ožeme príťi, burgunďiju zme ri̯aďiľi (H. Streh).
Spoluhlásky k, g, h, ch – ako aj v iných stredoslovenských nárečiach
– sú slabo palatalizované, správajú sa ako iné palatálne spoluhlásky pri
ohýbaní slov, napr.: ruke uki̯azať, v Ameriki, g‿nohi (Sklabiná); uki̯azaťi,
kemem, keďe (D. Palcht). Skupina dl sa zjednodušila na l, skupina dn na
n, hoci je tu i kolísanie, napr.: edna : stuňa, preňí páni, spanúť, kranúť
(V. Krtíš); zubalo, šilo, seľi̯acki, konope zme močiľi v močilách, bilá na
krosnách, eni̯e sa zvaľi poskomňi̯e, preňí a zaňí návoj, fše zme edna, fše
zasa druhá (Zombor); ena stuňa, spanúťi (Sklab); (jeu̯ ), jela, vili, stuňa,
v enom, kranúťi (D. Palcht); kranúťi, ale: spadnúťi, edniho (M. Zliev).
V skloňovaní substantív ženského rodu je ako v lučenskom i modrokamenskom nárečí gen. sing.: do kiprej zemi, od mojej žeňe, ale zo zemi (D.
Placht., Sklab, H. Placht); z uľici, z lavici, z dlaňi, od Šťiavňici (V. Krtíš);
v gen. plur. je viac tvarov, napr.: kopa, kopi, ku̯ op, kopou̯ (V. Krtíš); do takich kopou̯ zme ih nakládľi (Zombor). Namiesto genitívu je nominatív po
číslovkách alebo príslovkách miery, napr. pet svadbi, veľa ženi, keľko ženi
jesto; podobne je v i v strednom rode: ňíma, ťeľko vajcia (V. Krtíš). V lok.
pl. muž. rodu živ. i neživ. je prípona -och, -ich, ale vyskytuje sa i prípona
-ách, napr.: na obrazách, po večerách, zubách (V. Krtíš); po stromách, f
trapi̯ech, v časi̯ech, na obrazi̯ech, na lazi̯ech, o gazďi̯ech, o domi̯ech (D.
Placht).
Prídavné mená i zámená sa skloňujú ako v lučenskom nárečí, napr.:
dobru̯o, dobriho, dobrimu, boží, božiho, boži̯a, božú atď.; tento, ten,
o tom, tí, tie; kerí; čo, kto, o kom, o čom, ja, mňa, mňou, ťebou̯ , naňho,
preňho (V. Krtíš).
Slovesá sa časujú (mutatis, mutandis) ako v strednom a severnom
Novohrade, napr. iďem domou̯, ňímam ňišt (D. Placht); ňi som, ňinto, ňemám ňišt, oňi sa (M. Zliev); iť, iďem, chojťe, išou̯ , tajšou̯ g dveram, hibajťe, hádzať, hádžem; pi̯ec, pečiem, pi̯ekou̯ ; ňi̯es, ňesiem, ňesú, ňi̯esou,
ňi̯esla; robiť, buďem robiť, robiu̯ bi son, ňerobí; kupuvať, preskakúvať atď.
(V. Krtíš).
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Okrem jednotlivých slov maďarského pôvodu, ktoré už dávnejšie prešli
do slovnej zásoby slovenských nárečí ako prevzaté a aspoň čiastočne prispôsobené domácemu systému hlások a tvarov v južných stredoslovenských nárečiach, najmä v Ipeľskej kotline, Lučenskej kotline a Rimavskej
kotline, čiže v Južnoslovenskej nížine, používajú príslušníci slovenských
nárečí výrazy a prvky, ktoré dodávajú ich reči osobitné zafarbenie. Sú to
výrazy oslovenia (báči = ujo, ňaňička = tetka, apa, fiam = syn môj, synak,
pajtáš a i.) pomenovania príbuzenských vzťahov (aňóša, šou̯gor, šou̯ goriná), časti tela (bajúze, ránce = vrásky), predmety (pipasár, kalap, vigan,
kenteš, kepen, botoše, gerenda, ťapša, korház, bičák, čendér = žandár,
ďakornok = praktikant, pengorčoke = peniaze maď. meny pengö, hintov
= koč, mulatiť) atď.
V prevzatých slovách, ale i v domácich výrazoch sa na slovensko-maďarskom pomedzí vyslovuje labializované á, napr. v slove hát (= nuž, teda,
ba), zadné zatvorené ó, zatvorené é, ako sa vyslovuje v maďarčine, napr.
mó̥j švagor, do Ďarmó̥t, čendẹ́ ri nás pochitaľi, atď.
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Prílohy
Voľeňia richtára v Lovinobáňi

(Rekonštruovaná podoba do nárečia Lovinobane podľa pôvodného textu, ktorý bol uverejnený v biblickej češtine, resp. slovakizovanej češtine)
I. Zakazovaňia
Smutno je ráno. Mhla hustá pokríva okoľia, doľinou sa ľen náhliho
potu̯ očka hrkot ozíva, poľi̯a sa ťemni̯e a hori chladni̯e. Od ďeďini iba po
uľici̯ach postávajúciho bez vu̯ oľi dobitka ruk počúťi, lačni̯e kŕmňiki nosom nametávajú bru̯ ná a hrdí si pri dveroch zo stádom gagoce husák.
V ťemnej izbe pret páľom pradú do kola ženski̯e a za pobožnou mamou Aj
vstávajíc rano z sveho lože atď. celí dom zdáva srďečni̯e vďaki Pánu Bohu
za šťaslivu̯ o dočkaňi̯a ránom a zapecení s‿kúta Janko odfukuje spod nosa
dim či̯ahajúc pret páľ pre upečeni̯e krumpľe. Dokončiľi pi̯eseň a pokorňe
zdichá Sláva každá duša. Ftom zaklope voľakto na obloku a Kto doma,
pamodaj (prv Pán Buh dej:) dobrí ďen volá nu oblokon do izbi. Gazda sa
spoza stola g‿oblu̯ očku viťi̯ahňe, otvorí a „Čože je?“ sa ozve. „Báťa, žebi
sťe prišľi pred večeron‿ g‿richtárovi!“ – tag zakazuje s tan vo ďesiatňik
– „Akí čas? Ďesi̯atňik: „Po hau̯ránki, samín večeron!“ Gazda hlavou kíva:
„Povec, pójďen!“ Ďesi̯atňig‿zavolá „Zostaňťe zdraví!“ a pot susedou oblok sa ponáhľa.
II. Samo voľeňi̯a
Podveči̯erog‿e jesení, a ri̯etka v jeseňi skrsla na ňebi zora. Naposri̯ed
ďeďini stojí don dreväní, v ňon‿e ťicho, po‿cťenou stojí štvornohí a teľko
ako bi mau̯ rúk stoľec, to je derež‿obecní, a od ňeho sa na pravo visťi̯era
osmooká klada, na kerej z edniho „Beda ťebe aj tvojej koži, gdo sa dostaňež do mej loži“ hlboko vritu̯ o stojí. Pre domon‿nat‿predešlosťou stojí
breza, u‿sa ľen ďe-tu na ňej nažlklí previ̯eva ľístog‿ a vdome je ťicho. Po
malej chvíľi husto počínajú dvere vŕzgaťi a celú ďeďinu voľačo do pohibovaňi̯a donáša, z každiho domu vichoďí človek, každí čelo do zemi opi̯era
a každí sa zdá, akobi o budúcnosťi prehútau̯ , aš sa každí pod brezou̯ zastaví.
Nočni̯a mrákota prisadá a tu sa nocovaťi chistá. Uš sa ustatí zo spočívajúcej do jari lúki vráťi̯u pasťi̯er a ňedojeni̯e do koši̯ara zatvára ou̯ ce
valah‿a noční žalm spi̯evaťi počína. Už je izba plná, plní sa od dverí za
sto̯ u ťi̯aha od gazdou, oťi̯a̯u sa zaz‿na uhou̯ k peci skrúca a plní prípe
cog‿ľuďmi, radi do koľesa spája, žebi sa ži̯adno z ňeho ňevikradlo slovo.
Na stoľe horí svi̯eca, pri ohňisku na mladon dupci rostlú uťi̯era faklu pou̯ 76
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gár, ľebo sa miseľi visťahovaťi šeci domácí, tváre smelej, v či̯ernich kabátoh, bajúzi si krúťi̯a, hňet‿kostrbati̯e kuštrá si vlasi, hňed zimní či horúci
znoj s čela uťi̯era. To je pán notárijuž lovinobanskí. Na pravú ruku mu
seďí pán richtár, za ňín‿rečňík (druhá hodnoz‿v‿opci) a ďalej gazdovi̯a
starší. Na ľavú stáu̯ inšpektor (dozorca pokladňici cirkevnej), za ňin kostou̯ ňíg (Kirchenvachter) a ďaľej gazdovi̯a starší. Pán notárijuš, bľadí, aňi
čo bi ho na šibeňicu vi̯edľi, hor staňe a takto zbor otvára: „Mnohovážená
obec! Vi̯eťe, že už rok prei̯šo̯u, jako sťe našého pána richtára terajšiho
vivoľiľi, vi̯eťe, že nán slávnej stoľici határostatáše rozkazuje, abi a žebi sa
každiho ľeta páňe richtári a všecki úradi znovu voľiľi, anebošto (miesto
anebo) a poton vnovu bízovaľi. Tak, slávna obec! K tomuto kroku náz zajtrajší ďen Fšechsvatíh upomenuje (upomína)“. S tím dolu tadou̯ a schuťi otfukuje. Nato pán inšpektor seďi̯a‿cpoza stola reč takto pozdvihňe: „Bračekou̯ci, običaj máme, žebi u nás každí rog‿ z druhej stránki
(či̯astka jednomu zemskímu pánu patrí) richtáron bo̯u, aľe bes pána oca
aňi na krok, von nán‿e hlava na kancľi, aj tuto nán oňi najľepši̯u radu
budú veďeťi daťi.“ Nato sa richtár ozve: „Nuš, prau̯daže to tag‿misí biť!
Poťe, švagor inšpektor, aj z váz edon starších, tajďeme sa na faru poraďiťi
a vi sa bračekou̯ci doťi̯au̯ ťicho tu zadršťe!“ Traja sa odberú, ostatní šeci
v richtárovej izbe zostanú – edni o domášňih vecoch susedovi rosprávajú,
druhí po pretku hádajú, z akou poradou̯ vislanci s fari prídu, treťí hádajú,
kto buďe a kto ňebuďe richtáron, štvrtí: „Jano dobrí buďe za ďesi̯atňika,
má ľachki̯e nohe a opchod v dome ňiveľkí.“ A tag‿z mŕtvej ťichosťi na
živú rospravu premi̯eňa sa radňica.
„Pán Boh ván daj dobrí ďen!“, vraveľi vislanci, ko‿do skrovnej chiže
kňaza vchoďeľi – „...akože sa mávajú, či sťe tu zdraví?“ (formulka vu̯ obec
pri vchodu do cizícho domu). „Ta, ďakujem, a vi jako že sa mávaťe, i vaši
domáci? Prejďiťe, sadniťe si!“ – Ve‿ci ta aj postojíme!“ – „Čože sťe dobriho doňi̯esľi?“ Dozorca cirkeu̯ ní: „Prišľi zme, zňešená dvojcťihodná milosť,
sa poraďiťi. Už nán zas pomohou̯ Pán Boh edon rok prežiťi. Način nán,
zňešená dvojcťihodná milos, novího richtára voľiťi: tag bi zme poňížeňe
prosiľi, kobi nán ráčeľi poraďiťi, koho bi misľeľi!“ – „Ja sem váž duchouní
pastír a do vecí obecních – naproťi sa klaďie cirkeu̯ním – sa míchaťi práva ňemán!“ Richtár: „Prosíme poňížeňe, ved̯‿oňi dvojcťihodná miloz‿už
ľen najľepši̯e veďi̯a, kdo bi nás mohou̯ v pori̯atku držaťi!“ – Kňaz: „Mňe
jes‿to jedno, zvoľíťe-ľi toho ňeb inoho, nán f cirkeu̯níh‿veceh‿na pomoci, ván spravedlnosťi každí je zaviazan, dľa sľubu, kerí pred oltáron‿skladá!“ Gazda (zo starích): „Nuž, aľe preci, koho že bi sťe misľeľi, dvojcťihodná milos! Ved‿aj mi spokojní buďemo s tín, čo náš Pán Oťec poraďíťe!“
Tak sa s pánon‿ocon‿spoločňe poraďeľi a troh‿na richtárstvo, troh‿na
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rečníctvo viznačeľi – „Spočívajťe s Pánon‿Bohon!“ – zavolajú a skaďe prišľi, otchoďi̯a. Zasadou̯ vislaňec každí na svoje mesto, opäď‿e ťicho, každá
tvár‿e na ňíh obráťená, na ich čeľe kce čítaťi tajemstvo. Aš‿stau̯ inšpektor, takto Bibľiju viláža (užíva sa vúbec tajemstvo visvetliťi; dozorcem pokladňici cirkeu̯ ňí bíva običajňe najzďelaňejší a kerému celá obedz nejvídz
dúveruje). „Doraďiľi sme z‿našín Pán Ocon, oňi nán raďi̯a za richtára
zo stránki ocou̯skej tuto krsniho Šárkan Maca, aľe var sa oňi uš‿starí
a uš‿po šťeri razi našu obec f‿tonto úraďe doz‿naslúžeľi, tag‿ňevi̯en, či
bi to krsní na sebä kceľi zväťi? – Stariho každí ucťí aj počúu̯ňe!“ – Richtár:
„Vi sťe u‿skušení f‿ tíchto vecoch!“ - Celá obedz‿hromažďená: „Var bi
dobre bolo!“ – Šárkan: „Bračekou̯ ci, moje hnáti sa u‿stari̯e, prezo dvoch
seďenďesi̯ad‿rokou̯ ! S tín, čo son skúseu̯, buďen pomáhaťi mlačímu. Nak
sa priúčajú mlačí, kín mi starí žijeme! Kod‿bi pochibeu̯, napravíme ho
mi, starí!“ – „Prau̯da je!“ – dodau̯ druhí hlas. „Zo stránki žičou̯ skej nán
raďiľi pán oťedz‿Dudášove Ondriša, von‿e mlačí, aľe ľen pre‿dvoma
rokí bou̯ richtáron.“ Z ešterháziou̯ cou̯ povi̯edaľi pán oťec: „Lupkanove
Jana, von bou̯ už rečňíkon, tag von‿už ľen keľko-teľko vi̯e, ako ti̯eto veci
idú!“ Richtár sán skočí do reči: „Nag‿ buďe von!“ – Inšpektor: „Nuž ja
bi son var tag misľeu̯, že nag‿buďe von!“ Starší radon: „Nag‿buďe!
Nag‿buďe!“ Richtár: „Var to ľen von buďe!“ Rečňík: „Poznáťe ľiteri, vieťe
čitaťi aj písanu̯ o a voľačo si aj sán poznačíťe, ňebuďe ván način s každou̯
pľetkou̯ k Pánu notárijušovi choďiťi. Var bi to Ván najľepši̯e pristálo!“ –
Celá si̯eňa sa ozve: „Von buďe! Lupkan buďe našin‿richtáron!“ Lupkan
staňe hor (jako kandidát, kďežto iní všickni seďíce mluviľi): „Iba edniho sina mán, aj to je už ožeňení, ten má z ou̯ci̯ami dos‿čo robiťi; žena
misí okolo kuchiňi a doma biťi, gdo že mi gazdou̯stvo opatrí, ač‿šaďe
ňedu̯ojďen a ňeprizri̯en: na čeľa‿ca človeg‿naveki ňemu̯ože spusťiťi!“ –
Rečňík: „Vet prizri̯eťe ta aj pri úraďe! A mesto vá‿ si do roboti ešťe eniho
sluhu zednáťe – za ustávaňi̯a kosí richtár richtárku (richtársku lúku), za
to meru (šťiricat) zlatí‿a edni̯e novi̯e čižmi! Ved‿ bi zme sa každí mohľi
vivraviťi; ved‿ač si ňepriznáme, šeci bi zme boľi vňivodž‿vinšľi! Maľi bi
miši hodi, adž‿bi v dome mački ňebolo! Pre‿dvoma tížňi nán Pán Oťec
kázaľi, že sa aj pre bľížnih‿a obecnu̯ o dobro način staraťi a že ľen pre
sebä, aľe aj pre druhíh‿žiťi máme na sveťe. Var‿e to ži̯adna vívrava, var
vi ľen našín richtáron buďeťe.“ – Celá obec: „Nag‿buďe, no to var misí!
Pomáhaj mu Pán Boh!“ Šárkan: „Misíme sa preci aj z jeho domácimi poraďiťi, žebi zme šeci boľi na pokoji.Nak tájďe ďesi̯atňik povi̯edaťi jeho domácin!“ – Tento odíďe a druhí šeci obľachčiťi hľadajú Lupkanovi úrat. Po
maľej prestáu̯ ki zdvihňe hla‿zas pán inšpektor: „Bračekou̯ ci, ča‿uchoďí,
pome ďaľej! No todi nak Lupkanovi Pán Boch‿ pomáha, čo buďe jeho po78
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vinos, počuje‿f kostoľe pre‿cvatín ou̯ táron.“ Lupkan: „Kod uš ta‿kceťe,
ag̯‿domáci privoľi̯a, ved ja pristaňen na tento úra‿dz‿Božej pomoci konaťi.“ – „Kohože bi sťe s tích troch, čo nán ich Pán Oťedz‿raďiľi, za rečňíkou, kceu̯ za rečňíka, Lupkan?“ – „Adž‿bi sa ván šektín páčeu̯ – Svorňove
Ďura!“ Šárkan: „Ešťe ňebou v úraďe, von‿e mlačí ako starší a má doma
dvoh‿bratou̯ na pomoc. Richtárova vóľa staťi, ľepše in pu̯ojďe, kod‿budú svorní!“ – Šeci: „Pán Boh in pomáhaj!“ – Ďesi̯atňik sa vráťi a že „Oňi na
opci pristávajú“ – heslo donáša. Išpektor k notárijušovi „Vivoľiľi zme ván
richtára aj rečňíka, vi‿in, ďe váz budú žiadaťi, pomu̯ožeťe a počti (účti:)
na papi̯eri poveďi̯eťe.“ Notárijuš: „Áno, ja son‿ spokojní!“ Ďesi̯atňika,
rovášňika a dvoch pou̯ gárou̯ običajňe vnove vivoľení richtár z daktorími
staršími navrhujú a vivoľi̯a tín samín. Na konci voľeňi̯a zasi staňe pán
notárijuš: „Já sa do voľeňi̯a mi̯ešať práva ňemán, aňi hátráltatovaď ňekcen! Ot‿sláu̯ nej megválastovanej (= zvolenej, pozn. PŽ) vrchnosťi ľen
ži̯adan, žebi s kurensí (uzavreňí stoľičné i vúbec šetki vo väčej forme
ľisti) držala poriadok, žebi pán urodzení fésolgabírou (maď. főzsolgabíró = hlavný slúžny) mňe chibu ňenachoďiľi, abi spravodľivoz‿eskezlovala (maď. eszközöl = oznamovať) a menší višín‿ poslušní boľi, ľebo
aj moj učen‿ mňa počúvaťi musí najvi̯adz‿bívajú remeslňíci“. Je na
Lovinobáňi ešťe aj tagrečená poľni̯a vrchnos, ona aľe do obecníh‿vecí
ži̯adniho vpľivu ňimá, f‿kostoľe ňeprisahá aňi richtár poľnú paľičku ňenosí richtársku. Jej určeňi̯a‿e poľe o‿čkodi zachovaťi a adž‿dakoho
dostaňe, zajme statog‿a g‿obecnímu richtárovi zaveďi̯e, ou̯ domášu je
účasní (ľebo je pokuta običajňe štvrtág, žajdeľ, nejvídz holba (nem. eine
Halbe) páľeniho). – Voľí sa aľe aj táto polňi̯a vrchnoz‿naraz z obecno̯ u.
Kod‿e obecňe aj polňi̯a vrchnos‿takto vivoľená, richtár dá na obecní keu̯ čík (maď. költség = náklady, trovy) ou̯ domáš. Za zdravi̯a starej
aj novej vrchnosťi, za zdravi̯a ceľej opci sa pripíja, až o pou̯ noci každí
pot‿forďóvon (pod čepcom pozn. P. Ž.) domou̯ otchoďí.
III. Poznamenaňi̯a
Ďesi̯atňig‿richtárovi zakazuje obec, prestupňi̯akou̯ cituje, o foršpon
ti sa stará, pokuti ťelesni̯e vipláca. – Rovášňik porcie (daňe) zbi̯era,
richtárovi zobrani̯e oddáva a účti veďi̯e na rováši tagrečenon; na tonto
má šetkíh‿obivaťelou̯ šakovími (:rozličními:) znaki poznačeních (kerín
znakon on dobre rozumi̯e, že ňi̯eľen súčet každího hospodára, aľe i to
všecko osobitňe od čeho daňe plaťí, vi̯e, keľko plaťí od jedné hlavi, roľí,
domu a dobitka zo svojho rováša povi̯edaťi zná). – Pou̯ gári sú tiež richtári na pomoc pri moci víkonaňí daňí. Meno to snáď z maďarskího polgár
pochoďí.
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Na ďen Fšechsvätíh‿za‿zvolá richtár vrchnosťi obec (starú i vnove
vivoľenú) a ďalekích staršíh‿gazdou̯ ; tích troch, čo včera, zaz‿višľú na
faru z nove vivoľenín richtáron a rečňíkon; – Pán Oťedz‿ich potvrďi̯a
a žebi sa na prijdúcu ňeďeľu k svatej spoveďi a k svatej prísahi prihotoviľi
ustanovja. Prisahajú pre‿celou cirkvou po službáh‿raňajších.
Otpadaľi ľisti z brezi, mládňe g‿zemi opúšťa a f smutnú sa meňí vŕba,
spod ňej vichoďí zástup, ťicho si kráča a dvoch sa umrlcou̯ vinášaťi zdá.
Ďesi̯atňici sa pod ňimi zhíbajú a ťaškú na pľecoh‿naprávajú kladu. Pred
Lupkanou̯ cí zastaňe zástup, ťašku̯ o je bremäno, tu ho po‿cťenu zloži̯a.
Húv‿do izbi vchoďí a srďečňe ho gazďiná víta. Starí richtár novimu odáva richtárku (paľičku richtársku) a šťasťi̯a aj prospech srca mu praje.
Lupkan usadzuje zbor za stou̯ . Plni̯e gazďiná z ďi̯ou̯ kou̯ donáša krčahe
z hri̯atin: „Za zdravi̯a nažho richtára!“ – starý zo srca pripíja richtár a „Za
jeho zdravi̯a!“ otpovedá mu každí.
Ján Krasomil Gáber z Lovinobáňi

Wolenga richtára w Lowynobáni

(pod nárečjm Novohradským střednjm mezi Trpáckým a Zwolenským)
Zachováva sa pravopis podľa pôvodného vydania textu v slovakizovanej češtine, bibličtine: w = v, g = j, j = í, ğ = g, ga = ia, ge = ie, uo = ô, au = ú.

I. Zakazowanga
Smutno ge ráno, mhla hustá prikrýwa okolgia, dolinou sa ľen náhlýho potuočka hrkot ozjwa, polga sa ťemnye a hory chladnge. – Od ďeďini
iba po ulicgach postawagucjho bez wuoli dobytka ruk počauti, lačnge
krmniky nosom nametáwagau bruna, a hrdý si pri dweroch zo stádom
ğağoce husák. – W ťemneg izbe pred páľom pradau do kola ženskge,
a za pobožnou mamou „Ai wstáwagjc rano z sweho lože atd. cely dom
zdáwa srďečnge wďaky Panu Bohu za šťastliwuo dočkaňga ránam a zapeceny z kauta Janko odfukuge z pod nosa dym čgahagúc pred páľ pre
upečenge krumpľe. Dokončili pgeseň a pokorňe zdycha „Slawa“ každa
duša; – w tom zaklope woľakto na obloku a „Kto doma, pamodag (:prw
pan Bůh deg:) dobry ďen wola nu oblokon do izby. Gazda sa z poza stola
k obluočku witgahne, otworj a „Čo že ge“ sa ozwe. „Báťa, žeby sťe prišľi
pred wečerom k richtárovi“, tak zakázuge z tan wo desgatnik, „aký čas?“
„D. po hauránky, samjm wečeron“ Gazda hlawou kýwa powec, pojden.
Desgatnik zawola „zostanťe zdrawý!“ a pod susedou oblok sa ponáhľa.
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II. Samo wolenga
Podwečerok ge gesenj, a rgedka w geseňi skrsla sa na ňebi zora. Na
posrged ďediny stogj don drewany, w ňom ge ticho, pod stenou stogj
štwornohý a teľko ako by mau rauk stolec, to ge dereš obecný, a od neho
sa na prawo wystgera osmooká klada, na kereg z ednyho „Beda ťebe ag
twogeg koži – Kdo sa dostaňeš do meg loži“ hlboko wryto stogj. Pred domom nad predešlosťou stogi breza, už sa len ďe tu na ňeg nažlkly prewgewá lístok, a w dome ge ticho.
Po maleg chwjli husto počinagau dwere wrzğati, a celou ďedinu woľačo do pohybowanga donáša, z každyho domu wychodj člowek, každy čelo
do zemi opgera, a každy sa zdá akoby o budaucnosti prehautau, až sa
každa pod brezau zastawj.
Nočnga mrákota prisadá a tu sa nocowati chystá. Už sa ustaty z spočjwagjceg do gary lauky, wrátiw pastger, a ňedogenge do kosgara zatwara
owce walach, a nočný žalm spgewati počjna bewko. – Už ge izba plná,
dlhy sa od dwerj za stou ťgaha rad ğazdou, otgaw sa zas na uhou (:uhol:)
k peci skrauca a plny prjpecok ľudmi, rady do kolesa (:kola:) spága, zeby
sa žgadno z ňeho ňewykradlo slowo. Na stoľe horj swgeca, pri ohnisku na mladon dubci rostlau utgera faklu pou̯ ğar, lebo sa miseli wystehowati šeci domacj, čo rady ňeprislauchagau. – Za vrchstolom (:mjsto
wrchom stola:) sedj muž wysokeg postawy, tware smeleg, w čgernych
kabátoh, bagauzi si krautj hňed kostrbatge kuštrá si wlasi, hňed si zimný
či horaucj znog z čela utgera. To ge pan Noutariuš Lowynobansky. Na
prawau ruku mu sedj pan richtar za nim rečnjk (:druha hodnost w obci:)
a ďaleg ğazdowga staršj. Na ľavau stau Inšpektor (:dozorce pokladnici
cirkewnj:) za nim kostounjk (:der Kirchenvater:) a ďaleg ğazdowga staršj.
Pan Noutarius, bladý ani čoby ho na šibenicu wgedli, hor staňe a takto
sbor otwára: Mnoho wážená obec: – wgeťe že už rok preišol – gako ste si
našého – Pana Richtara – teragšiho – wywolili – wgeťe – že nam Slawneg
stolici határostatáše rozkazuge, aby a žeby sa každyho leta pane richtari
a wšecky urady znowu wolili, – anebošto (:mjsto anebo:) a poton w nowu
– bízovali. Tak Slawná obec! K tomuto kroku nás zagtragši ďen: Wšech
Swatych upomenuge.“ (:upomjná:) S tým dolu tadou a schuti si odfukuge.
Na to pán Išpektor sedgac z poza stola reč takto pozdwihňe: Bračekowci
običag mame, žeby u nás každy rok z druheg stránky (:částka gednomu
zemskýmu panu patřjej:) richtaron bou, ale bez pána otca ani na krok,
von nan e hlawa na kancli, ag tuto nan oni nagľepšau radu budau weďgeti
dati. „Nato sa richtar ozwe: „Nuž prawdaže, to tak misj byti, poťe, šwagor Inšpektor, ag z wás edon staršjch, tagďeme sa na faru poraditi a wy
sa Bračekowci dotgau ticho tu zadržte.“ Traga sa odberau, ostatný šeci
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w richtaroweg izbe zostanu... edny o domašnych wecoch susedowi rozprawagau; druhý po predku hádagu z akou poradou wyslanci z fary prindu; tretj hadagau kto bude a kto ňebude richtaron; štvrtý: „Jano dobry
bude za ďesgatnika, ma ľachkje nohe, a obchod w dome ni weľky.“ A tak
z mrtweg tichosti, na žiwau rozprawu premgeňa sa radnica.
„Pán Boh ván day dobrý den“ wraweli wyslanci kod do skrowneg chyže
Kňaza wchoďeli „akože sa mawagau, či sťe tu zdrawy?“ (:formulka wôbec
pri wchodu do cizjho dommu:) „ta, ďakujem, a gako že sa wy máwate,
i waši domáci?“ pregdite, sadnite si.“ „wed si ta ag postogime“. „Čože ste
mi dobryho donesli?“ Doz. cir. „Prišli sme znešená dwogjctihodna milosti
sa poraditi. Už nám zas pomohou Pán Boch edon rok prežiti. Način (:
treba:) nan znešená dwogjctihodná milost nowýho richtara woliti: tak by
sme ponjžene prosili, koby nan ráčeli poraditi, koho by mysľeli?” „Ga sem
wáš duchownj pastyr, a do wecí obecných (:na proti se klade cirkewnjm:)
se mjchati prawa nemam.” Richtar „Prosjme ponjžene wed oni dwogjctihodná milost už ľen nagľepše wedğa, ktoby nas mohou w porgadku držati.“ kňaz „mne gesto gedno zwoljteli tohto neb ginoho, nám w cirkewnjch
wecech na pomoci byti wan sprawedlnostj každy gest zawázan, dle slibu
ktery pred oltarom skládá. Gazda (ze starych:) „nuž ale preci kohožeby
ste mysleli dwogjctihodná milost? wed ag my spokogný buďemo s tyn,
čo znešený Pán Oťec poradjťe.“ Tak sa s Panon ocon společně poradeli
a troch na richtarstwo, troch na rečnjctwo wyznačeli, „Spočjwagte s Panom Bohom!“ zawolagau, a z käďe prišli odchodga. – Zasadou wyslanec
každý swoge mesto, opět ge ticho, každá twar e (:gest:) na njch obráťená,
na gich čele kce čjtati tajemstwo. Až stau Išpektor takto Bibliu wylaža (:
užjwa se wůbec tagemstvo wyswětliti:). (:Dozorcem pokladnici cirkewnj
bywa obyčege negzdělanegši a kteremu cela obec negwjc důweruge:)
„Doradili sme (:wyslowugj sme:) s našjm Pan Ocon, oni nan radgia za
richtára zo stránky Otcouskeg: tuto Krsnyho Šgarkan Maca, aľe war sa
oňi už starý, a už po šťeri razi našau obec w tonto úraďe dos naslauželi,
tak ňewgen či by to krsný na sebä kceli zwgati? starýho kazdý uctj ag
počauwňe.“ Richtár: „wy ste uš skaušeny w tychto wecoch.“ cela obec
shromaždená“ war by dobre bolo:“ Sgarkan: „Bračekouci moge hnaty sa
už starge, prezodwoch seďenďesgat rokou. S týn čo son skauseu, buďen
pomáhati mladšjmu. Nak sa priúčagau mladčj kým my stary žigeme. Kod
by pochybeu, naprawjme ho my stary.“ „Prawda ge!“ dodau druhý ohlas.
Zo stranky Žicouskeg nán radili Pan oťec Dudášowe Ondriša, won e mladčj, ale len pred dwoma roký bou Richtarom. Z Ešterházoucow powgedali
Pan Oťec: Lupkanowe Jana, won bou už Rečnjkon, tak won už len keľko
teľko wge, ako tgeto weci idau!“ Richtar san skočj do reči:“ Nak buďe
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won.“ Išpektor „nuž ga by son war tak mysľew, že nak bude won.“ Staršj
radon: „nak bude! nak buďe!“ Richtar: „war to ľen won bude!“ Rečnjk:
„poznate litery, wgete čjtati ag pjsanuo, a wolačo si ag san poznačjťe, ňebuďe wan način s každou pľeťkou k Panu noutariušowi choditi. War by to
wán naglepšge pristálo. Cela sjňa sa ozwe: Won buďe! Lupkan buďe našin
richtaron!“ Lupkan staňe hor (:gako candidat, kdežto ginj wšicknj sedjce
mluwili:) „Iba enyho syna mán, ag to ge už oženěný, tem ma z owcgami
dos čo robiti; žena misj okolo kuchyňi a doma byti, kto že mi ğazdoustwo
opatrj, ač šaďe ňedwogďem a ňeprizrgen: na čelaď sa člowek naweky (:
tolik gako wždy:) ňemuože spustiti.“ Rečnjk: „Wed prizrgeťe ta ag pri
úraďe. A mesto wás si do roboty ešte enyho slauhu zednáťe za ustawagna kosj richtár richtárku (:richtárskau lauku:) zato ma meru (:čtiridset:)
zlatych a enge nowge čižmy. Wed by sme sa každý mohli wywrawiti; wed
ač si ňeprizeráme, šeci by sme na wniwoč wynšli. Mali by miši hody, ač
bi w dome mačky ňebolo. Pred dwoma týžni nan Pan otec kázali, že sa
ag pre bljžnych a obecnuo dobro način starati, a že ni len pre sebä ale ag
pre druhych žiti mame na swete. War e to žgadna wýwrawa, war wy len
našin richtaron buďete!“ cela obec: „nak bude, no war to misj! Pomáhag
mu Pán Boch!“ Sgarkan: „misjme sa preci ag s geho domácjmi poraditi
žeby sme šeci boli na pokogi. Nak tagďe desgatnik powgedati geho domácin.“ Tento odjďe, a druhý šeci rečmi obľachčiti hľadagou Lupkanowi
úrad. – Po maleg prestawky zdwyhňe hlas zas Pan Išpektor „Bračekouci,
čas uchodj podme ďaleg. Nuž tody nak Lupkanowi Pán Boch pomáha, čo
buďe geho powinos, počuge w kostole pred swatyn outaron.“ Lupkan:
„Kod už tak kcete, ag domáci priwolga, wed ga pristanem tento úrad
z Božeg pomoci konati.“ „Kohože by sťe si z tychto troch, čo nan ich Pan
Oťec raďili za rečnjkow, kceu za Rečnjka Lupkan“ „ač by sa wan šetkyn
pačeu Sworňowe Ďura.“ Šgarkan: „ešte něbou w úraďe, won e mladšj ako
staršj, a ma doma dwoch bratou na pomoc. Richtarowa wóľa stati lepše
gin puogďe kod budau sworný.“ šeci „Pan Boch gin pomáhag!“ Ďesatnik
sa wrati a „že oni na obci pristawagau“ heslo donaša. Išpektor k notariušovi „Wywolili sme van Richtara ag Rečnjka, wy gich de was budau žgadati pomuozeťe a počty (účty:) na papgery poweďgeťe.“ Notariuš: „Ano.
Ga gsem spokogny.“
Desgatnika, Rowašnika, a dwoch pougarou obyčagňe w nowe wywoleny Richtár a z daktorými staršjmi nadwrhugau a wywolga týn samin. Na
konci wolenga zasi staňe Pán noutariuš „Gá sa do wolenga mgešať prawa
ňemám, ani hatráltatowať nekcem. Od slawneg megwalástowanég wrchnosti len to žgádám, žeby s kurrensj (:uzawrenj stoličné, i wůbec wšecky
we wetšj forme listy:) držala porgadok, žeby Pan urodzeny Feszolğabíro
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na mne chybu nenachodili; aby sprawedlnost eskezlowala, a menšj wyšjm
poslusný boli, lebo aj muog učeň mňa počauwnauti musj negwjc bywagj
remeselnjci – ge na Lowynobani ešte ag tak rečena poľnga wrchnos, ona
ale do obecných wecj žgadnyho wpliwu nima, w kostole ne prisahá, ani
Richtár polnj paličku nénosj richtarskau – Geg určenga ge, pole od škody
zachowati, a ač dakoho dostane, zagme statok a k obecnýmu richtarowi
zawegde audomašu ge účastný (:nebo ge pokuta običegňe čtwrtak, žagdel negwjc houba (:eine Halbe:) palenyho:) – Wolj sa ale ag táto polnga wrchnos naraz s obecnou. Kod ge obecne ag polnga wrchnos takto
wywoľená, Richtár da na obecny keučjk audomáš. Za zdrawa stareg ag
noweg wrchnosti, za zdrawga celeg obci sa pripjga, až o pounoci každý
pod forďówom domou odchodj.
III. Poznamenanja
Desgatnik k richtarowi zakazuge obec, prestupngakou cituge. o forsponty sa stara (der Forspani), pokuty ťelesnge wyplaca. – Rowášnik porcie (:daňe:) zbgera, richtarowi sobrange oddawa, a učty wedge na rowaši
rak rečenon; na tonto ma šetkých obywatelou šakowymi (:rozličnými:) znaky poznačených, (:kterým znakaum on tak dobre rozumj, že né gen celý
saučet každého hospodaře, ale i to wšecko osobitně od čeho dane platj,
wj; tedy kolik platj od gedné hlawy, rolj, domu a dobytka z swého rowaše
powjedati zná:) – Pougari gsau také richtari na pomoc pri moci wykonanj
(administracii:) danj. Gmeno to snad z magyarského polgár pochodj.
Na ďen wšech swatých zas zwolá richtár wrchnosti obce (:starau
i w nowě wywolenau:) a dakelkých staršjch gazdou; tych troch čo wčera
zas wyšľau na faru s nowe wywolenym Richtaron a Rečnjkon; – Pan Oťec
ich potwrdga, a žeby sa na prjdaucú nedeľu k swateg spowedi a k swateg
prjsahy prihotowili ustanowga. – Prisahagau pred celau cirkwou po službach raňagšjch.
Odpadali listy z brezy, mladňe k zemi opúšťga a w smutnau sa menj
wrba, zpod neg wychodj zástup, ticho si kráča a dwoch sa umrlcou wynašati zda. Desgatnici sa pod nimi zhybugau a ťaškau na plecoch naprawagau kladu. Pred Lupkanoucj zastaňe zástup, ťaškuo ge bremäno, tu ho
pod stenu zložj. Hauf do izby wchodj a srďečně ho gazdina wýta. Stary
richtar nowymu oddáwa richtárku (:paličku richtárskau:) a šťastga ag
prospech zo srdca mu prege. Lupkan usazuge zbor za stou. Plnge ğazdina z dgoukou (:dcerů:) donaša krčahe s hrgatym. „Za zdrawga našho
richtára“ stary zo srdca pripiga Richtar, a „za geho zdrawga“ odpowgeda
mu každy.
Podal Jan Krasomil Gaber z Lowynobani.
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Váľkovo, okr. Lučenec
O teh ohňech
Ot‿treh‿rokou edonacte ohem‿bou̯ a taká malá Ďeďinka! Po prvó
kod bou̯ ohen, tak celá ďeďina bola viplašẹ́ na. Bolo to čes‿pou̯ dvanáctu
v noci – asi polovidz októbra. Začaľi kričaťi – biťi na zvone. Ľiďẹ́ f prvon
spánku poskákaľi s posťẹ́ l‘. Počuju, že horí, začnu sa obľẹ́ kaťi. Tu mesto
kabád na sebej – na nohe sťahuju. A to sa ňedá, tag zbadaju, že je kabát –
ah, vraj, nohe sa mi uš tamnu a hor mi ňejďe, čó je to? A pri treťon‿ohňi
edná staršej ženička – v jih‿blískosti horelo – tak ako spala, viskočela
s posťeľe a kričí: „Tádeň pre hasičou na Brezovo“. A ňeveďela, že ako vizerá. A edon‿ẹ́ povédau̯ : Ej, vecťe súca tajťi na Brezovo – vizerala – mala
čapku na hlave – sňehovku – ľebo to bolo už začei̯tkon decembra – mala
nohavice otvorené ot pretku aj od zatku a oňi uš chuďina neveďeľi. A košeľa ván in aj na zadok aj na predok trčala, tag aňi opička vizeraľi.
Rozprávala S. Valachová-Križaniová, asi 40 r.
Zapísal E. Jóna 1935
Váľkovo, okr. Lučenec
Ako sa peči̯e chľi̯ẹ́p
Najdri̯ev sa múka presejva na koreci. Poton sa par namočeu̯ . To bolo
z otrúp spravéno. S chľeba sa nahalo cesto a tak sa zmi̯ešalo dovedna a tag
bou̯ par. Poton sa to namočelo do vode do ľetňi̯e a kod už vikislo, preceďelo sa čes‿sitko a tak sa kvas‿spraveu̯ . A už rano sa zamiešalo z ľetňi̯eu̯
vodou. A to poton skislo. Poton sa viváľalo. Kvas‿s tou lopatkou̯ mi̯ešávaľi
a uš chľeba sa miési ľen rukámi. Večer sa prikrelo – na vrch – obrus a na
to hlaňic sa položela, žebe ľepše kislo. Rásoške sa položele čes korece,
žebe sa ňepriľepelo. S cesta sa najdri̯eu̯ upi̯ekou̯ plameňík, poton sa viváľau̯ chľeba na vahaňe. Váľaňička sa prestri̯e, posepe sa múkou̯ a tak sa
dá do pece, posádza sa do pece a za dve hoďine sa peči̯e. Ohen sa vihrabe
ohrablon. Pekávaľi smo šťeri chľẹ́ be a pẹ́ i̯ta bochňička. Poton sa korece
poškrabe zo strúškon a korece sa viňesiẹ́ vo‘. Korece sa položí na tragľe.
Rozprávala Z. Finďová
Zapísal Š. Tóbik 1936
Hradište, okr. Lučenec
Živáňi
Tak, pásov‿edon koze tanhor nat‿Kr̥nó. Karikáši tan strúhaľi šťápe
a robiľi karike, tak tam‿bola kopa stružľín. Ako obzerá tẹ́ stružľine, iba
85

Novohradské

nárečia

kod viďí pot sebọ́ dvanácťi chlapọ́ s taškima batohmi. Hňed‿veďeu̯ , že sa
to živáňi, a ot strachu skreu̯ sa do tech stružľín. Živánon isťe bolo súrno,
tak tẹ́ peňaze skreľi. A edom‿pové: „Ej, zapáľmo tẹ́ stružľine!“ „Ňi, pové
druhí. Kod‿be ľiďei̯ viďeľi ohen, prišľi be dusiťi, a ľachko be našľi naše
peňaze.“ Tót v stružľinach, chudák, uš‿skoro do gaťí pusťeu̯ ot‿strachu,
si teraz videjchou̯ . Poton, kod už veďeu̯ , že sa ďeľako, zveu̯ sám peňaze.
Rozprával J. Leporis, 89 r.
Zapísal E. Jóna 1931
Hradište, okr. Lučenec
Ako son sa dostála do Amerike
Tajšéu̯ prvej raz mój na don zarábeťi. Kot‿prišéu do Amerike, ešťe
aňi ňerobeu̯ , uš sa nán don zríťeu̯ . Tam‿bou̯ za pou̯ roka a potom prišéu̯
don staveťi. Ednú zimu smo v ňom bei̯vaľi, a poton son ai̯ jei̯ tašla. Preten
ešťe kceu̯ don na sebei̯ prepísaťi. Veľkí ňepokoj robeu̯ za tọ́ d‿don. Tag
mi mama povẹ́ daľi, žebe son‿ej tašla do tẹ́ Amerike. Jánoška bola práve
tode prišla z Amerike, a us‿sa aj zberala tanu druhí ras. Tak son tašla
k ňẹ́ a son sa spejtala: „Te“, reku, „ako bech sa jeị dostála do‿Amerike?“ – Oj, veľmi ľachko“, vraví. Sa ma opejtala: „Či máťe kohúta?“ – No
a jej son‿ẹ́ povédala: „Mámo“,. „Tag ho iba chic, a taňez ho okolnemu
Mikulovi. A pejtai̯ si visvečeňé na paz‿do Amerike“. Jei̯ son tanẹ́ sla kohúta okolnẹ́ mu, ľebo ma už ón poznau̯ dobre. Ón veďeu̯ , že mňej mọ́ j uš‿pravoťí skr̥ze tochto domu. Povédala son mu, že čọ́ som prišla, že či be mi
ňemohou̯ paz vikonaťi do Amerike. A okolnej mi povẹ́ dau̯ , že ọ́ n vikoná za
pas, že adž‿mi na to, čọ́ mi ọ́ n napíše, hraďiskí lechtár pečad‿uďerí. Tak
som‿prišla g lechtárovi hor, a uďereu̯ mi pečat. Bes potpisu žádnẹ́ žeňe
ňepotpísau̯̯ pas. Tak son taňẹ́ sla visvečeňẹ́ nasped‿g‿okolnemu, a okolnej mi povédau̯ : „Už dostaňeťe pas beš‿šetkiho potpisa mužou̯ ho“. Tag
mi okolnej otkázau̯ na pou̯ druha tejžňa, v ňeďeľi, od ňaňičke Moravove,
že be son sa razon ustanovela v kanceáriji. A us‿son ej hňet povẹ́ dala
mojẹ́ mame: „Uš to“, reku, „tọ́ t pas prišéu̯ .“ Poton son tajšla do kancelárije razon v ňeďeľi do obedu. A už mi ho dau̯ . No aľe uš kot son ho doňẹ́ sla,
edňí ľiďé vraviľi: „Táďe do Amerike, má pas.“ A druhí vraviľi: „Ňepọ́ ďe,
vet sa jẹ́ muž ňepotpísau̯ na pas.“ A kot son ho doňẹ́ sla, tak som povẹ́ dala
mojẹ́ mame: „Al‘e“, reku, „ďe ho uš teras poďẹ́ n? Ľebo adž mi ho náďe,
tag mi ho vezňe. Ňepusťí ma do Amerike.“ (Už ako mọ́ j muš.) Tag ho taňẹ́ sla k sestre do Falťanọ́ , že be ho tu ňenašẹ́ u̯ . Ľebo sa zberau̯ švagor do
Amerike, a jei̯ son uš kcela s ňin tajťi. Potom smo tašľi do Lučenca aj z vọ́
lej do jarmoku. Už bolo načim poslaťi ako zádavok – na šífu. A jej povẹ́ m
mojmu tan v Lučenci na jarmoku: „Jej bech“, reku, „mala taňẹ́ sťi zádavog
86

Ukážky ipeľského nárečia

agentovi, táďen do Amerike.“ A ọ́ n mi povẹ́ : „A veť ťi jei̯ sán taňesẹ́ n“. Tag
aj taňẹ́ sou. A ọ́ n bou̯ rát, že son tašla. A tak son poton odišla v máji. A ọ́ n
ma viprevaďeu̯ hen do Lučenca, a nakúpeu̯ šetko, čọ́ mi bolo potrebnọ́ .
A šli smo na Pešt. Už bola noc. Svetlo v noci horelo. A dačọ́ sa zahubelo
na zeľezňici, tak smo pri Pešťi stáľi do bẹ́ leho dňa. A šľi smo na Fium.
Vizite todej bole veľkẹ́ na oči, nadovšetko na oči. A tak smo šľi za edonadvacad dňí. Za trináӡ dňí son ňebola chorá, iba poton uš. – Tak son na
šífe počúla, spẹ́ vale ďẹ́ u̯ čence: „Ježiš, Ježiš, Ježiš“. – A tak smo uš potom
prišli do Amerike g našẹ́ krajanki. Čakala náz na štáciji. Tag náz očikovala
poton do hauzu. Tak son tam bola za edno dva mesace. Poton mi švagor
Falťanove kúpeu̯ rei̯t, a tak som poton chlapou̯ dr̥žala na kosťe. Tak potom
prišéu̯ mój na pou̯ roka tanu. Práve bola víplacka v hauze, práve do kostu
skládaľi chlapi. A zo Sabinọ́ Ozďincove bou̯ prišéu̯ . Tak smo poton tam
boľi za pou̯ šésta roka. Najdréu̯ robeu̯ v Atlase (to je kompáňija) pri dákih
mašinách, a poton robeu̯ léber (= na dňi) pri skaľe (ďesad hoďín). Uš poton ňekceu̯ tan ọ́ n beťi, tak smo prišľi poton už domọ́ aj z malen Jankom
– na Dohvẹ́ zne ďen.
Rozprávala Z. Moravová, rod. Falťanová, asi 50 r.
Zapísal E. Jóna 1931
Hradište, okr. Lučenec
Pracovný deň muža
Rano stáu̯ o štvr̥té, poton tašẹ́ u̯ kľepaťi kosu. Poton prišẹ́ u̯ frušťikovaťi
a poton sa vibrau̯ kosiťi na Ipeľ. Tan začau̯ kosiťi seno. Do ďesei̯tẹ́ koseu̯ .
O ďesei̯tẹ́ ďesei̯tovau̯ . Poton kľepau̯ kosu a zas koseu̯ do obedu. Kot sa
naobedovau̯ , tak o ednẹ́ zas išéu̯ kosiťi aľebo hrabaťi. Kot‿sa pohrabalo,
dalo sa do petrencí. Na druhí ďen sa do voza zaprei̯hle krave a tašlo sa
braťi na Ipeľ seno. Kot‿sa dovẹ́ zlo domọ́ , tak sa zmetalo na chľẹ́ u̯ .
Práca žien cez zimu
V zime smo trepaľi, sťahovaľi a potom‿prei̯dľi. A kot‿smo naprei̯dľi,
tak smo zváraľi a potom praľi na potoku. A potom smo zvíjaľi, no a poton
smo snovaľi, navíjaľi a plátno tkaľi. No a kot smo natkaľi, tak smo to potom bẹ́ ľiľi. A kot smo ho vibẹ́ ľiľi, tak smo ho na hábe postrehaľi.
Ko‿con kcela robiťi páračke, tak son po celẹ́ ďeďiňe volala žene páraťi. A ko‿con prišla domọ́ , tak son postavela kukuriʒ variťi. Páračke to
robele f sobotu večer. Žene sa zišle, párale a spẹ́ vale. Poton prišľi chlapi
spẹ́ vaťi popod obloke a tak ín viňẹ́ sľi kukuric jesťi.
Rozprávala M. Gondová, 87 r.
Zapísal J. Matejčík
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Uhorské, okr. Lučenec
Robota doma i v zajatí
Nai̯vei̯c smo sa narobiľi čez ľeto. Na jar smo oraľi, sei̯ľi a saďiľi. Kod
nán zišlo, tak smo kopaľi. Poton po kopačkách začale hrabačke. Kosiľi
smo rukámi, ňebolo to takó ľachkọ́ , ruke náz boľale a miseľi smo veľa razí
odechovaťi. Kod bolo seno pokosenọ́ , rostri̯ei̯sľi smo ho z rei̯tkou, počkaľi smo, kin uschlo a začaľi smo hrabaťi. Ko‿ʒmo ho poskládaľi do kọ́ p,
prišéu̯ furman a odvẹ́ zľi smo ho domọ́ na voze. Ednú robotu smo skončiľi
a už nás čakala druhá. Bolo način kopcovaťi saďivo. Zaten prišla žatva. Tu
smo kosiľi a vei̯zaľi rukámi, trvalo nás to zaveľa, aľe čọ́ smo maľi robiťi,
kot tode ňebole takẹ́ mašine ako ňeska. Ko‿ca žatva skončela, bolo način
kosiťi košenok. Kin smo košenok pokosiľi, tag nán už aj bolo način viberaťi
krompľe a lámaťi kukuric. A ko ʒmo skončiľi, tak smo začaľi sejti. Trvalo
nás to zaveľa, kin smo pooraľi a posei̯ľi; maľi smo role a to choďi pomále.
Ko‿ӡmo si to šetko porobiľi, bola zima. Miseľi smo si navoziťi drevo. Aľe
ten ešťe ňeskončela robota, če zimu smo miseľi choďiťi lámaťi skalu do
rúbaňe. Do hore smo choďiľi rúbaťi aj šťápe. Zo šťápọ́ smo robiľi bremei̯čka, s kerech smo robiľi karike. Do karík sa obíjale sude a feršláge. Maľi
smo založenọ́ drevenó drustvo na karike, kerẹ́ karike vikupovalo. Šťáp sa
roskálau̯ na dve polovice a tẹ́ to sa ostrúhale tak, abe sa dale ohnúťi. Obruč
sa ohla do kruhu a zvei̯zala sa drọ́ ton. Tẹ́ to šťápe smo choďiľi rúbaťi ďaleko
o‿domu, ďe aj nocúvaľi a vracaľi smo sa domọ́ ľe‿na svejtke.
Kot son mau̯ dvacadedon rokou̯ , miseu̯ so narukovaťi g vojsku, tode sa
str̥hla vojna. Na fronťe som bou̯ aždaj ďesť mesací a poton ma zajali Rusi.
V zajaťí som bou̯ dva roke. Ňemau̯ son sa tam zľe aňi jei̯, aňi mojí kamaráťi. Robiľi smo na panskom majetku, nosiľi smo, chovaľi statok a šetko,
čo bolo način. Staďe smo potom odišľi, išľi smo robiťi do továrňe, ďe sa
sušele krompľe, zeľeňina, burgunďija a zavárale paraďičke. Tan smo ňeboľi zaveľa a poton smo prišľi domọ́ . – Poton so narukovau̯ , ďe son zaz
bou̯ za šesnáӡ mesací. Vojna mi prešla dobre, za
Ňemcí so ňebou̯ aňi ras. Prišou̯ son domou̯ a po vojňe son zaz hospodáreu̯ . Poton sa zakladale drustvá, tak son don stúpeu̯ .
Rozprával J. Gubza, 72 r.
Zapísal J. Matečík 1962
Málinec, okr. Lučenec
Báťa Dlabaj
Báťa Dlabaj si vraj už ráta okolo seďenďesei̯t rokọ́ , ale je ešťe chlab
aňi buk a kobe ňemáu̯ krivei̯ nohe od naroďeňei̯, dau̯ be sa do behu z dvacadročnen mláďencon. Vesokiho veku vrai̯ preto dožeu̯ , ľebo za mlaďi aňi
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ňefajčeu̯ aňi ňepeu̯ a najvei̯c spávau̯ tuvon alebo na chľẹ́ ve na seňe. Kod
vraj mau̯ meru (40) rokọ́ , naučeu̯ sa fajčiťi aj bagou̯ zakládaťi. Bagou̯ zakládaťi ho vraj naučiľi, kot skalu dr̥viľi na hrackẹ́ . S chlapmi sa bou̯ staveu̯ za dva litre špiritusu (chlapi ňekceli inšẹ́ staviťi, lebo kceľi, žebe sa
Dlabaj naučeu̯ aj piťi), že vidrží bagou̯ v úsťach za pou̯ hoďinu, čọ́ do tr̥pọ́
aj ňigda ňespraveu̯ . Stáu̯ ku vyhrau̯ , aľe si vraj poton každei̯ ďen miseu̯
bagou̯ zakládaťi, čo ňemohou̯ odveknúťi. – Ako starej chlap, robévav uš
ľen ľakší robotu, aľe zato v leťe šẹ́ v aj do sekcie (= vyrúbaná hora, kde
hodlajú zemiaky sadiť) kopaťi. V zime choďẹ́ vau̯ do susedọ́ gu šustrovi
Strojnemu veľmi často a veľa rosprávau̯ zo svojich skúsenosťí a čọ́ počúu̯
od streh ľiďí. Okrem toho robévau̯ fígľe z učňon. Edoraz jus tode prišéu̯
gu Strojnemu, kod mi reparovau̯ topanke a jej son si ich tan čakau̯ . Príďe,
pokloňí sa: „Dobrí večer!“ „Či sťe ho koštovali, že je „dobrí“, odpovedá
učeň. „Pán boh daj, báťa“, ďakuje Strojnej. „A či sa aj oňi tu? Pekňe vítan“, vraví ko mňe. „Dakujem, báťa,...“
Rozprával báťa Dlabaj, asi 70 r.
Zapísal M. Pohranc (uverejnené v r. 1928
v monografii Vl. Polívku Lučenec a kraj novohradský)
Málinec, okr. Lučenec
Kobe rebe male, veďele be behaťi
Tuš, trpọ́ e to tak – vraveu̯ starej Borcoš – aňi človeg ňezbadá, ako čase
uťekaju. Ako čọ́ be to bolo iba čerá, čọ́ som bou̯ f tej Argentíňe. Človek sa
potulúvau̯ , choďeu̯ , ňedopreu̯ si odechu, namáhau̯ sa aňi drak, kin nasťískau̯
pár grošíkú, abe sa zaz mohou̯ vráťiťi na svoje gazdovstvo, g‿žeňe, g‿ďeťon.
A čọ́ že smo tr̥pọ́ , čag ľen! Muche bez‿krídľej. Neostáva nán uš ňidž
inšẹ́ , iba čakaťi, kode príďe tá s kosọ́ , kode náz otpravei̯ ta za Harfou̯ cí.
Robiťi už ňevládzemo, ňẹ́ maju z nás už veľej osohu, iba čọ́ smo na ťarchu. Aľe každej misí doklopaťi do poslednei̯ hoďine. Tak sa aj me misímo
moľestovaťi, dokau̯ nán e súďenọ́ .
Zapísal J. Findra 1956
Tag vẹ́ š, švagre, Máľinčaňei̯ sa ťi vibraľi do Apádu, z ďeskámi. No tak
prišľi, nocovaľi ťi voľaďe, tag ho skaza vẹ́ ďe, na Hajnáčki či ďe. Tak prišľi
s temi ďeskámi do ednei̯ ďeďine a kládľi si ọ́ hen. A tód ọ́ hen kládľi a kríže
lámaľi. F cinteríňe. Prišẹ́ u̯ k ňim bachter. Chlapci, a čọ́ robíťe? Aľe maďarski, ňi tak ako me, čọ́ trpọ́ ňevẹ́ mo slovenski. „Kríže páľimo, ọ́ hen si
klaďẹ́ mo.“ „Ve to ňeslobodno s cinťerína kríže nosiťi a páľiťi.“ – Iba táďe
bachter g rechtárovi a došikuje rechtára. „Chlapci, čọ́ robíťe?“ „Ọ́hen klaďẹ́ mo.“ „Aľe kríže ňesmẹ́ ťe páľiťi.“ – Aľe po maďarsky vraveu̯ . – Rechtár
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bou̯ Maďar čistej. Tak kladľi ọ́ hen, kládľi ľen ọ́ hen. Echa, tašẹ́ u̯ rechtár do
ďeďine, pozháňau̯ chlapọ́ . Máľinčaňei̯ boľi zo pei̯ťi, zo šẹ́ sťi, Macíg medzi
ňimi. Iba ras počnu ih biťi ďeďinčaňei̯, že kríže páľa... Boľi be náz dobiľi,
aľe Macíg náz osloboďeu̯ , tót kričau̯ : Išetek joban bírọ́ ban (= bite lepšie
do richtára). A ọ́ n ich kázau̯ biťi. Tag náz vraj potom prestáľi.
Rozprával J. Kačáni – Kačán
Zapísal J. Matečík 1962
Ipeľský Potok, okr. Lučenec
Spomienky zo života
Sirota son bola o‿dvoch mesacou̯ , mňei̯ oťec ňevichovau̯ . A mama,
tá ma horko-ťaško chovala, opatrovala. A tedi bole čase taki̯e, že navozaj
bolo šakovak, ňi tag ako teras. A son si prectavovala inak mu̯ oj život,
ňi tak, son opušťená, aňi čo bih ňemala ňikoho. Matku son ňemala, oca
son ňemala, zomrela šťiricaťpeť rokou̯ , tak son si naveki prectavovala, že
buďen maď radoz mojih ďeťi, aspon si ďeťi vichován. Ňemán aňi brata,
aňi sestru, aňi ňikoho. Že si aspon ďeťi vichován, že buďen maď radoz‿a
teraz mán žalos, ťaškosťi, tera‿son sama, ako sirota, ako kobe ňebola vichovala aňi ďeťi. Veľa razi sa tan viplačen. Ňemán sa pret kín aňi sponosovaťi, poťešiťi, iba sa sama tan viplačen keľko razi. Taku̯ oto bih jei̯ mala
si povi̯edaťi, že mňe ňigdá dobre ňebolo. Mama mňei̯ horko-ťaško vichovala. A oťec sa aňi ňeobzreu̯ o mňei̯, dva mesace son mala, ked odišou̯ do
Ameriki a aňi grajcár ňigdá ňeposlau̯ , tag že son si ňepoznala oca. Keľo
razi son sa takto hrala z ďeťma, fše son im kričala, ked mi ublížile, požalujem ťa ocovi, no aľe son sa ňemohla ponosovať, ľebo son oca ňemala, tak
son celé hoďini plakala. Aňi ňevi̯en, kedi zahinuv, kedi zomreu̯ , ňeprišlo
ňidž za ňin, aňi si za cestu ňeposlau̯ roďičon, čo mu daľi.
Mama sa ňevidala, ňi, peďesei̯t edon rokou̯ mala kod zomrela, jei̯ son
mala trápeňei̯ veľku̯ o s ňei̯. Pochovala son ju, opatrela. Poton son si ďeťi
chovala, reku, buďen maťi s teh ďeťi rados.
Nuž aľe ňemán. Ked mama zomrela, bola son už tedi vidatá, jus‿son
Maňu tode nosila, mala sa mi naroďiťi. Jei̯ ňevi̯en, ke‿tak spomínan, mňe
ťi je to hňed ľúto.
Rozprávala Z. Imrichovičová, 74 r.
Zapísala M. Krištofová 1979
Ozdín, okr. Lučenec
Dedinské paličstvo
Už do oseňďesei̯d dva ňechíbä veľa; iba Krúpa je tu starší, tọ́ d má
ďeväďesei̯d edon, kerọ́ ci ďen son ho bou̯ pozrẹ́ ťi. Do štvrteho domu pọ́ j
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ďen už bejvaťi, ľebo nás spáľeu bou tuto mój suset. Že ho tag ňechiťiľi
pri teh ohňoch. Položeu̯ takú starú kožušinu ľebo kabaňic, a to zapáľeu̯ .
To tľelo, tľelo. Kuz ďalẹ́ položeu̯ mašine, pakeľ, tag už vipuklo, kot prišlo
k ňin. A to iba naveki vo svei̯tog robẹ́ vau̯ . Ešťe aj šťiricát kusọ́ ovẹ́ ‿ʒapáľeu. Druhí raz rano, ko cmo s túrňe zišľi. Tašľi smo na muziku. Tag ma
tan nahau̯ , s tẹ́ muzike prišẹ́ u ho zapáľiťi z Bestričke na Ozďín. „Táďen ei̯
vraj už domọ́ , spaťi.“ Jei̯ son tašẹ́ u̯ otprevaďiťi, ľebo smo už boľi vo vere.
Tan son aj spau̯ . A jẹ́ kamarátka prišla pod oblok: „Skoro, hor sa, Ozďín
horí!“ Po cesťe son stretou̯ dva vole z reťei̯skou. Tak tan horelo. Hasiľi
smo, ľebo čag jesto vode. Na šúpenei̯ dome plachte napresťéraľi z vodọ́ ,
mọ́ kre. – Druhí raz na novej rok. Poskládaľi smo sa na dva žai̯ľe páľena.
Kot smo vipiľi to páľeno, už ho bou̯ podložeu̯ . Na té túrňi tan náz nahau̯
ďesad razí. – Tak po šťeri grajcáre smo sa skládaľi na druhọ́ . „Choj,“
„vraj na to páľeno,“ mňei̯ posẹ́ laľi. Tak smo naras skričaľi. „Chlapci“,
reku, „zaz horí!“ – Zadusiľi ho, ľebo us‿sikačka bola. – Treťí ras, kot
son bou̯ him pri Brezňe, volaju to Handľe. Tak son ta bou̯ šẹ́ u̯ , že be
son dostáu̯ pár korún za tei̯ bujáke. Kot smo nuka šľi od Lọ́ mu, vraviľi
nám pocesňí, že Ozďín horeu̯ . „‘A ktože“, reku „zhoreu̯ ?“ – „Báťa Jano
Šťeu̯ činove!“ – Zaz ľen ňepusťiľi ďaľẹ́ . – Štvrtej raz horeu̯ suset, starej
lechtár čo bou̯ . To varta zadusela. – Pei̯te raz už náz zapáľeu̯ , ‚o ďesei̯te. Na čeľesňík son kľakou̯ , že sa buďem modľiťi. ‚Iba voľak skričí:
„Jaško!“ U‿smo reku me v ohňi. Iba son pozreu̯ takto oblokon. – Ďaľé
ňehorelo. Aľe aj nám boľi daľi dva stou̯ ke. Aľe jemu daľi osen stọ́ vok.
Tọ́ ‿i šecko dav asekurovaťi, ľebo už ọ́ n veďeu̯ , čọ́ robeu̯ , pľuhák. Tag už
do štvr̥teho, a do hrobu do pei̯teho. ‚A čọ́ starší človek, šetko je múdrẹ́ ši.
Rozprával P. Jaško, 82 r.
Zapísal E. Jóna 1932
Cinobaňa. okr. Lučenec
Kot choďiľi Cinobanci do Päšťi s fúrami zo cklon, naspäd‿vẹ́ zľi sud
zo špirituson a trafiku. Sut prevr̥taľi ňebožẹ́ con a piľi, s trafike vifajčiľi. Kot prišľi g majiteľovi, ten zisťeu̯ , že zo špiritusu chibuje aj s trafike. Tag im povẹ́ dau, žebe uhraďiľi škodu. Volau̯ ih na járážbíróšág
v Lučenci. Suca sa jich spei̯tau̯ : „Či sťe ťahaľi po slámki a či sťe aj
pufkaľi?“ Ťahaľi aj pufkaľi. „Ta kot sťe slámku ťahaľi aj pufkaľi, tag za
škodu zaplaťíťe.“
Rozprával P. Sýkora (Števkove), 55 r.
Zapísal J. Matejčík 1963
Mládzovo, okr. Lučenec
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Zo života
Todej čez vojnu misela som pomáhaťi v gazdovstve. Maľi zmo bujáke,
maľi zmo koňe tri, ťeľko robote tam bolo, že hrúza. Tak son sa jei̯ ťeľko
narobela. Orala son a oňi oťec si sadľi konča zeme a už mi richtovali ten
pluch, no a jei̯ son choďela za ten pluhon. To ňebolo tag ako teras. Jojojój,
bože, čo zmo sa natrápiľi. Takie široki̯e zeme, ako zmo maľi, keľko son jei̯
razí višla tahor hore – dolu.
Oťec povẹ́ daľi: Misímo aj zasei̯ťi, vet s čoho buďeťe žiťi. Ľebo u náz edňí
tak spraviľi, kod bola vojna, tag aňi ňeseľi, aňi ňiǯ ňerobiľi, nahaľi to šetko
tak, aľe poton na rog aňi ňežaľi. Tak poton aňi chľeba ňẹ́ maľi. Aľe čo zmo si
zasei̯ľi, me zmo maľi. Aľe čo son sa narobela, ako mňei̯ hrozňe ruke boľale.
Rozprávala J. Kominarcová, 80 r.
Zapísala M. Krištofová 1979
Turíčky, okr. Lučenec
Ipitẹ́ žene
Raz smo išľi na Loveňu do jarmoku s prasťí. Bolo veľmi veľa prasẹ́ c
a kupcí málo. Aǯ do obedu smo čakaľi a žádon sa náz‿za prasťe ňeopei̯tau̯ .
Naveľa predobedom prišle tri žene vo veľkich kožuchoch obľečené, opitẹ́
edná väčmi ako druhá, zvoľákäďe od Brezna. Spejtale sa, že počon dámo
pár s tech prasẹ́ c. Zaceňeu̯ son jich po päctopäďesei̯t korún pár. Šetke tri
sa začale ďívaťi do fr̥šlága, aspon za štiri minúte be‿slova. Naveľa edná
hlavu zodvihňe a povẹ́ mi, že be to bole drahẹ́ . Aľe že bez ednaňei̯ jih vezňe
šetke pár po šestodvacat korún. Ožranẹ́ bole ako čepec. No pravda, pristáv
son, zednali smo sa po šestodvacat, aľe si vijednale, že aj ovdomáž buďe.
Vipiľi smo si, one bole spokojnẹ́ s kúpou̯ a jei̯ s predajon.
Rozprával J. Haus, 45 r.
Zapísal G. Horák 1951
Zelené (časť Poltára) okr. Lučenec
Ako son sa vidávala...
Tuž Jano tú frajerku vo mleňe. Apou̯ ka kľincí dverce popribíjaľi, žebe
ňemohou̯ tajťi do mlena. Ťí zo mlena tašľi na Pou̯ tár bejvaťi. Kceľi ho ožeňiťi. Prišľi do nás. Mój apou̯ ka aj tode boľi lechtári, a práve boľi v Lučenci.
Tag mamou̯ ki, že či ma daju, či ma daju. „Jei̯ sa do toho ňestarẹ́ n,“ mamou̯ ka jin na to. Apou̯ ka boľi v Lučenci, tak proti ňin tašľi. Tag ih hen na
Zeľeno dovẹ́ zľi, že be ma ľen daľi. Tuš tag ma sľíbiľi. Aj mňei̯ sa spejtaľi.
V ňeďeľi smo tašľi do Lučenca. Kúpiľi smo víno a špiritus, jei̯ šatočke s‿Pešťi. Kot son tašla na sobáš, hlavou som prikívla a bolo. – Kot sa seno
koselo, Jano tašou̯ kosiťi. Jei̯ som mu taňẹ́ sla obet. Jei̯ seďín, iba ako čọ́ be
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mi takto ruke bolo tr̥hlo. „To ťi vraj soňečňica opáľela.“ Skričala son: „Jaj,
Bože! „Že čọ́ mi je.“ „Zle son uhoďela.“ Báťa Kofák povédaľi: „Taže jí vesťe
na Rou̯ ňane, to je ňi dobre.“ Potom mi tú zavolaľi, tag mi šetko povẹ́ dala,
ďe son v sobotu husi pásla, že tam bolo porobẹ́ no. Tá hodnú obnọ́ šku za
to dostála. Osoželo mi to. Aňi son robiťi ňemohla. Ešťe tode, kod na prvom
mi pomohla, poslaľi pre mňei̯, že beh išla hňed na Rou̯ ňane. Tak som pre
tri vajcei̯ domou̯ prišla. Krajňáčka bola u susedou̯ . „Aj ve dajťe tri vajcei̯.
Této sa mi način, této ňi.“ Kod ih mňe zvela, tak pot cudzí stron žebe smo
jih zakopaľi. Za tri roke za té tri vajcei̯. Tag u‿smo jẹ́ aj tode daľi šťiricad
zlatech. Tag náž uš tode uľizovala. Ve to teraz ažda už ňinto takí ľiďei̯. –
A to je prauda. Tomu je uš šesďesei̯t ped rokou̯ .
Rozprávala Z. Szeģényová, 85 r.
Zapísal E. Jóna 1931
Zelené, súčasť Poltára, okr. Lučenec
Ako som padou̯ do zajaťei̯
Mňei̯ boľi zajaľi više Tomašova. Boľi smo tašľi na šťerech koňíkoch
pre raňenech. Ňekerẹ́ ho aj šťereh bolo seďisko a edon ľežei̯ci tam mohou̯
beťi. Naras sa ozvu ďelá. Tak smo zastáľi. Za takim prepáďisten járčokon sa ukei̯zaľi husári. Ako sa tẹ́ ďelá ozvale, šeci zosadľi dolu z voza. Aj
tọ́ t, čọ́ ho na voz miseľi ňẹ́ sťi, sa zoškrabau̯ a ušou̯ . A jei̯ten mojin koňon
z brázneho boku oboc son dr̥žau. S teh ďẹ́ u̯ strẹ́ ľaľi. Teh husárou̯ bolo viďẹ́ ťi naraz‿aspon dve ťisíc. Šľi do tẹ́ ďeďine, ďe naša kolona stála. Poton
aj k nám‿prišľi, a me smo miseľi každei̯ iťi. Tan už bolo na tristo duší
raňenech. Po cesťe smo viďeli hrúzu raňenech, kuchiňe poprevrhávanei̯.
Koňík kričav ešťe aj na druhí ďen. No a kot smo me do tẹ́ ďeďine prišľi,
tak smo sa me skoro posersámovaľi. Zbehňem pod ednú sťenu do pitvora. V izbe bolo pọ́ no vojákou̯ . Tam bov aj edon raňẹ́ ne kapitán. Jei̯ son vo
dverach stáu̯ . Tót kapitán mau̯ iba kípt mesto ruke, a furd iba hrešeu̯ . Za
ten čas Rusi prišľi k tomu domu, ľebo choďiľi z don do domu. Najskọ́ r
mňei̯ zavolaľi, čo son stau̯ vo dverach. Tak son tašou gu vozu, dau son in
karabín. Poton večer smo opsluhovaľi.
Rozprával J. Boroš – Málina, 44 r.
Zapísal E. Jóna 1931
Zelené, súčasť Poltára, okr. Lučenec
Strašidlá
Apa spomínávaľi naveki, že na našé lúki strašẹ́ va. Tag vraj oňi pásľi
koňe, kim bole té lúke ešťe panskẹ́ . „Iba ľen si jei̯ stojín, a ľen chr̥kaju
koňíke. No, prei̯ďe mojei̯ haľena, pomesľeu̯ son si. Na tẹ́ lúki bola jama.
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Šuchotalo to aǯ gu tẹ́ jame. Príďe gu jame a čľup! Skočelo do jame do
vode. Jei̯ son, prau̯ da, hňet pochistau̯ koňe, a hibaj domou̯ . Na druhí ďem
príďen gu tẹ́ jame, a jama suchá. – Že čó to mohlo beťi? A žádon šľach taň
ňebou̯ . Tá jama je ač podňes tan. Tam pám boh vẹ́ , že čọ́ to bolo.
Teraz ňi dáu̯ no son bou̯ vartáš. Iďen tu poľa susedou̯ a na šránkach
seďí si bẹ́ la mačka. Ako edoras. Mesei̯čok svẹ́ ťeu̯ . Iďen dolu s Pou̯ tára,
iba kľepoce voľaǯ za mnou̯ . Kot son prišou̯ na židou̯ ski cinťerín, ozreu̯
son sa, aľe ňič soň ňeviďeu̯ . Príďen kuz ňiše, tam preckočeu̯ predo mňei̯
takí čẹ́ rne pes, oj večí bou̯ ako naše ťeľei̯tko. Tan son zastáu̯ , a ón predo
mňei̯. Kot son prišou̯ pot cinťerín, vibehou̯ do cinťerína, a za mnou̯ kľepotalo ako pretten. Tag‿aj sťaďe domou̯ vnohe. – Nuš tag aj tera s touto
mačkou̯ . – A bou̯ son trẹ́ zve. Aj suset povédau̯ , že opitej ňebou̯ , kot sa
edora‿sud vaľkau̯ za ňin. – Tuž aľebo aj Plavuchovi. Tomu už dva roke.
Tuš tak todei̯ že tú hrušku dobre s koreňou̯ ňevivráťelo. Ako aj tọ́ d náš
pán rechtor. Maľi pipasár ako metlovọ́ porisko. Kot sa nahňevaľi, tag oňi
tr̥sťaňičku ňepotrebovaľi. Naostatok sa ta zmárňiľi. Zastreľiľi sa na lúki
za ďeďinou̯ . A tam poton strašẹ́ valo. Pred vojnou̯ sa to ľiďei̯ vejӡ bojaľi
ako teras.
Rozprával J. Boroš-Málinka, 44 r.
Zapísal E. Jóna 1931
Breznička, okr. Lučenec
Pokrou̯ ce
A ňaňinka a či sťe viďeľi tie pokrou̯ ce, ti̯e kvetavi̯e na krajoch čọ́ tkaľi
aj u Cíferou̯ ?
Viďela son ich, aľe me smo taki̯e ňetkale. Me smo tkale taki̯e: pamok
červenei̯ nasnovanei̯ a z modren, čẹ́ rnen a zo zeľenen, páse smo preberale. Ve to dakode ňebolo tak. Iba hlatki̯e plátna tkale žene. Prau̯ daže ňi,
ňebolo. Iba ľe(n) nasnovale prei̯ӡu kočanú a poton do tei̯ kočanei̯ prei̯dze
nadrei̯pale handre a hoӡakie – aku̯ o prišlo, a tak to uš poton taki̯e pásike
ľen tkale. Ňeska je uš šetko inak, ako pre(t)ten bolo.
Rozprávala M. Hlásniková, 79 r.
Zapísal J. Matejčík 1963
Breznička, okr. Lučenec
Dva šarvanci
V susedove zahraďe stojí pekná hruška, na ňẹ́ krásno ovocei̯, ľen sa tak
usmẹ́ va dolu, akobe volalo: pot, otr̥hňi ma! Pod hruškou̯ stojí Miško, a hľaďí tahor žádosťivema očima. Prichádza aj‿Janko Beľove a vraví Miškovi:
„Mišo, čọ́ tak hľaďíš na tú hrušku, ako teľa na novẹ́ vráta?“ „Aľe, kto be
ňehľaďeu̯ , vraví Miško, kot sa takẹ́ peknẹ́ na ňẹ́ ako ľei̯tou̯ ce.“ „Čag be ťi
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chuťele! Aľe si darme ostríž‿zube na ňe.“ „A prečọ́ ? Vet sa báťa sused ňi
doma, a stará ňaňa aňi ňedoviďei̯ aňi ňedopočuju. A vẹ́ n, že be si si ai̯ te
ta zahrezou̯ s ňich, kobe ťi dakerá do úz‿zľeťela. Vẹ́ š čo, Jano, aǯ buďeš
dostrẹ́ haťi, že be náz ňig ňezbadau̯ , jei̯ zrazín zopár aj pre mňei̯ ai̯ pre ťebei̯.“ „Var be to ňebole zľe, Mišo, mňe ľen tak sľine ťeču na ňe. Vẹ́ š čọ́ ? Jei̯
tai̯ďem predo dvere a buďen dostrẹ́ haťi; aǯ be ňaňa višľi, aľebo aǯ be voľag‿druhí prišou̯ jei̯ ťi zahvízdan. Aľe že be si ma ňeklamau̯ , ľebo ťa poton
vandlujen.“ „Aľe be ažda ešťe ľepše bolo, kod bech sa vištvẹ́ rau̯ na hrušku,
ľebo aǯ be son lúčau̯ , to be bolo počúťi. Čọ́ meslíš, Jano?“ „Var to buďe ešťe
ľepše, tak ťa ňig‿ňezbadá, ľebo hruška má hustẹ́ ľiste. Ľen hodňe natr̥haj
a naklaďi za košeľu!“ „No ľen merkuj, a poton kod ťi zakašľen, príďi, buďemo vedno jesťi.“ Kod už Mišo hodňe natrhau̯ , že sa mu košeľa, za kerú jich
kládou̯ , ľen tak nadúvala, zišou̯ z hruške a zakašlau̯ . Už Mišo kašľe, meslí
si Janko, už miseu̯ doz nabraťi, tajďen ai̯ jei̯ za ňin, abe ma ňeprevédou̯ .
„Pot, pot, Janko, aľe ťicho, abe náz‿voľag ňepočúu̯ .“ Za koľešňou̯ bole
naklaďenẹ́ dva stohe slame, a medzi ňimi ťesná uľička, tan sa dvaja šibaľi
uťei̯hľi a začaľi si ujẹ́ daťi. „Aľe sa dobrẹ́ !“ vraví Janko. „Čak; vet son ei̯ to
veďeu̯ . Precin son ednú koštovau̯ s ňich, a už son bou̯ aj na hruški, aľe son
si skoro gr̥g vislopeu̯ a báťa Ďuro ma vitrepaľi.“ „A akože to bolo?“ „Nuž,
jei̯ ťi iďen kosťon z jedlon do lazou, tan kosiľi košenok, a ako iďen popod
hrušku, edná pekná, žotá ľežala na zemi pod ľeson. Zväv son jú, a kodz
son, a kodz son zahrezov do ňẹ́ , taká bola aňi mäd. Zakcelo sa mi ai̯ vei̯c;
poobzerán sa dookola, či ňinto ešťe voľaďe spadnúta, aľe son ňemohou̯ aňi
ednú viďéťi. Tu ťi jei̯ zložím pekňe hr̥nčoke do tráve pod ľesu, a hibaj do
zahrade. Aňi tan ňebolo na zemi aňi ednẹ́ , a mňe dobre že zľe ňeprišlo od
žádosťi. Vidrei̯pav som sa na hrušku, aľe ňebole ešťe šecke zrelé, tak son
sa za ednou̯ žotou̯ naťahovau̯ , a tu sa mi noha pošmekňe, a halúzka, o kerú
son sa rukou̯ držau̯ , sa otpraskla, a jei̯ son zľeťeu̯ dolu. Dobre son sa uďereu̯ , aľe sa mi preci ňiǯ ňestálo, ľebo son trafeu̯ na trávu. Aľe son skričau̯
ot strachu a báťa Ďuro strúhaľi voľei̯ke bahre na koľesá pod cẹ́ ňou, tak ma
počúľi skríknuťi a vibehľi von. Pravda, že najdrẹ́ v ňeveďeľi, že čọ́ sa robí,
aľe kod viďeľi mňei̯ pod hruškou̯ a na hruški haluz odlomenú, hňed veďeľi,
čọ́ je, a zväľi papek a za mnou̯ . Jei̯ son kceu̯ ľesu preskočiťi, aľe sa mi gaťe
zakvačele na koli, tak son zostáu̯ visaťi. Tu ma dochiťiľi a potom‿ma praľi,
kin sa jin papeg ňedolámau̯ . Ešťe aj teraz mán belasté klobáse na chr̥pťe.
Aľe be son si za takéto hruške aj druhí raz dau̯ tak poprišívaťi.“ „Vet sa ťi
to ľachko mọ́ že stáťi.“ Sused báťa Ďuro prišou̯ s poľa, a vňišou̯ do zahrade,
ako obečai̯ňe, a tam počuu̯ voľáku podozrivú vravu spomedzi stohou̯ . Iďe
poťichu bľižé a zastaňe na konci uľičke medzi stohí, a viďí, ako si Miško
a Janko ujẹ́ daju na jeho hruškách. „Hej, jasná okovaná strela sa do vašẹ́
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košeľe! Nuž a ve že čọ́ tu robíťe, há?! Počkaj, ďe že mi je tọ́ t papek, ved
ván jei̯ naklaďẹ́ n“. Úťi ňebolo käďe, a papek sa potrafeu̯ , tag báťa Ďuro
zavrdzgou̯ šarvancou̯ , a Miša chiťeu̯ za šťicu a papekon ho začau̯ obšívaťi
do dobrẹ́ vọ́ ľe. „Tu máš hrúšok, te naňiǯhodňík!“ Puf, puf! „Jaj, jaj, jajajaáj,
prosín vás báťou̯ ka, ňebiťe ma, ved ván už vei̯c ňigda ňepríďen do zahrade,
ľen ma už ňebiťe.“ – „Vet si čak aj pretin sľibovau̯ , že ňepríďeš, aľe ťi to ešťe
málo bolo, tu máš teras, abe ťi hruške slačẹ́ bole. A tu máš aj te“, a stem
pochiťí aj Janka do robote. – „Jai̯, báťou̯ ka, vet son ei̯ ňebou̯ na hruški, vet
son ei̯ aňi ednú ňeotrhou̯ , iba čọ́ mi Mišo dau̯ .“ – „Dobre, dobre, abe sťe si
zapamätaľi, aké sa hruške slatké.“
F. Pastrnkovi zapísal 6. decembra 1896 M. Morháč
Z archívu MS v Martine odpísal E. Jóna
Kalinovo, okr. Lučenec
Naňa Mara Hudcove spomínajú ednú zo svojich príhod, kterẹ́ sa jej
vraj stále, kin ešte bola mladšei̯. Tak spomínan vraj na túto.
Vrai̯ za onech čáz žatve trvale strašňe dou̯ ho. Jei̯ vraj ako gazďina son
ostávala doma variťi, abe son našin chlapon mohla zaňẹ́ sťi ten obed na to
poludňa. Navarela son, ako sa patrí, toho nažho bọ́ bu za plnei̯ hrňi̯ec, ale
že son hrňi̯ec ňemohla ňẹ́ sťi na poľe na grunt, gde mọ́ j starej aj s druhima
kosiľi, musela som ho naľei̯ťi do mľi̯ečaňíka – to ván je taký z rúčkou a hľiňenei̯. Napóňala son ho vr̥chon, abe sa mi ten mọ́ j Ďuro dobre najedou̯ aj
z druhima. Pomesľela son si, kot sa reku ňeopatrí, tak aňi kosiťi ňebuďe
vládaťi. Do kọ́ ša chr̥ptoveho son napakovala kuz úďenei̯ slaňine aj dáke
buchte ako takú maškr̥tu. Iďen ván jej, iďen a tan dou̯ ka pri háji je ván
takọ́ járok, že človeg ľedvác prejďe cezen. A jei̯ už dos stará žena na chr̥pťe kọ́ š, v ruki tọ́ t nešťasnej mli̯ečaňík s tem bọ́ bon, čože son si nešťasná
stvora ľen mohla poraďiťi. Napadla ťi ma tode skvosná mešľẹ́ nka. Nahán
si jei̯ tutoka mľẹ́ čaňík tu pri cesťe pred ten jarkon, kin sa vidrei̯pen horka
s tenkota chr̥ptoven kọ́ šon a poton sa vráťin pre tentoka mľẹ́ čaňík. No,
ľenže, čo sa ván tu nestálo za tútoka krátučkú chviľinku. Jaňisko z dou̯ ňiho konca išou̯ pre kus košenka na voze sen na lúke. To be ván ňič ňebolo
bei̯valo, kobe ván ọ́ n ňebou̯ mau̯ toho prekľei̯teho psiska, kerei̯ ván mi
vrazeu̯ do toho mojho ňešťasneho mlẹ́ čaňíka z bọ́ bon a kọ́ n konskí mau̯
ván takú tvr̥dú kotr̥bu, že mi ho ňi̯elenže prekidov, aľe aj rostrepau̯ . Kot
son ej to viďela s toho jarku, ľebo son sa zas štverigala horka, dobre ván
ma šľah ňetrafeu̯ . Ňi aňi tak za ten bọ́ b, aľe za tọ́ t mlečaňík, kerej son
ešťe od mojei̯ nebohei̯ mamou̯ ke, pám Boh jẹ́ daj dobreho zdravei̯, dostála. Vet son ván jei̯ zľe ňedobre na toho Jaňiska, čože si ňedr̥ží toho psiska
doma, ved aj tak sa vraj pse nesmu do poľa voďẹ́ vaťi. Ón lagaňisko sa mi
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ľen zasmeu̯ , pošibau̯ po koňoch a vnohe. Čože aľe teraz jei̯ bẹ́ dna stvora
mán robiťi. Mlẹ́ čaňík fuč, uš son aňi tag ňebanovala za ňin, ako za ten
bọ́ bon. Čože mi teraz ten mọ́ j Ďurisko povẹ́ . Jai̯ jei̯ bédna stvora son už
ľen šla, aľe čo vám bolo tam potom, to už ňebolo s kostou̯ nen rei̯don. Te
vrai̯ taká šakovaká, či mi vrai̯ nalačnọ́ buďemo kosiťi a už ván ma od toho
začale uši boľaťi. No aľe son ľen čušala, už ako skonči tak, aľe už vydr̥žín.
Nuž vidr̥žala son, aľe son sa i zapovẹ́ dala bọ́ b nosiťi f takon mlẹ́ čaňíku.
No mọ́ j Ďuro si uš poton ľen s tei̯ slaňinke zajedou̯ , zapeu̯ vodou̯ a dokše
si pospau̯ , ako inokode a do toho večera už ľen vidržau̯ .
Tak ván to bolo, ďeťi moje, a na tú príhodu ván ňikda ňezabudňen.
Zapísal J. Kočalka 1955
Kalinovo, okr. Lučenec
V obci C. nadúchali bachor. Ľiďei̯ dobrí, akí son‿ei̯ zázrak viďela. Na
moi̯ dušu pámboh ná‿skusuje. Viďela son ho nad Bukovinou a ešťe mi aj
kívau̯ . Na moj dušu kívau̯ ! Ach, ľiďei̯ boží, nože sa ďívai̯ťe tantoka, tód‿zázrag repeťég ľéta.
Zapísala E. Gallusová 1928
(Z knihy V. Polívku, Lučenec a kraj novohradský)
Veľká Ves, okr. Lučenec
Pán Močári
Tanto za ďeďinou̯ , v panskei̯ záhraďe stáu̯ dakode kašťi̯eľ, tan, ďe teraz
má Iľa Čipkáška funtoš. Bei̯vau̯ tan doz‿veľkí pán, Močári, iba že bou̯ kus
prisprostei̯. Jeho žena, to ťi bola inak štramanda, aľe ňerada bei̯vala z mužon doma. Furt choďela po Pešťi aj po cudzích zemei̯ch. Vrai̯ bola doňi̯esla
aj za hr̥z‿zemi s Paľesťíne, že vrai̥ sťaďe, ďe pán Kristus bou̯ pochovanei̯.
Aj hoďine dala na túrňu spraviťi, aj ten malej zvon ona kúpela. Bohvi̯e, možno, že sa kcela iba pred ľuďmi ukei̯zaťi porei̯dna. Mau̯ ťi ras‿ten Močári
mali̯e šťence a malé boche. Za veľa rokou̯ bei̯vau̯ unho gazdon báťa Marten
Buchta, oťec toho, čo tak fufňau̯ . To bou̯ takí potmehúdou̯ , že be si ňigda ňebou̯ o ňon povi̯edau̯ , že je takí bitank. Ten ťi bou̯ tomu Močárimu
poraďeu̯ , žebe ti̯e šťence pošmárau̯ do jame z hnojavicou̯ , že in ti̯e boche
vidochnú a aňi že besni̯e ňebudú. Ten sprostei̯ sa dau̯ oklamaťi a pošmárau̯
ich tanu do jame. Kod višle von pooptrei̯sale sa a šeckiho ho tou̯ hnojavicou̯ pofr̥kale. A juz‿mau̯ novi̯e hábe. Doz‿hrešeu̯ , aj kopau̯ ti̯e šťence, no
ti̯e iba vei̯c nanho viskakovale. O‿tode sa na báťu Martena veľmi hňevau̯ ,
ňesmeu̯ sa mu aňi na oči ukei̯zaťi. Aj si našou̯ druhiho gazdu.
Rozprával J. Antalík-Drgove, 77 r.
Zapísal J. Matejčík
Točnica, okr. Lučenec
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Na ruskom fronte
V osemnácton‿nás presaďeľi na ruskí front. Za šes‿tei̯žňou̯ zmo
sa zdr̥žovaľi ako asistenbateľión. Pod‿veľením kapitána Premudu smo
ťaško znášaľi ten‿odech, ľebo to bou̯ človek odpornei̯, proťiu̯ nei̯ a ťírau
náz do du̯ osletkou̯ . Ras‿mo rukovaľi na‿egzecírpľac a náž‿bataeľion
premi̯esťeľi do Suchího Vrbna. Ko‿cme tan virukovaľi, sadou̯ si náš kapitáň na koňa. Ako na ňom seďeu̯ , ku̯ on sa prevráťeu̯ horznacki a miliho kapitáňa pricvikou̯ pot sebei̯. Vu̯ on zjačau̯ a ruku si vilomeu̯ f‿pľeci.
Náz‿rospusťeu̯ domou̯ na kvarti̯eľ, ďe smo bei̯vaľi a mi smo sa spevon
vráťeľi od radosťi naspät. Vislopeu̯ si ruku a vu̯ on sa opei̯tau̯ svojho pucáka. Povi̯edau̯ : „A ňepočujú pán kapitáň, ako sa radujú, že sťe si ruku zlomeu̯ ?“ Vu̯ on tašou̯ do špitáľa a mi smo išľi na taľijánski front.
Rozprával J. Kúdeľa, 72 r.
Zapísal J. Matejčík
Poltár, okr. Lučenec
Ko‿con jei̯ bola mladá...
Ko‿con‿ei̯ bola mladá, choďẹ́ vala son hľinu kopaťi, klásťi do šafľíkou̯ ,
devätnáӡ‿metrou̯ pod zemou bola jama, a tak smo to kopaľi, poton zmo
jú voziľi domou̯ . Poton zmo s‿ňẹ́ v ľeťe pi̯ekle pred‿báňou̯ . Edňí robi̯evaľi hr̥nce. A tašľi ľiďi̯e z hr̥ncí na Dou̯ ňú zen a tan‿ich predávaľi za obiľi̯e.
S toho zmo žiľi.
Rozprávala E. Balajová, 79 r.
Zapísal J. Matejčík, 1963
Poltár, okr. Lučenec
Ako sa obľi̯ekaľi
Tuš, kod‿uš kceťe, žebe son dač rosprávala, tag‿vám povi̯e̯ n. Dakode
ňebou̯ takí hr̥dej sved‿ako je teras. Ko‿cmo me bole mladi̯e, ňemale
smo taki̯e oškobáne vlase ako ve teras. Nosele smo vr̥ku̯ oč a veľkú mašľu
v ňon. Dakeri̯e zas nosele pripnúte konťík z harnódľami a mala celei̯ ďen
pokoj. Nemisela sa furd‿vičesávaťi. Nuž aľe zato smo ai̯ me bole mladi̯e̯ .
Aj me smo sa kcele páčiťi. Tak smo si aj me naťahale cake a kou̯ midlovon
smo si ich nakolmovale. A ko‿cmo išle do bálu, tak smo si do vlasou̯ zale
aj ružičke. Do ručňíčka smo si zapakovale marhuľi, žebe smo male čo
voňaťi, kod‿buďe smrat. Me smo sa tode ňefarbele. Vet‿kobe son sa jei̯
bola nafarbela, tag‿be mňei̯ mojei̯ mamou̯ ka ai̯ z apou̯ kon vithr̥ľi gambe.
Chlapi – tí zas choďiľi f čižmách a f peknech bi̥elech košeľei̯ch tkanech.
A kod bolo zimše, tak si zavr̥hľi... A veľa bolo aj takich, čo furd‿nosiľi šuchau̯ ku. Ó, mladej sved‿bou̯ tode robotňẹ́ ši, žene ňeseďele pret teľevízo98
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ron, aľe celú zimu prei̯dle a tkale. Aľe potom bolo dobre viťahovaťi plátno
zo šifoňéra a šiťi chlapon košeľe a gaťe. Aľe zato aj tode bole taki̯e, čo furt
po ďeďiňe behale, aňi čobe im bou̯ zadok nasoľeu̯ a zháňale iba pľetke.
Aňi hospodárstvo ňemalo takú hr̥dobu ako teras. Posťeľe, šifọ́ ne, lavice,
stou̯ , fogaš na šate a pri ton obloku naukládani̯e pohárike, aľe pot‿tema
bou už aj štráng‿višívanej. F‿kuchiňách bolo zas múraná mašina, štelár,
lojtra na padláš, a pod ňou̯ sa zľi̯evala zľi̯evárňa pre sviňe, aj krompľe
tam‿bole f šafľíku, veru tak bolo, ako ván‿vravín.
Rozprávala M. Urbančoková, 68 r.
Zapísal J. Matejčík 1963
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Tomášovce, okr. Lučenec
O mátohi
Stálo sa to za mojej mladosťi. Boľi zme na postri̯eški s komon Šóšikon.
Ja son bou̯ v rakadóve. Šóšig‿v bútki f cinťeríňe. Asi cez pou̯ noc sa mu
sťeňe zjavelo svetlo. Kívalo sa mu pred očima. Sprvu ňeveďeu̯ , čo je to za
svetlo. Aj ľak prišou̯ na ňeho, a ľen potoN‿zbadau̯ , že proťi búdki mala
don‿Anča Víťazová, sámi krajní don v ďeďiňe. V noci si zapáľela svetlo
a petroľejová lampa sa roskoľísala a to bolo to svetlo, keru̯ o sa odrážalo
na sťeňe. PotoN zisťeu̯ , čo to vlasňe za svetlo je a prestáu̯ sa báť. Tak to
bola tá mátoha!
Rozprával 79-ročný starec
Text zapísal I. Hrnčiar
Podrečany, okr. Lučenec
Hospodárenie
Veru zme mi ťažko na poľi̯ach, teraz už ňejdu edonáʒ‿dvanáʒ‿ročni̯e
ďeťi na poľi̯a. Aľe ja son veru tag robela. Majetog‿bou̯ , tak todi zme ňemohľi ľen doma biťi, ľen zme miseľi iď‿robeť. Poton u seďemnáʒ‿ročňia
soN sa vidala, u son misela biď gazďiná, trápe ca na šecko, veru! Maľi
zme, pekňe otpítan, aj koňe, aj kravi zme maľi, ošípaníh‿zme mávaľi
veľa; aj seďen aj oseŋ‿kusou zme chovaľi, zaklaľi zme aj dve v jesen.
Maľi zme dos. No, ke‿ca ňemohla (krava) oťeľeťi, tak tu bou̯ edon takí
tu pri statku na majeri, tak toho zme volaľi, uš‿čo jej pomohou̯ , kíN‿sa
oťeľela. Zato sa dakerá ťaško ťeľela, aľe dakerá sa aj ľachko. Zme aj v noci
choďeľi pozerať, ked u‿sa mala oťeľeť. Sa pomáhalo. A kerá ňebola ťelná,
sa dojela, to sa prosín ich pekňe ňeodávalo tody. Ja son už aj pozabúdala, nuž aľe in rosprávan, že ako pri statku, maľi zme naveki dva koňe, aj
kravi zme maľi, aj šťiri zme dojeľi, to zme odváraľi na tvaroch, maslo zme
robeľi a išľi zme predať, ked u‿sa ňeminúlo doma pri domácnosťi. No aľe
zme zato aj veľa minúľi doma, ľebo zma maľi majetog‿veľkí, tag‿bolo
način aj cudzíh ľuďí pomáhať.
Rozprávala M. Pliešovská, 79 r.
Zapísal P. Žigo 1976
Podrečany, okr. Lučenec
U kováča
Ja son sa ten doz narobela. Ved mi muž bou̯ kováč. Už ľen kot potkúvaľi
koňe, tak som pomáhala. A kod zme zas koľesá okúvaľi, tak som pomá100
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hala ráfi zvárať. A poton zme už na koľesá sťahovaľi ráfi už ľen. A kot sa
ku̯ on potkúvau, sku̯ or sa mu vistrúhaľi kopitá a poton in už pribíjaľi potkovi. Miseu̯ edon držať koňa a edon zaseg držau̯ onú nohu a kováč pribíjau̯ potkovu. Šecko tan robeľi, čo gu gazdou̯ stvu patrelo: vozi sa skúvaľi,
pluhe sa robeľi, bráni zas, čo bráňeľi poľi̯a. Šecko taku̯ o sa robelo: motike
ženán sa ostreľi, čo kopaľi, todi ňekopaľi stroje, aľe todi motikámi kopaľi
za više dvoch tížňou, čo si nasaďeľi.
Konope
Vet son in aj o ton tkaňí porosprávala šetko, aj o konopí – ako konope zme vitrhaľi a poton zme ich povi̯azaľi do vi̯azaňíc a na Bi̯elu vodu
zavi̯ezľi do močidla. Tan za dva tížňe močeľi a poton zme ich viťi̯ahľi,
popresťi̯eraľi a kod uschľi, tag zme ich trepaľi. A poton, ked zme ih uš
pori̯aďeľi, na takie vence zme to spraveľi aj uš kúďeľe. A to zme poton
pri̯adľi celú zimu do ďesi̯atej, do edonáctej, ój, aj do pou̯ noci veľa rázi zme
pri̯adľi. A kod zme to popri̯adľi, aj osemnadz aj dvacat tíh oníh bolo. To
zme poton vivareľi a opraľi na potoku. A kot sa usušelo, tag zme to poton
snovaľi a poton na krosná daľi a tag zme tkaľi. A kod zme plátna natkaľi,
tag zme na lúki bi̯eľiľi, kím ňebolo bi̯elušku̯ o a s toho sa poton ti̯e hábi aj
čo šecko robelo. Plachti zasek, čo bolo hrupšu̯ o a vrecká. Pri gazdou̯ stve
bolo veľa vriec treba, kot sa mláťelo.
Rozprávala Mária Pliešovská, 79-ročná
Zapísal P. Žigo 1976
Uderiná, okr. Lučenec
Spomienky
Nuš‿čo najstaršu̯ o pamätán – ako za repubľiki prvej československej,
no bolo veľa strán a ja som bou̯ tei̯ Rázusovei̯ straňe, ľebo son sa cíťeu̯
Slovákon. Išou̯ son na frond osemnácton roku – tedi osemnáʒ rokou̯ son
mau̯ – na taľi̯aNski front – tan son bojovau̯ a rog‿v zajaťí. Prišou̯ son domou̯ ďevätnácton – ši̯estiho novembra. Išou̯ son zas k‿československei̯
repubľiki za vojáka, vihláseľi náz za prvú armádu, prví vojáci československí zme boľi, tak son tan slúžeu̯ dva roke. No aľe ešte za mlaďi son
ja slúhúvau̯ , bou̯ son slúhon v Lučenci, poto‿na Boľkou̯ cách f‿krčme,
poton v opchoďe zas, a sťaďe uš poton za toho vojáka ma zobraľi. No –
prišou̯ son domou̯ a poton vravín son bou̯ tín československín vojákon.
Sťaďe son prišou̯ domou̯ , son sa ožeňeu̯ , no aľe hňed‿ma braľi do úradou̯ , ľebo son bou̯ troška takí šikou̯ ňejší, no a vi̯eťe ako sa to viberá, ľeN‿ždi takích šikouníh‿viberajú, aľe son bou̯ aj mladí, tak son bou̯ dva roke
kostou̯ ňíkom cirkvi a seďen rokou̯ pokladňíkon banki, aľe ako chudobní,
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tri hektáre zme maľi, traja tri hektáre, tri ďeťi zme boľi na to, poton son
bou̯ precedon jéerdé dva a‿štvrd roka, tak son ja žiu̯ celon mojon živoťe.
Rozprával Michal Mánik, 73 r.
Zapísal P. Žigo 1973
Lovinobaňa, okr. Lučenec
Z histórie Lovinobane
V ňeďeľu – v ňeďeľnajší deň to bou̯ požiar a f‿kostoľe boľi ľuďi̯a; tedi šecko pot‿slamou bolo, ňi ako teraz domi; prišla búrka, hron poton udreu̯ , no
tag‿nastáu̯ poži̯ar, veľkí vi̯etor bou̯ , tak pou̯ ďeďini zhorelo. Tedi zhorela aj
fara – éj, tá vari ňezhorela, aľe hej, aj kostol zhoreu̯ , aj veža, zvoni spadľi; ten
jeden zvon pukou̯ , poton tedi teN‿zvon poslaľi nočag‿do tei̯ zľi̯evárňi, či tan
už ďe ti̯eto zľi̯evárňe boľi; preľi̯aľi znovu teN‿zvon. Ešťe starí oťedz‿vraveu̯ :
Ke teN‿zvon preľi̯evaľi, tag‿išľi tan aj cirkeu̯ ňíci vi̯acei̯ a hádzaľi zme do tej
onei̯ – toľi̯are – ešťe tedi boľi stri̯eborni̯e, žebi krajší zvug‿mau̯ teN‿zvon.
Nuž aľe bárzakí son silní chlapík – tera‿son u‿žobrák – darmo je: staroba
– choroba. Ňi‿ca ňedá robeť. Seďenďesi̯ad‿na druhí rog‿mán. Lovinobáňa
– skaďe to meno dostálo? Jedni hovoreľi – oloveni̯e baňe. Ňeboľi! Tan, ďe je
teraz Loviňa, tan‿ narobeľi tedi taki̯e ribňíke – to sa volalo baňe – báňe,
bahňiská; a ked začaľi poľovať, tag‿od Loviňi išľi hore. Tag‿ňebola to aňi
olovená baňa, to bolo lovišťe, čo na ten kráľou̯ skí stu̯ ol čo dávaľi: ribi, čo sa
dopestovalo aľebo tíh‿zverou̯ , čo uloveľi – staďe začaľi hore Loviňou̯ .
Rozprával T. Vitáliš, 72 r.
Zapísal P. Žigo 1974
Lovinobaňa, okr. Lučenec
Ošetrovanie dobytka
To sa ťeľí šeľijak. Dakerá dobre, dakerá ňi. To zme veľa rázi aj v noci
vartovaľi. Dakerá krava pri oťeľeňí skáče, dakerá ňiǯ‿ňerobí. Aľe ked‿aj
skáče, potoN‿si ľahňe naveľa. SoN‿si umiu̯ cisto ruke a dau̯ son si ruku
do ňej a tak so‿naprávau̯ nohe aľebo hlavu, abi išlo ri̯adnou̯ cestou̯ . Ľebo
nohe vindu a hlava ňi, tak to má skrúťenú hlavu, potoN‿sa to napraví ru
kou̯ a poton už iďe ri̯adňe. Tak sa pomáha, ke‿ca tvrdo ťeľí. A dakerá sa
ľachko oťeľí, aňi ňevi̯e. No maľi zme drevení žochtár, tak sa do toho dá
mľi̯eko, múťi sa a potoN‿sa spraví tvaroch. Taki̯e dreveni̯e múťačke boľi
narobeni̯e a to sa preťahovalo takto hore dolu. Sin má ešťe kravu – Šťefan
aj teras, móšťe tájť pozreť. Sir zme ňerobeľi, ťeľko ňedala krava, žebi zme
boľi aj to robeľi, ľen maslo zme robeľi, aj zme posi̯elaľi aj sinon aj ňevestán.
Rozprávala Zuzana Golianová, 72 r.
Zapísal P. Žigo 1976
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Mašková, okr. Lučenec
Starosti so synovcom
Mňe zomrela sestra pri pu̯ oroďe tochto chlapca. Tag‿za pou̯ druhei̯
hoďini žila ľen. Tašľi zme s ňou̯ do ňemocňici a taN‿zomrela. Sťaďe zme
ju dopraviľi a to ďi̯eťatko zme chovaľi po fľaši. Z ďeďini zme si doňi̯esľi
fľašu, ľebo hňeď‿ňebolo pri ruki. Nuž uš‿potoN‿zme ju pochovaľi na
treťí ďen. Ďi̯eťatko ľen žilo ďaľej. No potoN‿zme ho chovaľi, choďi̯evaľi
zme ďeckimu doktorovi s ňim a vedľa toho doktorskiho pretpisu son ho
žďi chovala. Bolo podarenvo žďi. Tak soN‿si večer zapáľela lampu a rano
ko‿slnce vichoďelo, tak son ju zahášala. A to mi trvalo za dva roke. Oťedz
mu odišou̯ sťato na prístavke do Ľuboreči, mau̯ rok ten chlapec. – No
a oťi̯au̯ zme sa poton sami trápeľi s‿ňin. Oťec choďieva, adž‿dva-tri razi
príďe do roka ho pozrieť. Von je múdri, vom‿bi sa mohou̯ šecko naučeť,
aľe je huncúd veľkí. Apa mu je na Ľuboreči na prístavkách. – Toho tížňa hádam po treťí vrch (=raz), čo ňeprišov iba o vósmej. Do Ri̯eke tem
príďe; že mu je bľišie, ako do Haľiče táď na mašinu. Ehe, akí ďi̯eš a ťí
ľuďi̯a ňechoďi̯a! Oťeʒ‿mu je dobrí gazda, von jeho ňekce k sebe. – Tak sa
chlapeʒ‿ňebiu̯ . Tag zme ho zato maľi biď, abi ho sved ňebiu̯ . – Dovena
choďi̯a do enei̯ tri̯edi aj Paľo Matúšove. – Táďen ja reku do tih Ľičkou, či
je Mišo doma.
Rozprávala Anna Flárijusová, 50 r.
Zapísal G. Horák 1950.
Lehôtka, okr. Lučenec
Fígeľ
Edon ras‿son kceu̯ zrobeť‿fígeľ. Tak son sa najdri̯ou̯ dohovoreu̯ z enim kamaráton, že zrobíme edon špás. Povi̯edau̯ son mu: „Jano,
Chrťana ňeska naplašíme.“ – Von bou̯ prižeňení pri mu̯ ojho ocovei̯ sestre
a bou̯ velkí pijan. A von sa opítau̯ , že ako. Ja so mu povi̯edau̯ , že sa zbijeme
a pri ton ťa ja zabijen. No že dobre. – No tak poton hodzme viďeľi, že už
je Chrťan dobre potrundžený, tag‿zme sa daľi do vadi. A pri vaďe potom
prišlo g‿bitki. Ja som poton chiťeu̯ edon závaš a s ňin son ho udreu̯ – ľem
tedi naoko. A von tedy spadou̯ dolu a poton zme zbadaľi, že je zomri̯ety.
No tag‿zme ho poton viložeľi na enu lavic a podviazaľi zme mu bradu
enim klinovňíkon. No a ja son sa poton odobrau̯ ot‿Chrťana, že ja iďem
preč, že ma už viacei̯ von ňeviďí, že to son zrobeu̯ za ňeho, hodz bi to bou̯
von zabiu̯ . Ľebo sa on Husárovi vždi vistruhuvav, že sa ho von ňebojí, kod
je aj mlačí od ňeho, že ho zdoľie. – Ja som potom oďišou̯ najdou̯ domou̯
a povi̯edau̯ son in, že kot príďe Chrťan domou̯ nadurený, aby sa nezľakľi,
že son to ľeN špás spraveu̯ s Husáron. Nuš‿poton tentoka Chrťan, keď
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viďeu̯ , čo sa stálo, že je Husár zabitý, tak staďe uťekau̯ z drustva preč – to
bolo v drustve – do susedou̯ a tan ednei̯ suseďe sa kázav, aby ho do peci
opratala a – prečo vraj, ona sa spítala. „Jaj“, vraj „čo sa stalo, zľe sa stalo! Náž Jano zabiu̯ Husára, tag ma ľem prosím vás otpracťe do tei̯ peci.“
Starká sa s toho zľakla a bežala hňet k mojin roďičon a tim poviedala, abi
sa ňezľakľi, že im voľačo povi̯e. A na to sa moj oťedz‿zasmi̯au̯ : „Veď mi už
vieme, čo je – že náž‿Jano Husára zabiu̯ . Ve to ľen špá‿zrobeu, aj vi sa
ňebojťe!“ A starká si potoN sadla. – „Éj, ve ca mi ľen tak‿koľená trasú“...
„Dajťe mi trocha vodi napiď a saňen si, ki‿mi to prejďe ten ľak.“
Lupoč, okr. Lučenec
Takí ľuďia jesto lakomní
Ra‿som bou̯ predau̯ ou̯ ce ednin kupcon, ňevi̯em uš‿skäďe boľi – skäďe ňi... soN zabudou̯ uš. PotoN zas aj druhí tu u nás predau̯ ou̯ ce tin istin
kupcon, čo ja. Tag o ťisíc korún viplaťeľi tomu druhimu vi̯adz‿ako mu
prichoďelo. Tu potom bežaľi hore na hintóve, tan od Lučenca kod zme išli
domou̯ , že mi o tisíc korún vi̯acei̯ viplaťeľi. Ja som povi̯edau̯ , že aňi haľi̯era mi vi̯acei̯ ňeviplaťeľi a ten druhí sa vivrávau, že aňi jemu ňi. Poton daľi
náz na sút. A oňi si misľeľi, že to mňe daľi vi̯acej. Potom mi vraveu̯ pravotár – aľe mi zme ho volaľi fiškáľ: „Napravte sa“ – vraj – ľebo zľe opstojíťe“ – vraj. Nuš potom volaľi mňa tanuka prviho, suca. Ja som povi̯edau̯ ,
že som aňi haľi̯era vi̯adz ňedostáu̯ , že otprisahám aj kostoľe. Poton suca
povi̯edau̯ maďarskí, že to tvrdo príďe na pori̯adok. Poton zavolav uš‿toho druhiho, suca... či mu povi̯eme aj meno, či to ňemisí biť...? A tem už
zomreu̯ . – „No – vraj“ – Kanát, tag‿ván dav ti̯e peňi̯aze, ko‿ca Kokavec
tag‿vihovára, že jemu ňedau̯ . A vom povi̯edau̯ : „Ač tento pán otprisahá,
tag ja mu ti̯e peňiaze dán.“ – „No – vraj“ – Kanád‿mau̯ bi son vás oštrófať,
aľe ľem‿päďesi̯at korúN zaplaťíťe a peňi̯aze vráťeť.“
Takí ľuďi̯a jesto lakomní!...
Halič, okr. Lučenec
Ako sa kope hľina
Hľina sa kope š‿čekanon, čo má povmetrovo porisko. Jama je šťirištvorcová – meter a meter a meter. Šprajcuje sa šťiroma kusma drevma.
Šťiri̯a robi̯a pri tej jame, keď uš‿povedzme kopú, veďi̯a? To je hlboká osen
– desať metrov. Kin hľinu nájďeme. Poton od hľini, veďia od zemi, hľinu vikopeme šezď metrov do hĺpky, tanu docpotku, veďi̯a, po šťiri – po päď‿vozou̯ . To trvá tri – šťiri tížňe. Poton odvezi̯eme a drvíme doma. Namáčame
f‿sudoch. Poton hu viberi̯eme a metrovov štangou zeleznou̯ ju sekáme
na enei̯ foršňi – široká móže povedať, ako tá... Kelko bi to mohlo biť, pro104
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sím pekňe? – Tak pedesi̯ať široká a dlhá trimetrová. PotoN‿si ju mi̯esime ako žena najfajňejšu̯ o cesto, keď varí rezance aľebo šoprle. Poton ju
dobre viklesujeme – no veďi̯a: takto ťapkáme, abi sa dobre dovedna zbila
a bola husťejši̯a, žebi ňebola hrčkavá. A uš poton hoďíme na krúh a uš potoŋ krúťime pravov nohov a uš rukámi sa to poton robí. Keť troška zatuhňe ten hrňi̯ec, uš poton dávame uši na ňe. Usuší sa a potoN sa už do peci
kladú. Prví raz‿zo surova sa páľi̯a peď‿hoďín aj s klaďeňin. To zo surova
sa vipáľi̯a. Poton sa viberú s peci von a poton sa gli̯eďi̯a z gli̯edou̯ . PotoN
sa zaz‿veďi̯a druhí ras‿položi̯a do peci a naras‿sa šecke pokladú. Páľi̯a
sa druhí ras‿gľi̯edou – dve hoďini. No, tag‿e to uš.
Ednu (hľinu) kopeme tu na Gašparki a ednu na Vi̯eski. Naša je bi̯ela
a druhá je žl̥tkavá. Aňi s‿tei̯, aňi s tei̯ samei̯ ňemóžeme robeť. To sa musí
mi̯ešať. Šťiri či̯aske bi̯elei̯ a edna žltá. To uš povedzme za šťiri filfasi sa
vezňe tá bi̯ela a za pi̯ati uš‿tá žltá.
Rozprával J. Pivka, 63 r.
Zapísal G. Horák 1951
Stará Halič, okr. Lučenec
Spomienky na mladosť, jedlá
No, ja ke‿con ri̯asla, tag‿veru veľmo ťaško to bolo. No boľi zme chudobní, prau̯ da, ňemaľi zme sa tag‿ako sa teraz máme, tera‿sa navozaj
veľmo dobre máme, aľe tedi veru roďiči̯a nán – otec choďeu̯ s píľičkou̯ ,
ďe bolo treba dreu̯ ko popíľeď‿mama za pät korún – za šťiri koruni na
ďen robela a mi zme veru veľmo tvrdo čakaľi, ked‿náŋ kúsok chlebíg‿doňi̯esla. Ňemaľi zme sa tag‿ako teras. Bosi̯e zme choďeľi, ňemaľi zme
takú onú ako teraz máme, večer zme čakaľi mamičku, ket‿príďe domou̯ ,
že či náŋ kúsok chľebíka doňesi̯e, ľebo doma zme ho ňemaľi.
Jedlá, jedlá sa tedi taki̯e – kapusta, krumpľe, kukuriční chľi̯ep.
Kukuriční chli̯eb – jáj, to nán boľi... Kukurica sa vilámala, tag‿zme to
pomľeľi a s toho nán mama cukroviŋke pi̯ekla. To zami̯esela, dala troška
cukor, soľ, zami̯esela a rúre nán‿to pekávala a to nán‿boľi cukroviŋke. Ňi tag‿ako teraz‿ako že torti pečú, aľe mi zme tedi aj tomu veľmo
raďi boľi, ked nán to mama napi̯ekla. PotoN za s‿krumpľou̯ – no dakedi
to sa volaľi tóčňa, babi, podľešníke. To nakrájala krumpľe mama, dala
tan múku, soľ a po platňách to pekávala. Poton ked‿zme maľi masťičku,
tag‿nán to aj omasťela a ked‿zme ňemaľi, nuž veru aj tag‿zme jedľi.
Aj taki̯e ňeomasťeni̯e. Ľebo, čag ňebolo. Ňebolo, tagže ňemohla nán taktoka. Koláč? To zme vóbedz‿aňi ňeviďeľi. Ľen ked‿do gazdou̯ stva tašla
mama robeť, tak tedi ke‿ctaďe dačo doňi̯esla, aľe dakerí ňeboľi šťedrí,
žebi deťon boľi daľi.
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Tu son bola viri̯asla, ľen to ňebolo toto staveňi̯a – drevenu̯ o, šúpänu̯ o,
ňi ako teras. Aľe ja son ešťe malu̯ o di̯ou̯ ča bola tedi. No a fašange zábava sa zvikla robi̯evaď‿maškarná, to sa ďi̯ou̯ čence – chlapci zamaskovaľi,
poobľi̯ekaľi sa, do starích sukňou̯ sa poobľi̯ekaľi, tvár si namaľovaľi, namaľovaľi sa bokson, na topaŋke boksoN sa namazaľi – ako kto mohou. No
teras to uš‿čak ti̯e lárvi, ti̯e maske jesto, no aľe tedi sa to tag‿robi̯evalo.
No poton – Veľkú noc – to dakedi boľi šibačke. Prišľi chlapci, višibaľi
ďi̯ou̯ ki po nohách, no a poton ih‿už hosťeľi. Tedi sa zviklo uš‿tie koláče
pi̯ec, ľeNže sa väčinou pekávaľi ti̯e plameňíke – kapusňíke. To sa f‿peci
upi̯eklo. Tag‿ako chľeba sa zami̯esilo, ľeNže z bi̯elei̯ múki, kapusta sa
upražela, dala sa škorica, cukor, to sa uduselo a do tích plameňíkou̯ sa to
dalo, prikrilo sa to ceston a dalo sa do peci. A to bou̯ koláč. To sa statku
dávalo, čo sa večeralo, statku sa dávalo. Tak pri večeri to u‿ždi bola klbása z hríbami a s kapustou. Hríbi a kapusta. No to sa poton choďi̯evalo
z betľehemon a u‿sa ti̯e pesťi̯erske veršíke učeľi, to uš poton do každiho domu choďi̯evaľi, spi̯evaľi a uš‿koľedovaľi, ten betľehenčog‿maľí
doňi̯esľi a tan bou̯ Ježiško maľí, ovečki tan boľi f‿ton betľehenčoku no
a spi̯evaľi pri ton. Tan bou̯ – oťec, ve ti to vieš, ako tí betľehenci choďeľi,
no aľe kerí sa ako volá. No tan bou̯ bača, Fedor, hej, Gubo bou̯ , no aňjel,
te‿nosiu̯ betľehenčok – pi̯aťi boľi. Za to in dávaľi peňi̯aze, slaňiŋku, kto
čo mohou̯ , tag‿in daľi.
Rozprávala A. Bukovcová, 63 r.
Zapísal P. Žigo 1976
Gregorova Vieska, okr. Lučenec
Služba
Ja son slúžeu̯ u Šurinou̯ , u gazdu, móžem povedať, že dobre bolo, ľebo
za tú príčinu, že gazda sa spítau̯ , že ked‿voľagdo prišou̯ do roboti volať,
no aľe čag‿no ja soN sa mu to, no privoľeu̯ , poton ako soN slúžeu, ľebo
sa spítau̯ , že ako stojíme z robotou̯ , že či móžme. Ja son mu povedau̯ , že
tu je gazda, ja son slúha, ja ňemóžen rozkäzovať – ja na tebä to zverín,
ti si, ti robíž okolo toho, tag‿misíž veďeť, že ako sa to... Tag‿dobre, no
aľe aj na ihri zme choďievaľi sen – ako sa to volávalo, večer – mladí do
kopi tag‿do Diŋkou̯ – Diŋko sa volau̯ – po koruňe zme mu plaťeľi za edon
večer, aj poľovau̯ son šakovi̯e veci. – No tag‿okolo hospodárstva. Koseu̯
son, hrabau̯ , no taku̯ o na statku, na voloch, to son uš to už bolo taku̯ o na
statku, na voloch, to bolo moje, hnoj son vivážau̯ , no ke‿to patrí do toho,
tag‿aj to son, to bola robota moja.
Rozprával M. Gáfrik, 73 r.
Zapísal P. Žigo 1975
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Mýtna, okr. Lučenec
Spomienky
Ja si pamätán fšeľičo. Ja son škoľi ňechoďeu̯ dáke viši̯e, ľen son ždi pracovau̯ . To son začínau̯ u‿žeľezňici, poton v magnezitki Lovinobaňi, taN
son odpracovau̯ tricad‿rokou̯ f‿tom prachu. – Tí páňi, tí sa tag držaľi
ako – ako srap a kod ňi̯ekerí tento už z náz‿robotníkou̯ uš‿sa vijadreu̯
založeť‿tú komuňistickú orgaňizáciju, veru ho ňetrpeľi. Hňeď‿ho vipovedaľi. No tag‿ja son pracovau̯ magnezitki, väčinou vo mľiňe, a tan čo
zme maľi toho majstra, tak jeden z náz robotňíkou̯ zbi̯erau̯ potpisi, aj ja
son sa potpísau̯ . No a boľi aj takí medzi nami zracovi̯a, čo išľi obžalovať.
Príďe inžini̯er: „Ukážťe ti̯e potpisi, keľko sťe.“ A tento náž majster, vo
mľiňe čo bou̯ , už aj ten chceu̯ veďeť, že keľko tich potpisou̯ nazbi̯erau̯ .
A bou̯ son už aj ja potpísaní. A ten príďe ko mňe: „Greguš, aľe sťe aj vi
potpísaní.“ Aj, pán Urbanec, ja mu takto vravín: „Ja ňevi̯en, čo sa tí páňi
tag boja?“ „No, no, dajťe si pozor, Greguš!“ no aľe s tin aj odišou̯ preč.
Tag aj vipovedaľi toho, aľe za dva tížňe bou̯ doma. Aľe už mu tú prácu
ňedaľi, ďe pracovau̯ sku̯ or...
Rozprával P. Greguš, 75 r.
Zapísal P. Žigo 1973
Mýtna, okr. Lučenec
Dobru̯ o rano. – Pámboch si daj aj ván! – Akože sťe sa naspaľi, švagre? – Ja chvalabohu dobre, ty sa pochváľ! – Ja sa ťi z dobrim ňemóžen
pochváleť. Aňi son ťi oka nestlkou, ľebo vieš, ak si uš počuu̯ , tá prašina sa
mi ťeľela a miseu̯ son tan ždi pri ňei̯ stri̯ehnúť. Kceu̯ son s ňou̯ iť do Gáču
do jarmoku, aľe bou̯ mrskí čas. Zato son ňešou̯ a ňe aňi ňepójďen. A kodi
sa ti zberáš? Ti čag do Lučenca? A kodiže buďe f‿ton mesťe ten jarmok?
Ňevi̯en. Nuž ažda budu poton bugnovať. Vari buďe srpoví jarmok – a to
buďe rubí!? Aľe son sa zastrúhav, že aňi ňepojďen s tou randou. Kot con
bou s ňou v Ďetve, ňik sa aňi o ňu ňeuchou̯ , hňed bi son‿u bou̯ taN zabiu̯ . Razon ma mau̯ zráňig vichiťeť od zlosťi. – už hu aňi držaď‿ňebuďen
– koľkú (=keľkú) partačku son mau s ňou. – Vet sa aj‿ja zberáN s tima
vou̯ mi, ľebo ih‿ňimam s čin chovať. Mán aj enú kravu a ňevi̯en, čo s ňou̯
spraveť. Rád bi son aj tú ta otpeľať.
--A ďeže sa ustávaš, kmotrík, ďe? – Zberán sa aj ja do toho jarmoku. – Ej,
tak pójďeme vovedňe, aspon máme kamaráta, buďe nan veseu̯ šie. – No
tag‿ma ohlásťe, kot pôjďeťe. – Zbohon, do viďeňia, do spoluzíďeňi̯a.
Zapísal Dobrocký 1928
(V. Polívka, Lučenec a kraj novohradský)
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Dobroč, okr. Lučenec
Ako sa varí fazuľa
Teras ťa, ďi̯ou̯ ka moja, naučín, ako sa varí fasuľa. Najsku̯ or si dáž‿vodu do hr̥nčeka a hňed na to misíž misíš aj fasuľu hoďiť. Ňezabudňi ju aľe
dri̯eu̯ umiť, abi si hodzakie špini neňenavarela. Hňet‿potoN sa misíš poponáhľaď očisťiť krumpľe. Hoďíž ich, ked‿e fasuľa mäká. Móžež‿hňed‿aj
šťipku soľi pridať, aj dva ľístočke bopkoviho ľistu. Poton móžež robeť záprašku. Daš si do rajňičke za ľižičku masťi a troška múki. Poton si ohu̯ o
líš cesnak, pokrájaš, dáž‿do rajňički. Pridaj aj troška ružovei̯ papriki.
A ňezabudňi mi̯ešať, ľebo ag‿bi ťi prihorela zápraška, fasuľa bi bola
horká. Záprašku – vilejež‿u‿do hrnca, ket sa aj krumpľe mäki̯e. Naháž
zovri̯eť. Varečkou móžež‿aj koštovať. No poton si urobíž zátrepku. Dáž
do hrnčoka troška mľi̯eka a troška múki. Fafurkou rostrepeš. Ket‿fasuľa
vri̯e, viľeješ do ňei̯ edon ľiter mľi̯eka a zátrepku. Naháž zovri̯eť, a ked vri̯e
kochlon, voctovíš. A fasuľa je uvarená.
Rozprávala E. Beracková, 56 r.
Zapísala O. Cabanová 1968
Dobroč, okr. Lučenec
Ako sa tká
Nasnuje sa pri̯adza. To sa volá sňice, čo sa pri̯adza na ton nasnuje. No a potoN sa to navíja na krosná. Poton‿ňitku način do ňiťeu̯ ňíʒ
naťi̯ahnuť. Ňiťeu̯ ňice sa zakončeni̯e na žr̥tkách a br̥do vloženu̯ o v bidloch. Na ňiťeu̯ nici̯ach sa privi̯azani̯e podnože, s kerima sa pri̯adza podzíva. Kod‿e pri̯adza fťi̯ahnutá v br̥ďe, poton sa pri̯adza popriväzuje na
pláťaňicu a pláťaňica je uvi̯azaná na návojčok. A móže sa tkať. A teraz
ako sa tká. Obe nohe sa položi̯a na podnože, enú nohu skr̥číš a druhou
pritláčaš podnožu g‿zemi. Takto sa ňiťeu̯ ňice pohnú a pri̯adza podzívňe. A teras‿čo robín rukámi. Člnku máN zaťisnútu ci̯eu̯ ku, na ktorei̯
je pri̯adza. A s tin člŋkon sa pomedzi pri̯adzu presĺňa. PotoN sa udri̯e
bidlon a pritlkňe sa k plátnu. Plátno sa rosťahuje ru̯ ospinou̯ , abi nesťahovalo brdo. Kod‿e už hodňe pritkanu̯ o, poti̯ahňe sa na boku suka a tak
sa povoľí pri̯adza na návoji a návojčokon sa doťi̯ahňe plátno. No a ešťe
na návoji sa založí ci̯epog‿medzi pri̯adzu, abi sa pri̯adza ňezarezávala
do závoja. Kod‿e veľa plátna na návojčoku, koňi̯ec sa obstrihňe. Plátno
sa meria na rífi. Edon ríf je u dakoho meter, u dakoho ňi. Poton sa konce
plátne bi̯eľi̯a na slnci. Pri potoku sa konce vistrú a cez ďeň aj desať razi
sa misi̯a poľi̯ať.
Rozprávala E. Beracková, 56 r.
Zapísala O. Cabanová 1968
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Dobroč, okr. Lučenec
Ako sa žilo
Ja son rada prečítala aj taku̯ o tei̯ zimi. Naša ďeďina poľa potoka bola,
poton vihorela a teraz ďe sa kero postavela, tan je. Todi boli domi pot šúpoN šetko. Počúla son doz‿razí ru̯ osprau̯ ke. Tan fše ľen straší, máta. Kin
žije človek, šakovu̯ o pridá takon dlhoN živoťe. (Vydať sa?) Ved bi sa, davar, ďe son sa mala. Bola sa vidala na Mítnu a poton uš tam pri tih bratoh
ľežala. Tag ako – ach – bože, bože. Urobeľi taki̯e šťence. Ďuro je inakší.
Darme je, ňinto cigána, iba je roďič, Aj tak, aj tak povie, a ľen‿e inak.
Rozprávala M. Kepko-Krížiková, 45 r.
Zapísal E. Jóna 1936
Dobročská Lehota, okr. Lučenec
Moja vojenská služba a choroba
Ja som bou̯ vojákon dva razi, f‿šťirici̯atom pi̯atom až šťirici̯aton si̯edmom, aľe tedi bola demobiľizácija, to nám pou̯ roka otpusťeľi, no a poton
son druhí raz bou̯ vojákom peďesi̯aton treťon ako ďalejslúži̯aci f‿Komárňe u žeňistou̯ , peďesi̯aton štvrton son prišou̯ domou̯ . Po skončeňí svojei̯ vojni son sa chiťeu̯ robeť, no a poton son išou̯ robeď‿g zelezňici do
Lovinobáňi. Tan son robeu̯ na stavadľe ako signaľista, no potom‿prišla
choroba, ochoreu̯ son, trináʒ‿rokou̯ so‿na invaľidnon du̯ ochotku.
Rozprával O. Kúdeľa, 48 r.
Zapísal P. Žigo 1973
Divín, okr. Lučenec
Zo života
Ňi̯esou̯ son vrecko kukurici, tak sa mi šaďe opitovaľi, či ešťe vládzem.
Pri sedľi̯actve od maľička – dr̥žiavau̯ son koňe, kin som bou̯ mlačí. Pekňe
son viorau̯ . Ďívajťe sa, či to viďí takú roľu! A či aj ten tag‿ori̯e ako jeho
apa? Aj, vraj. No tem‿buďe od‿dňeška prví, hoci... Vojáci – za tri roke,
tak son sa cisto po rusínski naučeu̯ . Aj rumunskú reč son veďeu̯ voľakedi.
Aj jesto ľa, teras tu máme tu takiho mudráka. Ten aňi škoľi ňechoďeu̯ . Tak
ten dau̯ pospisovať, ako sa Ďivín volau̯ . Peknú chišku má – fundus.
(Vojna) Tan ďe son ja bou̯ – tí Maďari zo stoľici. Boľi tam‿Bavori. Ja
son vozeu̯ , čo tlači̯a, druhí zase kňihe. Bolo nás tan osenďesi̯atdva voze.
Nán‿tan‿veľmei̯ dobre bolo – drevo rúbať, čo taku̯ o. (Ušiel?) Jeden
z Ľentvori ces‿pou̯ noc. Dau̯ son‿mu krumpľou̯ . Mäso son in‿dau̯ . Ja
že ked‿domou̯ príďe, že ma von tu vinajďe. Tri mesi̯ace dostaľi dovoľeňi̯a – tá divízi̯a. Tag‿sme ždi boľi vo vedňe, kanoňi̯eri vždi za nami stri̯eľaľi.
109

Novohradské

nárečia

Prišľi do Taľi̯anska – graná‿do jich kanóna – praskou̯ . Jaj, toto je, vraj,
ňevidržín. Boľi ho chitro ožeňeľi. Ďi̯ou̯ ka mu kopala. Doňi̯esľi jej ten ľist,
že je zabití. Tornoš Miháľ elešet.
Čo to tí boľševici tu. Boľi sme sa do maštaľi skriľi. „Vinďiže voka, akí
vraj škrobot tu robi̯a.“ Ja kukňen; graná‿diregd‿vedľa mňa. Seďen krokou̯ som‿bou̯ ot toho tu medzi domma. Ľebo do sebä‿son museu̯ poťi̯ahnuť, aj sused‿museu̯ . Šetkich – o zen‿hoďilo.
A mau̯ son takú ďi̯ou̯ ku, že ňímala ňigďe pára. Tak tí boľševici, a tu sa
krúťeľi, jední šľi. Mau̯ gvera postaveniho pri mašiňe a nabití. A ťentoka
sin vezňe toho gvera, že či je nabití. A prečo vraj, títo Češi na pľeci nosi̯a
gveri – Pich! a ďi̯ou̯ ka mi stála v pitvore. Tag ej do hrdla a na ľíce jei̯j von
višla. Z ďi̯ou̯ ki krv sičala. Ja son sa, že to s tich vojákou a to mu̯ oj sin.
Aj ten vivaľení. Žandári hňet prišľi. Jeho zachiťeľi do tei̯ lachtaňi. Hňet
kin‿son ja tam prišou̯ , hňed‿bolo po ňej. Tak son ja schoďeu̯ .
Rozprával M. Kopor, 69 r.
Zapísal E. Jóna 1943
Divín, okr. Lučenec
Zabíjačka
Chiťeľi zo ši̯esťi sviňu, zaklau̯ ju, keď bola zaklatá, daľi ju na lojtru
a odňi̯esľi ju, ďe mi̯eňeľi opaľovať. Ke‿ca rozobrala, obareľi podhr̥dľi̯a –
to bou̯ frušťik. Poton sa najdri̯eu̯ začaľi kl̥bási robeť, hurka, šajt. Na obet‿sa jedla poľi̯ou̯ ka, uvarela sa serikaša, s‿tei̯ krvi, čo chiťeľi, dau̯ sa rajs
a tú posi̯elaľi po domoch a ďeťon za posluhu dávaľi šesták.
Praňi̯a
Namočeľi hábi do šafľa a poton dávaľi do zveri̯aka, tam bola ďi̯era
a slama, abi trocha oťekalo. Ľi̯evaľi tan lúch, f‿keron bou̯ popou̯ a to
bolo po dva dňi a potom‿praľi na potoku. To boľi hrubi̯e plachti, sapúňe
ňeboľi a bou̯ to veru dobrí lúch; ľenže či̯erno to bolo.
Rozprávala M. Kocúrová, 72 r.
Zapísal J. Matejčík
Divín, okr. Lučenec
Ďeže, ďe? – Ach, nuž ved vi̯ež‿iďen do roboti. – A ďeže choďíš na zárobke? – Nuž do baňi. – A keľko tag‿zarobíš? – Slabo to plaťia, kamarát,
slabo. Človek, abi robeu̯ ako kvoň a ňezarobí aňi na soľ. A ti že si ďe bou̯ ?
– Bou̯ son v Lučenci. A čože si choďeu̯ . – Ach, aňi sa ňespituj. Ľa, veď mi ľen
mu̯ ožeš povedaď ako kamarátovi. – Nuž, tá stará bosorka ma zapravoťela,
a bou̯ so, pri járášbírovovi. – A keráže to bosorka? – Ach, bodaj skapala
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račej, ni̯e je hodná, abi son jej meno do úz‿zau, nuž tá moja suseda zhora.
Ej, ve‿ťi tá má jazig za celí regement. No, aľe ja sa misín ponáhľať, ľebo
son lační aňi vlk. No, zbohon, kamarát. Zbohom ostan aj ti a pozdrau doma.
V. Polívka, Lučenec a kraj novohradský
Ružiná, okr. Lučenec
Hospodárenie, mladosť
Ďeväďesi̯a‿čtvrtí rok sa mi tera‿štvrtiho júna – son sa naroďela. Jój
duša moja zlatá, ja son veľkei̯ bi̯eďe vichovaná, náz‿bolo osen ďeťí a poto‿nán oťe‿ʒomre̯u, aľe aj ďeťi zomreľi, ňeostáľi zme iba tri. Pomreľi aj
sestri aj braťi̯a. Panšťinovaľi zeme, miseľi zme do pánou̯ – Giľerovi plaťeť –
pätnáz‿dňí odrobeť, čo zme vládaľi na chr̥pťe naveki, aj choďeľi zme ďaľeko
do javorskei̯ hori. A to zme pánšťinovaľi z očimon do Kiseľou̯ ca na žatvu.
Tan zme choďeľi taN zme boli aj u toho aj u toho pána. Obiľi̯a zme koseľi.
Chlapi zobraľi kosi, kľepaňi̯a šecko a zme maľi kontraku napísanu̯ o, že čo
si máme braď‿aj fľašu, aj skľenku, aj hr̥nčík, ľižicu, plachtu zakriď‿v noci.
Šecko zme robeľi, aj taN zme sa maľi dobre, ľebo zme si virobeľi obiľi̯a,
tag‿nán o poton dovi̯ezľi domou̯ , tag zme sa to maľi ľepši̯e, zme – no bívame tag‿ako na pazbe, pod horou̯ – brehu. U ná‿suchota bola veľká, vodu
ňemáme, ľe‿na potog‿aj teras‿choďeľi, aľe už daľi studňu vikopať.
Rozprávala M. Víbochová, 94 r.
Zapísal P. Žigo 1975
Tuhár, okr. Lučenec
Z histórie tuhárskeho lomu
Kedisi to patrelo, ešťe to – ja sa skoro aňi nepamätán, to sa ešťe prettín
začalo dolovať. Tu dáka berľínska firma to mala, tu sa mramor dolovau̯ , ľen
uš‿poton troška pamätán, že tu boľi aj dáke – dáki rumánski pracou̯ ňíci,
tie skriu̯ ke robeľi, no poton sa tu to bolo – patrelo jakosi opci, urbárskei̯
opci ten pozemok, ten bou̯ , tagže to mala dáka berľínska firma, to aj začalo
to tu to dolovaňi̯a mramoru no a po ňečase poton ten mramorový lon‿postupňe prechádzau̯ zase ďaľej, tak to tá berľínska firma to prestála robeť,
poton prišla do toho vojna prvá, ja son bou tedi chlapčisko, us‿son pásavau̯ ou̯ ce tan akurád, ďe ten lon bou̯ , tak to si ešťe pamätán dobre, jeden
raz boli ti̯e narobeni̯e ako ten stu̯ ol taki̯e a ja po tích kvadrách – chlapec
takí son bou̯ , tak son taN šanťeu̯ – skákau̯ z eňei̯ na druhú a ras son sa tah
bou̯ prepočítau̯ , son z eňei̯ na druhú chceu preskočeť. Aľe son ňedoskočeu̯ ,
tak son tímito čunťí na tú hranu spadou̯ , tak son si bou̯ veľmej ubľížeu̯ .
Rozprával J. Ufrla, 67 r.
Zapísal P. Žigo 1973
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Budiná, okr. Lučenec
Z rozhovoru
Moj bou̯ kostou̯ ňíkon, kot túto školu robeľi. A poton už boľi aj dvaja. No
bože mu̯ oj, boľi aj páľeňice. A poton uš piľi, klaľi. Hen dvanádz‿bolo tich páľeníc. Poton si vipáľeľi. A nemaľi aňi čo jesť. Aľe poton ľichtár vráťeu̯ a dau̯
a poton som poslala do šporkasi. Šakovag‿bolo. Okuľér mi zaľi. Ľebo son
sa ja dobre učela naspamäť. Pau̯ ko si aj ťeras, kod‿e na vojňe. Tak som
mu: Ožem Paľa. Povedau̯ : Bres‿sobáša? Jaj, duša moja, za šťiri dňi bívala
svadba. Osobážme jich vraj v nedeľu. Nat‿farou zme bívaľi. Dvanác‿párou̯
náN stálo pri sobáši, s paňi̯ou̯ farárkou̯ . Náž‿apa na Jabelovej.
Rozprávala Jana Paľagová, 88 r.
Zapísal E. Jóna 1936
Kotmanová, okr. Lučenec
Nuš panstvo bolo – To rozďeľeľi to pansku̯ o. Pri panstve son a‿ja robeu̯ .
Náž‿apka bírež‿boľi, tak son aj ja robi̯evau̯ . To je otkúpenu̯ o, bolo predanu̯ o panstvo. Horári boľi tu. Ľuter bou tu ako išpán. Žičovci to mali. Ja son
aj slúžeu tan. Na voloch zme robeľi. Ďe čo bolo, okolo krmu, zvážať, do hori.
Do ši̯esťich pluhou dvanádz volou̯ . Lúke boľi osobitňe oďeľenie od obecniho.
Ja mán poľe. Ja si robí‿na svojon. Dakerí mau koňe. Ja ňi. Buďinčaňi pretin
daďe dačo aj zväľi, aľe teraz aj tí žiju spokojňe. Nahaľi aj tí kráďeže.
Ľa, teras sa Forgáčovi̯e hori. Otkúpela obec. Vápno – ako pamätán od
zači̯atku. Naláme sa skala, možno aj stri̯eľať. A to sa poton do horúcei̯
peci položí a uš‿páľi sa vápno. Aľe dreva je málo. Tak šetkich potrebovaľi
tan. Vápno poľi̯evaľi. Vápno jez‿aj inďe.
Ahjaj, mátohe. Nuž vet človek sa sán máta. Ňechoďi̯a mátohe.
Rozprával J. Daniš, 78 r.
Zapísal E. Jóna 1943
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Ábelová, okr. Lučenec
Odpovede na otázky
Ja uš to na rozume ňedržím – ťem aj ten. Čo bə ván tu ta kceľi. V ňeďeľi
ňinto tich rukuch, čo bə to popísalə aj po českí. Ťento svet sa premeňí.
Ja ňevi̯em, či mladej, či starej. Maju peňazich veľa. Na svojon fundoši
von to vistaveu̯ . Ktože teh vi̯e! Och, jaj, horku̯ o. A to ťi má takto doz bəťi.
Uš totoka je zaz inakší. Nuš, ono písaťi ňíman čo, to apka si ri̯aďa kňihe,
aki̯e ľen kcú – ednú, dve žďi, kodej zíďe na rozum, ag musi̯a z domu iťi.
Dočkajťe do zajtrajšku. Šaďe starech ňemaju. Šecko iďe iba na motori̯ech. Tag uš son taká bola zunovaná, že strach. Šecko pu̯ ojďe enemu
tag ako druhimu. Má tu nabráno dva ráze po štiricat korún. Edon ľiter
in kúpťe. A mamička je ďe? Už veše roka – veri̯aci. No hibaj! Ňeboj sa,
takto ho chic! Zaoblačenu̯ o – frkau̯ dáš (aj ďi̯eš). Bei̯vala som f Pešťi za
edno pár təjžňou. Na moj dušu, mu̯ ošťe povi̯edaťi, či sa ružičke. Dobriho
zdravi̯a!
Rozprávala A. Hudáková, 22 r.
Zapísal E. Jóna 1936
Ábelová, okr. Lučenec
Príhoda s pätačiek
Prišou̯ pätač, mali sme ďi̯ou̯ ku hodnú a fšecko, celá bola už vivinutá,
už bola len súca na vidaj. Pripravovaľi sme sa na fšecko. A aj tomu mlademu sme tajšľi zo fšeckim. A tá moja viďela tam sekeru na lojtre, chuďina trápila sa, že kot už budu maťi tú famiľiju, tá sekera spadňe na ňich.
Bože mój, čože sa to ľem staňe taku̯ o neščasťi̯a; chcela to predísťi a uš tej
sekere dolu s tei̯ lojtre. On takí mladej, pochabej človek, čo sa vraj bojíťe,
no čože sa raďíme, čože te vieš, aľe kot už budú maľički̯e ďeťi a tá sekera
spadňe na ňe, tak sa staňe ňeščasťi̯a.
V Lučenci
Tajšla som ja do Lučenca a išla som mestom. Tam som viďela kršmu,
no tak sa mi chcelo pivo piťi. Ta vňišla som tanu, tam som vňišla g hoľičovi. Ta mi „A čo tu hľadáťe ťetuška?“ – „ta mi vám zahoľíme.“ Ach ada ma
sem čerťi doňi̯esľi. Zas som ďalei̯ tájšla, že si bombičke kúpim. Nuš tak
som prišla ďe onduľovaľi. „Poťe, poťe, starká, mi vám viondulujeme.“ No
tak som šaďe na posmeγ‿odišla.
Rozprával O. Telgarský, 78 r.
Zapísal J. Telgarský
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Polichno, okr. Lučenec
Ako sa žilo voľakedi
Jajajaj, ďeťi moje haľi̯era zme ňímaľi, ľuďia moji. No aľe, s čoho, käďe?
Ďe ho vezňeš? Zarobiťi? Ľem žene bole doma. A ťí chlapi če‿zimu čo voľačo vidr̥viľi. Na soľ aspom – ako vravi̯a.
A čo zme sa natrápiľi na túto chižu. A kot som ňevládala rohi ňi̯esťi,
ako mi muž ňi̯esou, vaďiu̯ , nadávau̯ takto a takto. Čo zme maľi robiťi. Bou
viac človeg lačnej. Ako kod zomléľi voľačo, naša maťi naveki otrube už
mi̯ešaľi do toho. A či to mohou̯ aj jesťi? Ešťe ťem pečenej krompeľ. Aľebo
kod zme aj na tú kopačku tašle, tag zme si hňiľičke taňi̯esle a kislu̯ o mľi̯eko. Za ďem zme zarobile dva šestáke.
Rozprávala A. Kúkeľová, nar. 1898
Zapísala Z. Kucháriková
Madačka, okr. Veľký Krtíš
Voľakode
Voľakode zme páľevaľi faklámi, lampe ňebole. To ľen tera‿svi̯ecame
lampámi. Žene sedávale če zimu pri krosňi̯ech, to ňi ako teras a tkale.
– Ďe tájďeš Ružaňa! – Aľe chiži bejvalo ťeplo, vi̯eťe peci sa kúrilo. Komu
bolo zima, hibaj dochiš. – Tanhím nat pazbou̯ to zovi̯eme Surová. A tahor
za cestou̯ sa prejďe na Jabelovú. – Za temi kozámi sa najvi̯aӡ nabehám. –
Varenej hruške zme jedávaľi suchi̯e, zvalo sa to čemega. To bole varenej
hruške podlávenej. Ňeská by to aňi ňejedľi.
Rozprával J. Babuchna, 71 r.
Zapísal M. Majtán 1964
Dolný Tisovník, okr. Veľký Krtíš
Zo života
To máme f‿poľi takí ďach, pri enej lúki, tan sa žľabe. K ten žľabam
choďi̯eva črieda, tan sa napije a okolo žľabou̯ potom ľeží. To mesto sa
zovi̯e Babiná. Hornej taraťeje druhu̯ o taku̯ o mesto, tan sa zovi̯e Jama, na
Jamu, aj tan jesto žľabe.
To bole žene, ko com ja ri̯asou̯ , už male osemďesi̯aď‿rokou̯ , tak som
ešťe zaznau̯ , počuv o tech starech, čo vraveli ponci a trpou. Aľe vám aj
povi̯em, načo to znamenalo teras. Kristári, to je prví robotňík, kerej dostáu kňišku kristarsku. Do težňa dostáu̯ dvacaď až dvacadve zlatke. No
s toho som plaťiu̯ zlatku kvarti̯eľ, a kot son korunu stroviu̯ , veľmej dobre
son žiu̯ . Ľenže boľi aj robotňíci, čo dostáu̯ do težňa seďen zlatkou̯ , povedzme, čo nosiu̯ ťehlu, maltu aľebo taki̯e ostatňi̯e veci, kämeňe, a čo
bolo zapotrebi. Škepilo sa, ako son ja zaznau̯ , do roskalu. Vopchalo sa dva
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mláňike, poton sa okaľilo blatom aľebo hľinou, ďe aku̯ o si našou postromom, ďe ho škepia, uvi̯azalo sa handrou̯ a handra sa opkruťila svernou̯
a zavi̯azala. A bolo hotovo. Leko sa u ná spravilo z jauše. Obi̯eľila sa jau̯ ša
a tá spoňi̯a ku̯ orka sa zvala lekom. A s tem obväzúvaľi malej strončoke
zaškepenej aľebo nasaďenej.
Rozprával P. Suchánsky, 68 r.
Nahral M. Majtán 1963
Horný Tisovník, okr. Veľký Krtíš
Z mu̯ ojho chlapectva
Edon ras, bolo to už doz dávno, ja ako malej chlapec son spau̯ pri košiare z mojim ňebohim apom, pám boh mu daj dobrú noc, žebə som ho
darme ňespomänúu̯ . – Nakládľi zme si večer ohem pret koľipkou̯ a seďeľi
zme do enej edonáctej v noci. Mu̯ oj apa obišou̯ okolo koši̯ara, tŕňe pozaťahovau̯ na kole, húžv popriťahovau̯ na stavänce a poton zme si ľahľi spaťi.
Zaspaľi zme, iba naras skošiľi psi a začaľi skoľeťi. Mu̯ oj apa sa prebuďiu̯ , ale
bola veľká tma. Zbadau̯ , že voľaxto mu otvoriu̯ košiar. Aj nám vivľi̯ekou enu
ou̯ cu. – Von sa poton zobrau̯ za ňim, že ho chiťí, aľe čerta schiťeneho! Začau̯
lúčaťi skaľia zbojňíg doňho a von sa museu̯ vráťiťi. A poton zme počuľi, že
ťí čo tajšľi na kapustu, že nán to ťí ukradľi tú ou̯ cu a poton ju zedľi voľaďe
v Halásou̯ ci̯ax.
Poznámky: Tŕňe sa zaťahovalo na kole, žebe skorej človeg zbadau̯ , kod
zbojňík príďe ou̯ ce kranúťi. Ľebo kob zbojňík kceu otvoriťi košiar, tŕňa sxrapčí a gazda to zbadá.
Ďe sa spájajú stavänce (= triesla), tan sa železnen kolom vihraďia (vyhĺbia) dve ďi̯ere, do ňix sa zabijú kole a poton sa sťi̯ahnu tej kole s tema
húžvami.
Rozprával P. Kľuka, 53 r.
Zapísal G. Horák 1950
Lentvora, okr. Lučenec
Zvyky
Ja son tu zri̯asla. Taki̯e hr̥dobe dri̯ou̯ ňebejvale, inakši̯e sa žilo ako ťeras.
Aľe zato bolo ti̯ež veselo. Choďiľi zme z Murijou̯ , to zme na šťi̯ap stokľi hábe,
geceľu, čepi̯ec, no šecko, a tag zme stem viňišľi vono za ďeďinu. Poton zme
lúčale ďi̯ou̯ ke drevá na strom, ta hore, že kerej tam ostaňe, že sa do roka
vidá. Tera sa s tem ňetrápä, e to zahinúto, tejtoka zvike. Na fašange bəjvau
báľ. Huci hraľi ri̯aňe. Preňí, kontráš aj barboláš, a inokode iba pri gajdoši
zme tancúvaľi. Chlapcu bolo žďi ľepši̯e, aľe ďi̯ou̯ čence malə viaӡ robote.
Rozprávala Z. Kohútová, 78 r.
Zapísal M. Majtán 1964
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Praha, okr. Lučenec
O pasení ovi̯ec
Misín si zapáľeť, žebъ son sa ňepomejľeu̯ . Počkaj, to začňeme tak. Ko
com višou̯ zo škole, tak son sa zenau̯ gazdom ou̯ ce pás. Zišli sa gazdovia
do eneho domu a zenaľi ma. Od enej ou̯ ce mi daľi seďen korún a ešťe po
koruňe na kr̥pce. Gazdovi̯a ma chovaľi po šore po tejžňi. No rano koncom
išou z ou̯ ci̯ami, obét, čo mi daľi, ťen son hňe‿ӡedou̯ na drahách za ďeďinou̯
a potom som bou̯ do večera lačnej, tagže sa mi už potom ňekcelo ou̯ ce zavracať. Medzi ou̯ ciami son ťi mau takú enu beťársku ou̯ cu, tá mi žďi uťekala
do škode.
Rozprával O. Benca 1911
Zapísal G. Horák 1953
Lešť, okr. Veľký Krtíš
Vi̯anočné zvyky
Po zvoňeňí pripravíme na stu̯ ou̯ . Ešťe sa pouməjvame, obľeči̯eme najdri̯ou. Potom na stu̯ ou̯ položíme opekance z miskou̯ , no a to si každəj
odvr̥hňe s toho na stu̯ ou̯ viľičkou̯ . Tri načim prvi̯e odvrhnúťi, təj sa ňejeďi̯a, že to vraj voľakodəj pri statku na käďeňi̯a skovaľi. Potom uvaríme
kl̥básu, mäsko aj to sa večeri̯a, potom kapusňicu. Mi mávame vo zvəjku
aj tag na česnoku mäso napraženu̯ o, to je veľməj chutnu̯ o, a potom aj
kúske cukrovəj. Voľakodəj zme sa z dukátom uməjvaľi na Dohvi̯ezdəj
večer, žebəj zme boľi zdraví ako ťem peňi̯as a poton zme sa pomodľiľi,
zaspievaľi po večeri a ešťe zme choďi̯evaľi aj na väžu spi̯evaťi o ďevi̯atej
po zvoňeňí – pobožnəj pesňičke. Tan sa aj vi̯ac pesňičkou̯ vispi̯evalo. Po
speve zme išľi domou̯ . Aj zas taki̯e u nás boləj zvəjke, čo mäso večer
ňejedľi na Dohvi̯ezdəj večer aj na Boži̯e naroӡeňi̯a, že potom maju škodu
pri statku do roka. Račej to mäso preži̯adaju na ťem čas, aľe mi žďi jeme,
ľebo mi máme čeľať, slúhou̯ .
Spomi̯enka z detstva
Ko con taku̯ o malu̯ o ďi̯ou̯ ča bola, ešťe som mala eno trinádz rokou̯ , nosila som zo Stražišťa mľi̯eko. No a potom u naz zabiľi ednəjho horára, aľe
ho Str̥hárah zabiľi – Macík sa zvau̯ . Ja son sa bála krížom iťi čez Maštalá,
čez enu lúku, zovi̯e sa Maštalá. Tak son choďila nu uľicou̯ . Ako som išla nu
ot krížňic (= križovatka), tak sa mi viďelo, že iďe predo mňou̯ edom človek. Ďesaď hodín bolo, už na edonáctu, tak som bežala za ňim, že mi buďe
smeu̯ šie... Bežím a ono žďi ďaľej predo mňou̯ . Ko com pribehávala k ňemu
a to som ňič tam ňeviďela, ľen sa mi to tag viďelo oproťi väži a veľməj son
sa preľakla, že son tam ňikoho ňeviďela. Prišla som domou̯ plačom veľkim, že ja už ňebuďem pre mľieko choďiťi, že son sa veľməj naľakala. No
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a sestra ma potom prevrávala, že to ňiž ňebolo, že bəj son sa ňebála, že
chto čistom svedumí xoďí že tomu aňi hrom ňeškoďí; že ja ňímam ži̯adon
hri̯ech, že to mňa ešťe ňeprestrašilo ňišt, že som si to ľem naməjšľela, že
začo bəj mňa strašili.
Rozprávala A. Šranková, 52 r.
Zapísal G. Horák,1950
Lešť, okr. Veľký Krtíš
Na Kračún ko ca umejvame z opekancovou̯ vodou̯ , tú taňesi̯eme po
stromách viľi̯aťi a uvi̯ažeme povri̯eslom každъj strom. Ešťe je zvək takí
pu̯ osmej večer sa umejvaňi̯e vodou̯ .
To bolo od eseňi do Ďura. Išla son o ďesi̯atej do koňice pozri̯eťi tej koze.
A mala som eneho barana a ťen bou̯ ochorenej. Ja som mu tan naľi̯evala
do pesku enu vodu zavarenú, tam bou̯ čisťec, názorňík, maťeriná dúška.
No ja viskočín tode bosá v rubáči, tabežín do koňice a tam koze ňigďe.
Rozprávala A. Čupciová, 59 r.
Zapísal G. Horák 1951
Veľký Lom, okr. Veľký Krtíš
V doľiňe
Čože teras? Šaďe sa tej mašine, stroje... aj v dome: pračka, tej metle
na eľetriku a šakovu̯ o. Voľakode taku̯ o ňebolo. Ľuďi̯a to aňi v hútki ňímaľi. Čo son sa ja ja nakatovala za mlaďi, šaďe ľen f tei̯ najtvr̥čei̯ roboťe, od
maľička... Ťaškí som mala život. Ľen tej koši̯are... čo son sa ih navláčila
do doľine. Tam zme choďili praťi. Kod bolo doma veľa zafúľaného šactva,
to sa iba če‿zimu doma právalo. Čez ľeto žene s tem choďile do doľine.
V doľiňe ťeči̯e čistučká voďička, čože tam bolo praťi...? Aľe tej koši̯are
vláčiťi! To bolo mordovisko pre žene.
Kod bou̯ peknej ďem, zafúľanej hábe zme pokládľi do koši̯ara, koši̯ar
na chrbád a hibaj do doľine. To zme choďile aj dve – tri do tej doľine.
Ďeľako to bolo, veľmej ďeľako. Aľe tanu do doľine zme ľachko zbehle.
Hábe bole suchi̯e, ňebole ťaški̯e. Zaľi zme si sapún, pi̯est... šecko zme si
pokládľi do koši̯ara a pomaľički, kerá ako vládala, tajšle zme.
Rozprávala A. Adamová, nar. 1892
Zapísal J. Ruman 1969
Dačov Lom, okr. Veľký Krtíš
Čo sťe robi̯evaľi po večerách?
Veľakode okolo konopí žene robile. To sa naschoďile do eneho ďahu,
do eneho domu vi̯ac, to ako na pri̯atke, tag zme to zvávaľi. Ako mláďenci
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zme na pri̯atkach paskale robiľi. To je bakus, taki̯e paráde ko‿ca robi̯a.
Naobľi̯eka sa človek tag na taku̯ o čudo, tak to je tem bakus. Aj na svadbách to robi̯evaľi, taki̯e špekulácije. S tem bakusom aj okolo ďeďine išľi,
na koľeso ho postaviľi, tag narobiľi na koľeso, a ťi̯ahaľi to, a to koľeso
sa krúťilo a tem bakus ako čobe behau̯ do koľesa, ako sa kruťilo koľeso,
tag‿aj vom tag okolo behau̯ . To do gát napchaľi slame, tak to tag vizeralo, ak čobe človek tan seďeu̯ . Prirobiľi ho na to koľeso, na spodok tak
pribiľi, a koľeso – edom bok tag‿išou̯ po zemi a druhí tag horeviši̯e, to sa
pekňe ta kruťilo, tem bakus behau̯ ako človek čobe do koľesa išou̯ .
A teraz ke ďeťi vravi̯a, pu̯ ojďeme z bakusom, tak sa naobľi̯ekajú, tag
na čudo sa spraví, másku si založí, žebe ho ňepoznaľi, a už‿e tem bakus.
Rozprával P. Farkaš, 83 r.
Zapísal M. Majtán 1962
Dačov Lom, okr. Veľký Krtíš
Do jarmoku sťe choďiľi?
Tode sa choďilo z volma, čaruvaľi s kraváma, ebo čo už maľi na predaj,
ľebo čaruvaťi sťeľi, ľebo kod aj voľi predau̯ , aľe kceu̯ zas kúpiťi. Teraz
mäso ňechoďí, a tode v jarmoku aki̯e voloviská, a ňekupovau̯ ňikto. Mäso
zme tode ľen tak pri ňeďeľi maľi.
Ou̯ ce tode pásou̯ juhá‿spoľeční. A bolo doz ovi̯ec. V drustve je nahnatu̯ o veľa statku a čez ľeto to ňíma pašu, ňíma čo žrať. Veľa statku to
veľa zožeri̯e, zadlávi nohama. Tode si každí opatriu̯ , ťelko mu bolo načim.
Teras plánujú už ľe‿najviaӡ oracinu, uš prau̯ da siať, a tode vi̯aca zasi̯alo
ďaťeľine, bolhoj na kŕmeňi̯a, tem sa chovalo.
Už be ňebolo aňi teraz niš, agbe bolo teraz ňenamoklo.
Rozprával P. Farkaš, 83 r.
Zapísal M. Majtán,1962
Sucháň, okr. Veľký Krtíš
F teľkon son sa? Už buďe‿maťi osenďesi̯aď rokou. Nuctoťe, aki̯e máťe
vi ruke! Páčťe ľem na moje! Vaše sa ňi od robote ako moje. Uš každei̯
máme svoje, každei̯ má svoju robotu. Prežila som ja šakovo. Poľa nímame veľa, eno nám po ap‘e, to je páškou̯ , aľe paše je ta‿málo. To je pri
Ľackou̯ skom chotáre. Zlá paša je tam, mr̥cha, striga samá. Krave sa tanvo
ňesťele pásťi. Teraz nám pr̥daľi (pridaľi) ešťe kúsog‿lúčk‘e. Vi̯eťe, už aňi
ňevláӡem, u‿son slabá. Jaj, se‿muoj, ver slabá som uš.
A vi že sťe skäďe? Z Braťislave? Ja ta mám duch senou̯ Braťislave. Tan
sa ako inžiľi̯eri, aj sa ožeňeňí.
Rozprávala M. Bizová, 78 r.
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Zapísal Milan Majtán 1964
Príboj, okr. Veľký Krtíš
Konope
Ti̯e konope, čo sa väči̯e, sa pozovú poskobnei̯, čo semä v ňich ostaňe,
tei̯ semänei̯ čo sa, to poveďi̯a matornei̯. Tak tei̯ semänei̯ ostanú zas f tej
zemi ešťe, dozi̯erajú do jeseňi. Semä poton z ňich vitr̥háme a umočíme
ta vo voďe. Za šťiri težňe to viťi̯ahňeme vono z vode, posušíme, trepačk‘e
máme, pozovi̯e sa to mädlica, a tam ich otrepeme s tej slame, a potom
zaz‿máme na to ešťe druhú mäľicu, mädľicu, tá sa pozovi̯e trojka, na tom
ich v doske kľince nabiti̯e, a na tom ich češeme a uš potom aj mekáme, na
te‿hrebencach, potom ugúľame takú kúdeľu, sa to pozovi̯e kúďeľa, to je
uš potom naša zimňajši̯a robota.
Aj voľakode bei̯vale kolovrate, aj pr̥sťi̯ech, aj prstách sa to pri̯adlo na
taki̯e vreťi̯enka. Potom sa to miselo za zváraťi, potom zme to už maľi taki̯e
snováke spraveni̯e, taki̯e lati, a na to zme to uš potom, to sa krúťilo, nasnovaľi zme to a to sa potom dalo už na krosná.
Ci̯eu̯ ke zme súkali. To zme si z bi̯eza narobiľi, vi̯eťe čo je to bi̯es.
Rozprávala A. Krnáková, 60 r.
Zapísal M. Majtán 1962
Príboj, okr. Veľký Krtíš
Nuž aľe voľakode to tag‿ňi ako teras. Kím tei̯ mašine zaseg ňebole,
tag ľen cepámi chlapci če‿zimu mláťevaľi, celú zimu to bola ih robota.
Rukavice na pr̥ste si našiľi sami zo súkna a tak f tom mláťevaľi, žebe ih na
ruke ňeozi̯abalo. Aj tlačiľi... To zme povri̯esla zvaľi, čo to bolo povi̯azanu̯ o,
tei̯ snope, tak porozväzuvaľi a to nakládľi na humno – to sa pomänuvalo
holou̯ ňic – tak to tan chlapi plnu̯ o nakládľi po tej holou̯ ňici a potom uš
koňe okolo sebä pohaňau̯ , tag ho tei̯ vitlačile. A potom uš chlapi zaz vilma
to natri̯asaľi, tú slamu, a to zrno ostalo naspotku a uš slama sa potom
vimetala. A cúďilo sa potom na tej ri̯ečici...
Rozprávala A. Krnáková, nar. 1903
Suché Brezovo, okr. Veľký Krtíš
Z rozhovoru
Ťen, čo vás ko mňe posejlau̯ , sa vizná do käďečoho. Oňi sa trojací traja
braťi̯a. A ťento Jano je najstarší. Aľe ja misím, misín tajťi saďivo obzri̯eťi,
či uš krompľe rasťú. Pomaľički schoďi̯a tochto roku. Tonto blaťe sa človeg‿ľen zaľušťá. Tájďiťe ešťe k susedu, ťen vám buďe vi̯aӡ vraveťi, ťe ňemá
čo robiťi, ťem chorej, doma je žďi.
Rozprávala M. Brčiaková, 85 r.
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Zapísal M. Majtán 1964
Senné, okr. Veľký Krtíš
Ako bolo voľakode
Ko com bola mladá voľakode, tag zme takú pami̯atku robi̯evaľi, že zme
spraviľi takú veľkú bábu a na to zme napejtaľi, napejtaľi hábe od mladech ži̯en. A tag zme to potom do toho poobľi̯ekaľi a to zme viňi̯esľi kraj
chotára. Na pami̯atku, žebe sa sa voľáka škoda ňestála. Tag zme potom
tan šakovo už robi̯evale, hrávale zme sa, drevo lámale a lúčaľi zme na
strome. Tag že kerej tam ostaňe drevo, že sa tá do roka vidá. A poton zme
raz robi̯evaľi takú pami̯atku na jar, na Jána Husa zme páľiľi ohem. Tak po
dva večere a na treťí večer poton zme uš kradľi po ďeďiňe. Tag zme to
naznášaľi dovena, že to buďe ako jarmog rano. Tak si poton každej prišou̯
do jarmoku, čo bolo jeho, ako kúpiťi.
Voľakode, kod ďi̯ou̯ ka kcela veďeťi, že aku̯ o meno buďe maťi muža, tag
od Lucije do Kračúnu zahrezala do jablka. A poton stála pod uhlon, kod
na večer zvoňiľi a tam ho jedla a aku̯ o meno viďela, tag‿že takiho – taku̯ o
meno buďe maťi muža. Potom položila pod hlavu bu̯ obovíňa a že s kim sa
jei̯ buďe sňívaťi, že to buďe jei̯ muš.
Rozprávala A. Marková
Nahral J. Matejčík 1969
Brusník, okr. Veľký Krtíš
Pamboh vám daj dobrí ďen a Pamboh vám pomáhaj. Hrabeťe? – Pámboh
usleš. Hrabeme, ľebo je uš suchuo. Kďeže (= ďe) sťe boľi kmotrička?
– Z jarmoku iďem. Boľi sme so starín junce predávaťi. – Za čože sťe ich
daľi? – Za šťeri ťisícke. – Kobe sme boli vedeli, aj mi be sme ich ta boľi vzaľi. Ta be sa nám bole teraz zišle. Čože noviho na jarmoku? – Ľem drahota,
ňič lacnu̯̯ o. Kto má peňi̯aze, tem kúpi, aľe takíto chudobní človek kdeže
naberi̯e toľko groší? Ďi̯ou̯ čaťu som kúpela na gecelku ľen takuo lacnuo,
do škole jei̯ buďe dobru̯ o. Ale ňejdem vás meškaťi, abi ste ta zbavi̯ele.
– Ňigďe sa ňeponáhľajťe, veť sa kmotrička, keď už iďeťe, ohlasťe sa doma
u nás, nah pri̯aha muoj starí a nah príďe z vozom, abe sme ta zvoziľi do
večera. – Dobriho zdravi̯a! Pamboh daj!
Zapísala Kupíchová
Ľuboreč, okr. Lučenec
O trech pánskich chlapcech
Voľakodə za starodávna vraj – nuš tag‿ňechoďiľi ľuďi̯a tak po doktori̯ech, ako teras choďi̯a. A boľi viučeňí páňi, pánski sənovi̯a na doktorou̯
a potom uš ked boľi viučeňí, málo ľuďi̯a išľi k ňim a s toho ňevládaľi vižiťi popánski. Tak sa traja zdaľi dovena: eden doktor, druhí hvezdár a treťí
120

Ukážky vrchárskeho nárečia

hoďinár a pusťiľi sa svetom po záropku, že pu̯ ojdu po ďeďinách. Tag išľi
veľkima, veľkima horáma a prišľi na veľki̯e vrche. V enej doľiňe hlbokej
sa sretľi z enəm kozi̯arom a ten jim povi̯edau̯ : Ľuďia boží uťekajťe, ľebo
buďe velkí dáš. – A hvezdár sa vraj poobzerau̯ , ňeviďeu̯ aňi obláčka. –
Aľe vraj, chlapče ďebə sa tu dáž zau̯ , ved‿e jasno! – Ej, pánovia, mu̯ oj
cap chvostom seká, buďe dáš. – Ne tak potom ľem išľi, dažďa sa ňebáľi. Iba zahrmí a pusťiu̯ sa velkí ľeják, tagže ľedva do ďeďinə prišľi. Tu
poton si pəjtaľi noӡľach v dončeku voľákom. No tu jim potom hvezdár
ochoreu̯ . Doktor behau šaďe hľadau̯ , apaťi̯eka, čo mau̯ sebou̯ , bola rozmoknúta. Spəjtaľi sa tam, že kelko je hoďím, ľebo todə ešťe aňi hoďinə
po ďeďinách ňebolə. Iba povi̯e gazďiná: Ej, us‿sa vraj dve po pou̯ noci,
ľebo mu̯ oj kohúd už druhí raz‿zaspi̯evau̯ . No a hvezdárovi ľem ľepšie
ňebolo. Tu potom gazďiná poslala pre babu. Tag baba prišla a hvezdárovi spomáhala. Pomasťila ho, ťepləj opkladə dala. Tag mu do rana bolo
ľepši̯e. Tu sa potom chlapci – páňi zobraľi domou, že f takon ďahu oňi
ňemu̯ ožu vižiď, ďe je cab‿hvezdárom a baba doktorom a kohúd‿hoďinárom a oďišľi. Bolo potom uš po záropku po ďeďinách. (Ja son to počula
od mu̯ ojho apku rosprávaťi.)
Rozprávala Z. Uhrínová, 73 r.
Zapísal G. Horák 1950
Ľuboreč, okr. Lučenec
Konope
Viťahale sa najdrou̯ poskounej, vimočile sa močiľe, ťaďe šla voda, vi̯eťe.
Ľam u náz ňinto, tu je ťášká zem. Potom sa polámele tej konope na tl̥káči,
na mäľice sa otrepale, na str̥hávački sa str̥hávale, poton sa pačesovale na
pači̯eski a na hrebencách sa mekale. Čo ostálo, to bole zrebnej kúďeľe. Aľe
aj omeške sa zatkávale na plachte. A z br̥šľanou zme vrecká tkaľi. Praďená
sa zvárale vo zvarački ako aj hábe. A to sa meralo takto. Ďesad‿rífou, to
bola ena húba. Vieťe, čo je ríf? Na rífe sa tode meralo, ňi na metre. A ňitke
zme ťi̯eš čítaľi. Tri ňitke, to bola ena ťiseu̯ ňica, no a dvaca‿ťiseu̯ ňíc bola
ena pasma. Tag zme to čítaľi. Na pasme. Tej praďená sa tag zavárale ako
aj hábe, tag isno. No a potom sa nasnuvale a mohlo sa tkaťi. Útok sa dau̯
do krosi̯em, to sa miselo presňe čítaťi ťi̯eš. No a potom sa mohlo tkaťi.
Ci̯eu̯ ke sa nasúkale, to na potáčki. Ďeaku̯ o plátno zme tkávaľi.
Rozprávala A. Rajčoková, 70 r.
Zapísal M. Majtán 1963
Chrťany, okr. Veľký Krtíš
Ako som pásov sviňe
Pásavaľi zme v hore na želuďe sviňe. Časə bolə todə dobrəj. Brávaľi
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zme si sebou̯ žďi každəj od Boha ďem slaňinu, aj páľeno fše. A tag‿zme
tam bəjvaľi tri mesiace. Fše zima bola tuhá, ohňa zme nakládľi, aj päď
ohňov čez ďem, ľebo bola tuhá zima. A teras sa už ňeroďí aňi to v našej hore, želud veľmej máľinko. Speu̯ zme tam robiľi. Kod zme si vipiľi,
tag‿zme spi̯evaľi. Choďievaľi aj chlapci tak so mňou̯ . Kod oťec šou̯ , tag
zme boľi ťikši̯e.
Rozprával P. Hanula, 65 r.
Zapísal G. Horák 1950
Čelovce, okr. Veľký Krtíš
Jaj, aku̯ o oblečeňi̯a bolo tej čase! To bejvale kostolovej hábe, tej bole
poťapkanej truhle. Najdrjeu̯ so žena, ľebo ďi̯ou̯ ka obľi̯ekla rubáš a za tem
bou̯ riťišír, za tem bola stánka a na stánke boli našívanej kvete, šakovej
tulipáne, pohárike, táčike – to na zaňej či̯aski, na chrpťe. Potom bola koceľa vikrochmelená a hor na stánki opľecko. Ľa, opľecko bolo našívanu̯ o
na rukávach. A na keceli bou̯ kinťeš a na pretku bola šata. Tej šate bole
orľi̯anovej aj šakovakej, veľmej cifrovanej. No a na nohe vŕzgavej čižme.
A kod sme išle, tak to ľen tak vr̥z-vr̥s. To uš čižmár tak položiu̯ takej remenčok, žebe vŕ̥zgau. Ej, čajdok, ešťe vlase akej bole. Ďjou̯ ke male čez
hlavu preďeľenej vlase choňíkom a napomádovanej a vr̥koč vo pätorme
zapľetanej a na konci vr̥koča gu̯ ombe, perle liskavej. Na vr̥chu na hlave
zasek párte. Párte bole drobnema perličkámi a letačkámi do šakovich furnou našívanej, samá bľiska bole. Aľe kod ňevestu išle zaviťi, vlase ostrihale, nahale ľem napretku celú dĺ̥šku a na tej nakrúťile handre a okolo hlave
okrúťile. To žebe sa na tom kita dobre dr̥žala. Na kitu založile čepei̯ec hrdej perlavej, ružičkavej a tam bola ešťe aj čipka na štiri pr̥ste šíros (široká) a tá cipka za uchom don tr̥čala, tag na enu pjať. To bolo oblečeňi̯a čez
leto, kot bolo ťeplo. A čez esem aj čez jar nosile zelenej súkenej sukňe,
tag zme jich zvale, že angľije a na opľecko zme si obľi̯ekle ľabrík zo súkna
bi̯eleho. Bole na ňom žltej gombíke plechovej a šnúrami bou̯ pocifrovanej.
A na ľajbrík išla horká ešťe súkená bi̯ela kabaňa gucavá, višívaná. Čez
tuhú zimu zme nosi̯evale kudmeňe. Kudmen bou̯ červenov irchou cifrovanej, tej bole mesto kabaňi. Na čepca hor zme si uväzuvale ručníke zo
strapcí, orli̯anovej, zamatovej, hodbábnej, šakovej. Ešťe aj ručníke bole
višívanej, ťem uhon, kerej bou̯ na zatku roka. A kod bou̯ du̯ oš, zauhle zme
si obrúske. Bi̯ele, pláťenej, pamokovej, čo zme si natkale. Čes prostri̯edog
bou zamrežovanej kľepňuvanou̯ ciplou̯ . Aľe čez ľeto zme ľem ot paráde
zahadzuvale na sebä plahotke, kej bole ľem ot paráde, ľem z ľachkeho
a ri̯etkeho pláťenka. Ver ot paráde bole aj garale okolo hrla a ešťe gu̯ ombe s perlou̯ a na páse bole gombe z vlne. Kod zme išle čez Ďeďinu takej
122

Ukážky vrchárskeho nárečia

virichtuvanej samá bľiska, vibehúvaľi nám na ďiváke.
Chlapi, tí zasek čez ľeto choďeli gaťi̯ech pomokovech, lebo pou̯ pamokovech bi̯elech a na spotku fermižom opšitej. Na gate si opásale sakáčke,
aj na sakáčkach bole donká strapce. Sakáčke bole či̯ernej glotovej, ale
aj konopnej na ďelací ďem z domašneho plátna – bi̯elej. Košeľa pamoková bi̯ela. Gori̯el bou̯ višívanej tag na pou̯ pr̥s (prst), takej račke červenej z merkou̯ ca. A s toho bole našúľanej aj motúzike, s toho merkou̯ ca,
s tema sa košeľa uväzubvala. Pr̥ce na košeľi bole višívanej aj obau̯ čoke
(manžety) na rukávach merkou̯ com. Kto sťeu̯ bi̯elem maerkou̯ com, chto
svetlem, lebo šakovem. A ešťe na košeľu pou̯ ručníčok s či̯erniho pláťenka, ňi veľkej. Tak si ho uväzovali okolo hr̥lla pod bradu na hr̥čku. Ľajbúke
nosiľi s takího hrupšího súkna. Chlap si položiu̯ na hlavu širák, či̯erne
bole, okrúhle tej kalape. Ja som zaznala, kod ešťe z dl̥hema vlasma choďili, ale ňímali zapľetanej, ľem tak pusťenej po pľecia.
Rozprávala J. Benotová 71 r.
Zapísal A. Rábota 1974
Čelovce, okr. Veľký Krtíš
Chlapi v ľeťe bejvaľi na lazi̯ech, aj zo ženámi. Tam e poľe aj šecog
majetok. Aľe v zime žene bejvale ďeďiňe, ľen chlapi ostáľi pri štalách na
lazi̯ech. Ňi ver, chlapi ňebejvaľi ďeďiňe. A žene aj frajerou̯ mávaľi zďevnu
ďeďiňe. A v ľeťe, čes celu̯ o ľeto zme tánvo boľi pri tech štalách. Tam bole
očká na oblokách maľički̯e. A statok tam bou̯ ťi̯eš čes celú zimu.
Na fruštig‿zme mávaľi často zvaru. To sa cmar z múkou̯ rostrepau̯ ,
vajce sa dalo do toho, a to sa šetko zaľi̯alo do slatkiho mľi̯eka. A to zme
frušťikuvaľi skoro každej ďem. Aj ťen ďemikát sa robi̯evau̯ , z brenzou̯ .
Ňeská be to hádam aňi ňejedľi ťíto mlaďí.
Maslo sa aj na zimu otkladalo. To sa miselo odvariťi. Vi̯eťe, ako sa to
robí? To daďi̯a odhri̯aťi a sa to varí, kím e tá múka tamnu ňi červenkavá,
potom sa to octaví. Kod‿ochlaňe, sa to zľeje, a to čo zostálo, to sa zovi̯e
masou̯ ná múka. To je velmo dobru̯ o.
Rozprávala A. Balážová, 65 r.
Zapísal M. Majtán 1963
Pravica, okr. Veľký Krtíš
Spomienky z mladosťi
Pou̯ treťa roka som ostau̯ od mu̯ ojho oca. Matka ma chovala, nuž ako sirotu: šila chuďina, pri̯adla ženám a tag‿ma chovala. Škole ma dala viučiťi
ona. Poton uš‿kocon škole viňšou̯ , potom son šov na faru. Tan zme sa zas
učiľi. Škola bola u kňaza, náboženstvo náz učiu̯ . Mau̯ son zem‘e, tak son
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cudzín ľuďom poháňau̯ , čo mi pás kúšťikov zoraľi na chľebíka. Uš kocom
to spraviu̯ , som nari̯asou̯ , už ma potom odobraľi za vojáka dvaci̯atemupi̯atemu regementu. Matka mi zomrela potom. Ostav som sám. Uš son sa
sám misev trápiťi a šecko. No poton son sa ožeňiu̯ . Mav som päť ďi̯etog zo
ženou̯ mojou. Tej son chovav z holech rúk, aj škole plaťiv. Poton za tem
ako son sa ožeňiu̯ , tag zme sa do enej chiže, boľi zme tan dvojaci, ňeprataľi. Nariasľe mi už ďeťi na žeňeňi̯a, do chiže sa ňepratale, misev son si
dom staväťi. G‿enej komore son si chišku primuruvau̯ . Teraz ako mi ďeťi
už bole hor, mav son ih žeňiťi. Za zme sa aňi tam ňeprataľi – to bolo maličkvo. Tento bundož, ďe teraz bəjvame, som poton kúpiu̯ . Najstarší sem
je cimrmán, čo vr̥che robí – aj teraz e na Potre voľaďe, druhí je ožeňenej,
nuš tu je tejto chiži a treťí je slobodňík. Aj ťem nastarší ňíma ženu. Som
pri techto ďeťach – žena mi zomrela už na druhí rok. Chuďina, dobre sa
jej stalo, kobə som aj ja mohov čím skorej ľen ta zomri̯eťi. Aľe nuš, človeg
uš tag robiťi ňevládze, závrad mán hlave. To mi je tag‿akobə mi takto
mozgə krúťiu̯ hlav’e.
Rozprával J. Laššan, 79 r.
Zapísal G. Horák 1950
Pravica, okr. Veľký Krtíš
Sen
Ja son bou̯ zandľi̯ete, nevi̯em kelko minúť. Išou̯ som domou̯ – taň ďe
som bəjvav tej starej chiži. Žena mi viňišla proťi mňe vono. Vitr̥čila takto
ruke: „Jano!“ – Ja som sa potočiv troška nazadok, spadou̯ som horeznačkí a tam bolo naklaďenej takto koľesá, hlavou som spadou̯ na ňe. Nuš
tak som ostau̯ be‿sebä ako zomri̯ete a som sa veľməj uďeriu̯ na hlavu.
Poto‿ma viňi̯esľi tavo do chiže. No a potom ňevi̯em kelko to mohlo bəťi
minút, tu ma precíťiľi, obľi̯aľi ma vodou̯ . Žeňe som povi̯edau̯ : „Čo si ma
ňenahala, ako mi bolo dobre uš!“ – Ona povedala: „Dobre bə ťi bolo... Aľe
už bə si bov na druhom sveťe, ak ťa ňeprecíťime.“ – Tam som zastau̯ pret
tou̯ bránou̯ a ďívau̯ som sa na tech ľudich – tam jih bolo na mivoľne, ukrutánska zahrada – každej bou̯ bielom obľeku a takto hľaďeľi šeci na mňa;
každej tvárou̯ bou̯ obráťenej ku mňe.
Že tam kolo Braťislavə jesto pekná kapusta. Tu ňímame aňi takú ako
päs. Ag‿zdakäďe ňedopravi̯a, buďeme bes kapuste.
Rozprával J. Laššan, 79 r.
Zapísal G. Horák 1950
Pravica, okr. Veľký Krtíš
O nábožnosťi
Ja som mala veľikvo trápeňi̯a. Muž mi zomreu̯ ďeväctodvaci̯aton, no
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a poton mi zomreľi dvaja senovi̯a dvaci̯aton vosmom, Na ja som uš potom ňeveďela, ďe sa poďi̯eťi. Tak son hľadala Pána v bibľiji. Tan son našla
veri̯acih aj ňeveri̯acih a ja son sa potom cíťila velmьj hri̯ešna a tak son
hľadala Pána na koľenách na modľidbách ďem aj noci, ľebo ľen sama
tejto samoťe a prosila som ľem o to, že bə mi objasňiu̯ tú pravú cestu,
kerá veďi̯e gu Kristu. A tag ma Boch bi učiu̯ z bibľije, zo slova božiho.
A tak son sama hľadala cestu spaseňi̯a a tam je napísanu̯o, kod Hospoďin
stvoriu̯ ňebo a zem a tak postupňe son ja to čítala a tag‿druhej kňihi
Mojžišovej, dvaci̯atej kapitoľe som dočítala desaď božich prikázaňi̯ech,
tak podľa tech žijem.
Rozprávala Z. Kadanncová, 69 r.
Zapísal G. Horák 1950
Závada, okr. Veľký Krtíš
Strašidlo
Na Ľubori̯ečku son choďiu̯ ešťe ako mláďeňec. Išou̯ som od Dúbrav
tadou̯ bolo tomu asi edonáӡ hoďím v noci a naeno son zazreu̯, že bežalo
poľa mňa a bolo mi to troška aj obave – nuž báv son sa s toho. Zastau̯
som a ňeveďeu̯ som či sa mám vráťiťi naspak, aľebo táťi. Aľe son sa priton
kceu̯ presvečiťi. Zobrav son sa k ňemu. Mav son s toho aj strach, ko com
ta k ňemu šou̯ . A ko com prišou̯ k ňemu, bola to burina, kerá sa krúťila...
Ňeviem, u nás to zvávaľi kráľova riť. Vetor ho hnav a to bežalo poľa mňa
a ja son sa báu̯ , ľebo som ňeveďeu̯ , čo je, kin son sa ňepresvečiu̯ . To je taká
pichľavá, strapatá – takí krov to virasťi̯e.
Predavau̯ edon starej Vrchoväm tutoka vole Lučenci a starej ňeveďeu̯
ľen na zlatke rátaťi... Aľe vom aňi to ňekceu̯ . Nabrali zme velkú ťarchu
a bolo to velkí brech nadou̯ . Ja vravín kamarátovi? Dajťe mi reťas, ľebo ja
tuto zľe prejďem. A vom mi vraví: Ach, tu ňanačim druhá reťas... Pohňem
sa nadou̯ , tu sa mi reťaz odháčila a mňa chiťila obocka za nohu a potom
ma po tom dreve vľieklo po teh haluzi̯ach, tak som bou̯ šecok takí obitəj,
iba ma doviazli. Lúčalo ma po haluziach... a potom prišľi, tag mi dáko
vo‿zošikuvaľi ta na rovinu a potom zme išľi. Mňa viazli, ja som ňemohou̯
poháňaťi.
Rozprával O. Novák 57 r.
Zapísal G. Horák 1950
Závada, okr. Modrý Kameň
O rovášoch
Do hu̯ or zme choďiľi do ľuboreči̯anskich a ta zme tam píjaľi na kr̥čme
a na rováš. Tagže u Žida bola ena polovička toho rováša – z dreva to
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bolo vistrúhanu̯ o a rezíke, to bou̯ rováš; keľko ľitrou̯ sa strovilo. No poton rováž‿mu ukradľi a zrezaľi šecko dou̯ . A poton sa chiťiľi do bitke na
počusto (očistom), ľen tak sa boriľi, biľi, str̥kaľi. Tu vom si písau̯ na dvere
gľi̯edou. Poton chiťiľi ednəho a do dverí ho soťiľi a chr̥pton ho takto do
dverí a tag zošuchaľi šecko dou̯ . Židou̯ ka kričala, že jej šecko zotreľi ta:
„Čo ja teraz buďen robiťi, ot koho buďem pəjtaťi!”		
Rozprával O. Novák, 82 r.
Zapísal Gejza Horák 1950
Malé Straciny, okr. Veľký Krtíš
Ako bolo voľakedi
To voľakedi ňebolo po tejchto ďeďinách tag‿ako je teras. Ďeďinke bolej chudobni̯e, dončoke maľi̯e... obločke taki̯e maľi̯e... už taki̯e aňi ňinto.
Ešťe edon dončok stojí vo Veľkích Straciňi̯ach, tuto na kraji, ako sa iďe
do Maľich Stracín, pot slamou̯ , s takima malejma obločkami. Ľuďi̯a robiľi
na poľi okolo gazdou̯ stva... oraľi to poľe, si̯aľi... kosiľi sená, obiľi̯a žaľi,
robotej bolo veľa. A ženi zase okolo domu robilej... sľi̯epke, husi, kravičke
pásľi zme. Na poľi zme sená sušiľi, hrabaľi, mašinuvačke v ľeťe boľi... Aj
konope zme si̯aľi a tkaľi zme plátno, s toho zme šiľi šakovu̯ o. Konope zme
zasi̯aľi, to bolej taki̯e dobri̯e zeme – konopňice a tan sa si̯alej. Ked nari̯aslej, dvoji̯e nari̯aslej: poskonnej a meťerni̯e. F tich maťernich bolo, veďi̯a,
aj zrno, seme, čo zme potom na druhí rok si̯aľi a f tich prvich seme ňebolo, ti̯e ňímaľi zr̥no. Ked nari̯aslej, tag zme ich tr̥haľi, najdri̯ou tej poskonnej a potom aj tej maťernej. Ket sa vitr̥halej, do takich snopčokou zme ich
vi̯azaľi a taňi̯eslej sa do močila močiťi, poton sa postavalej po lúki, žebi sa
visušilej. Suchi̯e konope sa miselej trepaťi, robota s tejm bola... trepaľi sa
na takich stupách, na tr̥ľiciach, vihládzalej sa a poton ket sa toto spravilo,
če zimu sa na pri̯atkach pri̯adlo, po večeri̯ech.... zhovorka bolej... do chiži
z ďi̯eu̯ čenci šakovu̯ o robiľi. A ket sa šecke konope popri̯adlej, poton sa
tak skoro na jar, okolo februára tkávalo plátno. Kto akuo kceu̯ . Tkávalo sa
dvanácno, šesnácno, aku̯ okoľvek.
Rozprávala A. Bochová, nar. 1886
Zapísal J. Ruman 1969
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Horná Strehová, okr. Veľký Krtíš
Spomienky
Osemďesi̯aďeveť buďem maťi uš. Tak ťi povi̯em, čo bolo todi f ton sveťe,
na mäno moje zlatu̯ o. Na Kirť som choďi̯evala, tak son prešla dvaatricať
razi eno ľeto. Tam som choďila na roboti. Burbunďiju zme ri̯aďiľi do pánstva. Ja som si dokonala moje šori, tak mu povi̯em: „Pám veľkomožní, ja bi
som tašla domou̯ , ľebo pojďeme do žatvi, tak si misím opraťi, ňemu̯ ožeme
príťi takí zafúľaní, čo eno-druhuo.
A vom do mňa skočí: Ana, ti ňesmi̯eš tájťi! Tu budeš, ňebuďeš ništ robiťi, iba tu budeš pri tich ženách...
Ňišt. Aňi za svet ňebuďem pri ňich, čože si o mňe pohútajú. Von povi̯edau̯ , že nah, že bi som sa ňetrápila. Tak som sťaďe ušla. No nagže som
sprostá, pohútala som si, ľen nak son tu ňemisela biťi.
Rozprávala A. Šedrová, 89 r.
Zapísal J. Matejčík 1969
Stredné Palchtince, okr. Veľký Krtíš
O viňici
Ke‿ca gazdovi̯a pripravovali saďiťi novu viňicu, nastrihaľi si prúti.
V blískosťi hnojiska vikopaľi jamu, naspodog‿daľi maštaľní hnoj, potom
pi̯esog a melnú dobrú zem a ti̯e prúti nastrihali tag na pätnás‿centimetrou. Okolo i pomedzi daľi moch, abi sa vlaha udrži̯avala a to zavi̯azaľi do
snopčekou̯ , vi̯azaňíc, motúzom asi po päďesi̯at prútou̯ a potom snopčoke
zatlačili do toho homoku asi na dva-tri centimetre. To často poľi̯evaľi.
Hnoj ako f pareňisku hri̯au̯ a tak sa uríchľovalo čirkaňi̯a, pretkľičuvaňi̯a.
Škepeni̯e viňice potom mláňe stvr̥dľi a u‿sa skepiď ňedaľi. Viňiǯ vi̯ažu
rafijou. Keď ňebolo dostať rafiju, tak sa používalo agáčovu̯ o liko. Toto
liko sa miselo dl̥kšie močiťi. Prvá robota, keď začína viňica ri̯asť – treťi̯a
kopačka pod kmen.
Vo Vi̯eske pri Veľkom Krtíši jesto veľku̯ o kúpaľisko s ťeplou vodou̯ .
Voľakedi cirkeu̯ ňíci maľi povinos(ť) farárovi dávaď aj víno, to patrilo do
platu, do odmeni. Jeden ujo, Mati̯áš, mau̯ dať ňevi̯em presňe koľko žajlí
mau̯ daťi. Po oberačke ujo sami odnášaľi víno farárovi. Farár merau̯ víno.
Voľačo miseu̯ maťi ke‿to veďeu̯ . Ňeviďelo sa mu, neprijau̯ ujovi víno. On
sa vráťiu̯ , prišou̯ g reiki, zložiu̯ putňu pri rieki, zloži̯u, sňau̯ kalap a za dva
naľi̯au̯ do putňi z vínom tej vodi a vráťiu̯ sa naspág na faru. Farár víno pri127
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jau̯ a povi̯edau̯ : Viďíťe, taku̯ o sťe maľi aj skorej doňi̯esť! A ujo otpovi̯edau̯ :
„Pán farár, ve to dva rázi cez vodu išlo.“
Rozprával J. Belic, 55 r.
Zapísal V. Uhlár 1975
Dolné Plachtince, okr. Veľký Krtíš
Staru̯ o čeláreňi̯a
U ná(s) sa hovorilo na dvojako: dboľec sa hovorilo, keď bou̯ dboľeӡ
upľiťení zo slami aľebo s prúťa, aľebo sa počítalo na kláti z vidlabaními
stromami. Strom sa odrezau̯ a dlátom sa ďi̯era na večie robila z dutího
aľebo zhnitího stromu, položiľi ho na dosku f čeľíňe a dno bolo ľen na
vrchu.
Čeli z dbolcou̯ dusiľi. Dusiľi sa tak, že sa vikopala jama dvacaď aš tricať centimetrou̯ do hĺ̥pki, akí bou dboľeӡ aľebo klát, tera‿sa to nasaďilo
na tú janku a do tej janki sa dala síra. Okolo sa obsipalo melnou zemou,
abi pľi‿ňeuňikau. A teras ti̯e fčeľički, mr̥tvolki padaľi do tej jami. Potom
sa to z dvuch strán bilo, abi sa vitri̯asľi ti̯e zbívajúce mr̥tvolke. Čelári maľi
nože asi tricaťcentimetrovi̯e, ňeboli zakriveni̯e, a tie plášťi vnútri sa obrezávaľi okolo. Viberali ih do misi a potom ih rukami gňi̯aviľi a na običajnej
drotárskej ri̯ečici sa met preci̯edzau̯ ...
Rozprával J. Jardek, 72 r.
Zapísal V. Uhlár 1975
Na Stredňích Plachťinci̯ach je pekná reč. Tu u náz je to taku̯ o popľeťenu̯ o. Tam ešťe hovori̯a pekňe mät, mädovuo víno, mädovica, tu ľen met,
uvezuvaťi, meso... S Plachťini̯eӡ je Pántik, Kvietik aj Kňažko, slávni herci...!
Moja stará mama boľi s‿Kr̥ťíša a vidaľi sa na Stredňi̯e Plachťince za
kušňi̯ara Pau̯ la Hr̥čku. Ten virábau̯ ou̯ či̯e kože a s ňih robiu̯ bekeše (= t.
j. lajbľíg bez rukávou̯ ). Tam žila dl̥kší čas a ťisíӡ‿ďevecto ďesi̯atom kupiľi
tu v Dolních Plachťinci̯ach majetog a dom, to bou̯ notárski dom. Boľi čelárom ažda od maľička.
Rozprávala M. Gažová, 63 r.
Zapísal V. Uhlár 1975
Opatovská Nová Ves, okr. Veľký Krtíš
Ako sa tu ďeďina druhej posmi̯evame
Bo a teraz vám povi̯em ako sa tu ena ďeďina druhej posmi̯evame. Ked
iďeme v autobuse tak kriči̯a na nás Sklabinčaňi̯a, že „Koňedráči“! Ľebo,
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že tu vraj voľakedi, na Novejvsi koňa odraľi živiho, za živa... no tak sa im
posmi̯evaju... hádam do ňezeľi, to ňevi̯em, aľe, že vraj kr̥čmárovi košku
predaľi a prepiľi ju. Toto Sklabinci na nás kričia.
No a teras, ked iďeme autobusom ot Sídľiska a uš kriči̯a na mňa, tag
veľa ráz aľebo aj na druhih Nováčanou̯ že: „Šuďi̯arovce“ – A ja kričín žďi:
– A čo sa vi nám posmi̯evaťe? Ved vi doz‿máťe meno. Ket prišľi cirkusanťi
a medveď ván zdoxou, ňevládaľi sťe ho xovať, tak sťe ho zeľi! – A eden
kričau̯ na mňa: Ľaľa, basom ja tejto, čo tátoka vihutuje na nás?! – No, vet
ti ľem ťicho buӡ, vet si mu ti vajcia zedou̯ !
Rozprávala A. Gubáňová, nar. 1912
Zapísal J. Ruman 1969
Zombor, okr. Lučenec
Ako sme pestovaľi konope
V našej ďeďiňe sa voľakedi veľmi pestovaľi konope. Ľan sa ňesi̯au̯ ,
ľebo sa mu tu ňidobre darilo, aľe ľen konope sa pestovaľi. Na jar zme
konope zasi̯aľi do dobrej, kiprej zemi a ked nari̯asli, tak sa pekňe oďeľiľi
na dvoje – dvojaki̯e konope nariasli. Eni̯e sa zvaľi poskomnie, na tih boľi
ľen taki̯e kitičke a ti̯e druhi̯e boľi matornie, to boľi semeni̯e konope. Ti̯e
prvi̯e, poskomni̯e konope sa dri̯ou̯ trhaľi ako ti̯e matorni̯e, ľebo boľi aj
oveľa ľepši̯e ako ti̯e matorni̯e, nuš tak ti̯e sa tr̥haľi tak v júľi. Ket sa vitrhaľi, pori̯aďiľi sa pekňe do snopkou̯ a potom zme ih močiľi v močilách.
Z močila sa vibraľi, viplákaľi a visušiľi. Suchi̯e sa polámaľi na takej stupe. To bolo z dreva a ako zme aj mi z Miháľou̯ boľi dve ňevesti... fše zme
edna, fše zasa druhá na tú stupu viskočiľi a tag zme ti̯e konope na tej
stupe dr̥viľi. Potom ked bou̯ dobrí čas, tak sa konope trepaľi. Trepaľi sa
na tr̥hlici najdri̯ou̯ na ednotki a potom sa vihládzaľi na trojki. Aj to bola
tr̥hľica, aľe mala tri pási. Potom sa konope miseľi str̥hávať na str̥hávački, to bolo taku̯ o zo železnima zubami. A ešte sa vihlaďiľi na pači̯eski.
Koncom augusta zme trhávaľi ti̯e semeni̯e konope. Tedi uš semi̯ačko
dozri̯evalo. Vitr̥haľi zme ih a do takich kopou̯ zme ih nakládľi. Tam sa
otpariľi a ked boli vipareni̯e, tag zme ih vimláťiľi – to semi̯ačko. Potom
sa aj ti̯e zasa tag obri̯aďiľi ako ti̯e prvi̯e a v zime sa na pri̯atkach pri̯adlo.
Ket sa šetke konope opri̯adľi, tak sa tie praďená zváraľi vo voďe, poňi̯ekeré ženi ešťe aj ňeska tkajú.
Na krosnách boli dva návoje – preňí a zaňí, podnože, br̥do, ňiťeu̯ ňice,
bilá, rospini, ci̯epke a čl̥nok, s‿tin sa zatkávala osnova. Tak vera zme si
mi miseľi plátno dorábeť.
Rozprávala M. Labátová, nar. 1906
Zapísal J. Ruman 1968
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Lucina, okr. Lučenec
O bitki
Šťirici̯atom prvon roku sa so mňov stalo v opci v Lucinej mav son ňepri̯aťeľoch kamarátoch. Skrz ďi̯ovčencoch zme sa pobiľi. Ke‿con vošov
do kr̥čmi z mojima kamaráťi, tag ho tí druhí – ňepri̯aťeľi machľi z bokseron. A ja son hňet toho ňepri̯aťeľa buchov fľašov, z ľitrovkov, plná z vínon.
Tak poton oni sa zišľi vi̯acej, tak sa už inšvo ňedalo, prišov aj brat, tak
ten viďev, že už boľi šeci na mňe, tak ten ih‿od zatku začav z bičakon
pichať. A tin ňepri̯aťeľon prišľi aj ženi. Tak ti̯e náz začaľi mikať. Tag ja son
sa zvrtov z jenov ľitrovkov, tak son jenej žeňe prasov po čeľe, tagže s tov
hňeď uťekaľi do korházu. Tak prišľi hňeť k nám čendéri. Tag nás tí pochitaľi a tih dvoh ňepri̯ateľoch očikuvaľi do korházu, kerih brat popichav.
A nás pozatváraľi do Ďarmót. Tag na treťí ďeň nás súďiľi. Tag mňe ocúďiľi
Ondrejovi Huďecovi tricaďjeden dňí a bratovi petnác. Aľe aj tan som bov
vr̥tkí, že son zostav parádnin kočišon. Tag zme choďiľi do mesta z ďakornokon (= praktikant). A vom mav jednu frajerku v Ďarmoťi̯ech, tak son
jej ja každvo rano zaňi̯esov troška dreva napíľenvo, tag mi žďi dala troška
kávu aj pár pengovčoke vipiť, na povdeci – pár cigaretľe kúpiť. Aľe boľi
u nás tan ťemňici zapretí páni a tí maľi poveľa peňi̯aze, ale im boľi poskovávani̯e pot pazuchámi, tak tí mi daľi sto pengovov za sto cigaretľe. Tag
mi zostalo ešťe na petnáӡ ľitrov u nás. Ta ke ӡme tašľi s tiň ďakornokon,
tag zme si dovoľiľi na jarmoku po‿čiatron aj cigáňon zahrať. A prišľi ta
aj ňevesti, tag zme si aj zatancuvaľi s ňima. A doma božekaľi, že son ja
zapretí temňici. A raz bov jarmok f‿Sečach. Išľi zme tan s tiň ďakornokon na hintove – dva bi̯ele koňe zapriahnuti̯e v ňom. Tag zme si zastaľi
napre či̯atroch cez obet a začaľi zme si rozkazuvať krčmáron, žebi nám
prihotuvaľi aj obet, k tomu víno, k tomu ďi̯ou̯ čence a Cigáňoch. Ako nán
tan hudu, iba keť príďe mój švagor a prizerá sa, že švagor je ťemňici a čo
je to za ťemňic, že sa tag mulaťí. Tak sa s tim von ko mňe prihovoriv: „Čo
je švagor? Taktog je to ťemňici? Ta‿ke‿ca tan tag‿voďí, tag aj ja sa
buďem poberať. Ti sa mulaťi̯evaš a doma sa strachu, že si lační.“ A ja son
za mesiaӡ‿nazbi̯erav jedenác‿kilo.
Rozprával O. Hudec, 33 r.
Zapísal G. Horák 1951
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čei̯ska 37, 39
čela 17, 45, 61, 69
čeľad 51
čeľaďi 51

čeľín 45
čeľis 43
čeľus 43
čendér 75
čera 45, 61
čerẹ́ slo 35
červíke 62
červivo 68
Česi 49
České Brezovo 14
Československá vlastivěda 12
Český časopis historický 14, 161
česnok 41
češen 49
čeština 11, 15
češu 55
čítaňei̯ 36
čítaňẹ́ 36
čo/čọ́ 53
čoho 53
-čok 63
čomu 53
čon 53
čonkovaťi 42
čonok 42
čọ́ 37, 40
D
d t 26
ď ť 26
ďábou 39
ďačňe 17, 61
dačó 37
daďei̯ 54, 55
daďi̯a 54
ďah 69
dach 49, 56, 70
daju 55
dajú 54
ďakornok 75
133

Novohradské

nárečia

ďalé 39
dán 55
Ďarmó̥ t 75
Ďarmoty 9, 13
daťi 34, 47, 55
dáveu̯ 35
De Bohemis Kishontensibus antiquis et hodiernis... Commentatio historica 15, 161
dech 38
dechčaťi 38
dejchaťi 38, 49
ďemikát 47
deminutíva na -ok 17
ďen 46
ďengľavej 48, 69
depalatalizácia 68
ďesat 35, 49, 54
ďesei̯ta 42
ďesei̯te 37
ďesei̯te, -a, -o 54
ďesei̯ťi 54
deska 67
ďeska 36
ďẹ́ š 28, 36, 48
ďẹ́ u̯čaťi 51
ďẹ́ u̯ka 37, 41
ďẹ́ vok 41
ďẹ́ ž 36
ďẹ́ žďa 28
ďẹ́ žďik 36
ďeťí 52
ďéťi 63
ďeťma 52
ďeťoch 52
ďeťon 52
ďẹ́ u̯ča 51
ďẹ́ u̯čaťa 51
ďẹ́ u̯čaťon 51
ďẹ́ u̯čence 51
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ďẹ́ u̯čencoch 51
ďẹ́ u̯čencon 51
ďẹ́ u̯čeňéc 51
ďẹ́ u̯četko 37
ďeväďesei̯t 37, 54
devät/-et 54
ďevätnácte 54
ďevei̯te 37
ďevei̯te, -a, -o 54
ďevei̯ťi; 54
děžďa 36
ďẹ́ žďi 43
ďẹ́ žďu 43
diftongizácia 15
dilechtor 44
ďilechtor 47
ďi̯eu̯ ka/ďẹ́ u̯ka/ďiou̯ ka 16
di̯eu̯ ke 18
ďi̯ou̯ ča 59
ďi̯ou̯ ke 63, 74
ďíťa 16, 34, 52, 60, 63
ďíťaťa 52
ďíťaťi 52
ďíťaťon 52
ďivei̯k 36
Divín 16
dl 47
-dl- 71
dl > l 74
dláce 40
dlam 51
dlaňe 51
dl̥he 19
dĺ̥he 19
dl̥žeť 60
dĺžka na predposlednej slabike 68
dm 47
dn 47
-dn- 71
dn > n 74

Register

dňa 46
dnu 55
dnuka 55
do + lou 43
do baňi 62
do chiži 62
do tei̯žňa 48
do vode 39
dobreho < dobryho 16
dobrei 35
dobrej 11, 22
dobrej muž 11
dobrema 22
dobrí 35
dobrí večer! (= pozdravenie) 35
dobriho 16, 23, 74
dobrimu 74
dobrọ́ 16
dobru̯ o 12, 16, 60, 68, 74
Dobrý Potok 14
Dobšinský, P. 10
dohvẹ́ zdne 39
doch - dlh 42
dochtor 49, 70
doktor 49
domácä 18
domáci 52
domácima 52
domácọ́ 52
domi̯ech lok. pl. 72
domu 50
don 46, 53, 56
dončok 63
donho 53
dos = dosť 61
doska 67
dotazník 12
dou̯ he 19, 42
dou̯ hi 42
dovec 45, 61

dovica 17, 45, 69
dožen 42, 53
dožná 53
dožnó 53
drahí 40
drahší 48
drachší 48
drakší 48
dreváren 46
drevárňe 46
drevo 35
drisľavei̯ 47
dri̯emaťi 19
dr̥vo 68
druhí, -á, -ó 54
druhou̯ 18
drúke (nom. pl.) 58
držaťi 57
duba 50
Ďubákovo 18
dube (nom. pl.) 39
dubí (inštr. pl.) 62
dubon 62
duch 43, 49
dúchaťi 43
dup 43
dupľovanei̯ 47
dúska 36
du̯ oš 70
duša 49
duši 43
dušọ́ 23
dušou 23
dúverňe 67
dъždžь 36
dva 54
dvá 54
dvacat 54
dvacät 18
dvacatdva 54
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dvacatedon 54
dvacei̯te 37, 54
dvacei̯ťi 54
dvanác 54
dvanácte 54
dvasto 54
dve 54
dverce 56
dveťisíc 54
dvojhlásky 15, 26
Dvončová, J. 59
dvór 56
dvuch 54
dvuma 52, 54
dvun 54
dz 70
dž 70
E
é 12, 21
é / -e 22
ę > á 22
é > ie 25
e > o 58
e - vkladný vokál 35
e, é ä, ei 35
e, ei̯ za psl. y, ý 37
-e, ei̯ < -y, ý 39
e, ej za y, ý 70
e, ẹ́ za psl. e, ě 35
E. Jóna 12
ę i á 26
é za stredoslovenské -i̯e- 39
edná 18, 54
ednamu 54
ednaťi sa 17
edné 54
edneho 38, 54
edňí 54
edniho 19
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edno 47, 54
edon 41, 44, 54, 68
edon/m 17
edonác 44, 54
edonácte 54
edonácťi 54
edonadvacat 54
edoras 44
edoraz 17
egzecírovaťi 44
ei̯ za psl. e a 37
ei̯ 24, 26, 36, 46, 47, 61
ei̯. 22, 35
ei̯ proti ia 24
-eic 37
-ei̯k 56
ej < ia/ä 36
ej < ý 11, 14, 50
eľem 17, 68
énski 56
esem 17, 68
ẹ́ 58
ẹ́ zatvorené 24
ešťe 16
-eť / neurčitok 58
ętъ 37
explozíva 27
F
fagan 45
fajermúr 56
fajnovei 45
fajta 45
fakla 45
fara 45
farár 45
farba 45
fertucha 45
fiam 75
fígľovaťi 45

Register

fľaister 47
fľak 40
fľašó 43
fľinta 45
Fonologický vývin slovenčiny 13, 162
frajér 45
frajérka 38
Francisci-Rimavský, J. 10
fr̥kaťi 45
fruštik 43
fučaťi 45
fufnaťi 45
fuj 45
funtoš 56
fúra 45
furman 45

gazdu 16
Gebauer, J. 15
geľata 48
Gemer 12, 14, 16
Gemera 9
gerenda 48, 75
gl̥aťi 43
gl̥gaťi 48
gonár 48
grẹ́ da 48
groš 40
gr̥k 48
gu 41, 48
gúľ 51
gymnázija (nom. sg. fem.) 52
gymnázije (gen. sg. fem.) 52

G
g 58, 70
Gáber-Lovinský, J., K. 10
Gáč 12, 13
gaŋk 46
gágaťi 48
gágor 48
gagotaťi 48
gajde 48
galamuta 48
Galgaguta 18
gamba 48
gang 56
gank 48
Garaj, J. 13, 15
gaťe 48
gavaľẹ́ r 48
gazda 48
gazdí (inštr. pl.) 62
gazdi (nom. pl.) 62
gazdinä 18
gazdovei̯ 37
gazdovi̯a 62

H
h 58
Habovštiak, A. 13
hajzeľ 56
Hála, B. 27
Halič 11, 12, 13
haluške 16, 51
halúšok 51
Hámor 14
hamovaťi 40
hánďer 51
handre 51
harmančok 40
hát 75
Hattala, M. 11
hibaj 65
Hidvég 18
hintov 75
hľei̯daťi 37
hl̥taťi 43
hňeu̯ 16
hňevu 50
hnojišťe/hnojisko 56
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ho 53
-ho 52
hobokí 42
hobọ́ ki 42
hobou̯ ki 42
hodňe 47
hodnei̯ 47
Hodža, M., M. 11
holube (nom. pl.) 39
Hont 12
hosťei̯ 50
hovädzé 53
hovedo 74
hrabľe 44
Hrabou̯ ci 56
Hrabovo 22
hraďiskí 56
Hradišťan 56
Hradište 13, 14, 22
hradu 50
hrášok 49
hrei̯deľ 37
hrei̯sťi 38, 57
hrei̯tka 37
hrnčok 17, 63
hrňi̯eӠ 17
hrobľavei̯ 44
hrobľina 44
hrobu 50
hron 46
hrs 48, 51
hr̥dei̯ 38
hrubej = nom. sg. mask. 52
hrubší 52
hrúdok 41
hrúšog 41
hrúšok 41, 62
hrúza 67
hu = ju 63
Hurban, J. M. 15
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húrik 43
husací 53
husiti 14
Husiti na Slovensku 14
husitská kolonizácia 15, 17
husľou̯ (gen. p.) 62
Ch
ch 58
ch/h 48
ch/s 16
chábzďa 40
Chaloupecký, V. 14
chírečnei̯, 33
chiža 56
chlapa 50
chlapčok 17, 41
chlapmi 62
chlapó 23, 50
chlapon 50
chlapou 23, 50
chľeba (nom. sg.) 52
chľebaťa 52
chľebe (nom. pl.) 52
chľebmi 52
chľebon (dat. pl.) 52
chľebou̯ /-ó 52
choďá 18
chóďa 55
choďei 37, 55
choďín/chódin 55
choďiťi 49, 55
choi̯ 37, 55
choi̯ťe 55
choňík 71
chramba 57
chrapľavei̯, 44
chrbét 67
chrbi̯et 67
chrbu̯ ot 67

Register

ch/š 48
chváľa 59, 68
I
i, í 33
i, í // e, ei̯ 34
-i, -í v dat. sg. mask. a neut. 34
i, í za pôvodné u, ú 34
ia 22
-iak 56
iďen 33
ie 21, 22, 58
ihra 33
ihraťi 33
imperatív na -i 55
-in 18, 53
-iňec 34
infinitív na -ťi 22
infinitív na ťi 17
inželẹ́ r 44
Ipeľské Predmostie 18
iskre, (nom. pl.) 33
-iť 63, 64
i̯ 27
i̯+ V > j + V 29
i̯a 17, 22, 23, 24, 26, 58, 59, 65
-i̯a 55
i̯e 12, 23, 58, 65
-i̯ech lok. pl. 72
i̯o 58, 59, 65, 74
i̯u 59, 65, 67
išéu̯ 41
išou̯ 41
iťi 55
J
j > i 44
-j = i̯ 26
ja- kmeň 22
Jabelová 68

jaboko 42, 44
jabọ́ čok 41
jadrou̯ gen. p. 62
jahňa 44
jama 44
jamke 51
jamkou (gen. pl.) 62
jarmok 44
járok 60
jasen 40
jasnọ́ 35
jau̯ ša 40
javec 40
Jazykovedný časopis 13
Jazykovedný zborník 13
Jazykový odbor 12
jé 53
jec 55
jecťe 55
jeďei̯ 55
jeden 41
jedla 47
jedlo 47
jedou̯ 47
jedzme 55
jeho 53
jei̯ > já 39
jei̯ 34, 36, 37, 53
jei̯/əi̯ 32
jemu 53
jén 55
Jenča, G. 59
jer, mäkký 16
jer, tvrdý 16
jerové striednice 16
jery, zánik 15
jesen 46
jesťi 55
jesto 32, 49, 55
jeu̯ (=jedou̯ ) 47
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jí (í): jú (ú) 43
Jídáš 43
jich 53
jin 53
jin/in 32
Jiskra, J. 14
jix/ix 32
jo- kmeň 22
Jóna, E. 10
jь 32, 33, 46
jь- na začiatku slov 33
jú/jí 53
jú/jí/i, í 32
Júdáš 43
jьdǫ 33
jьgla 33
jьgra 33
K
k 41, 58
k > k 22
k + V > g + V 29
k g 26
k, g, ch, h > k, g, h, ch 18
k/c 16
k/g 48
k ňé 53
k srci 51
kačací 53
käďiťi 66
kahaňec 56
kachľí (gen. pl.) 51
Kajanová-Schultzová, O. 59
kalap 75
Kaľinou̯ ci 56
kaľinou̯ skí 56
Kalinovo 22
kamen 63
kämen 63, 65, 66
kapráľ 44
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kapsate 71
kapusňica 48
kapušňic 48
karika 33
karikáši 39
kaši 18, 43
kašťẹ́ ľ 47
kašťi̯eľ 69
kázaťi 49
každei 35
každiho 62
kážen 49
kceš 48
kceťi 48
keby 37
keďe 74
kemem 74
kepen 75
kerá 48, 53
kereho 38, 53
kerej 53
kerej/kerót 57
keremu 53
kerí 58, 74
kero 48
keró 53
kerót 48, 53
ket/kot 61
kiják 57
kin 53
kislei̯ 33
kľagaťi 48
kľagu 48
kľak 48
klát 57
kľavej 40
Klčovo 14
kľíč 34, 61, 67
kľíči 34, 43
kľíču 43

Register

klinčok 17
kľúč 67
ko 41
kobə 66
kobása 43
kobe 37, 41, 55
kobe si 37
kobe smo 37
kobe son 37
kobe sťe 37
kobej 11
kobex 37
kod 65
kode 38, 41, 70
kod‿be 34
koho 53
kohúte 39, 50
koka 42
kokau̯ skí 56
kokau̯ skie 19
kokau̯ ski̯e 18
Kokava nad Rimavicou 18
koke 42
koľešňa 56
Kollár, J. 10
kolonizácia 15
komei̯ďija 47
komora 56
komu 53
kon (lok. sg.) 53
koňacé 53
konsosnantickýsystém 26
kopcí inštr. pl. 62
kopeto 38
korece 38
koren 46
korház 75
korheľ 44
kos 70
kos = kosť 51

koselə 65
kosťẹ́ u 36
kosťéu 45
kosťéu̯ ňik 36
kọ́ n 40
košenok 42, 49
kot 41, 61
koťéu̯ 45, 61
kotor 57
kotrá 57
kotrej 57
kozé 53
kozľací 53
Kráľ, A. 59
kranúť 74
kranúťi 71
krešen 49
kreťi 38
kričaťi 55
kričei̯ 55
kričín 55
krídlo 47
kriu̯ da 16
krivo 68
Križko, P. 15
Krňan 56
krňẹ́ nski 56
krochmeľ 70
krompľei̯mi 36
kr̥snei̯ 48
kr̥v 68
Krtíš, Veľký 16
Krupinská planina 9
kru̯ 45
kš < chš 48
kto 53
kukuric 51
kukurici̯eu 18
kumšt 45
kunšt 45
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kúpä 55
kúpei̯ 55
kúpin 55
kúpiťi 55
kupuvať 74
kuracei̯ 41
kurei̯tko 37
kúsaťi 57
ku̯ om 73
ku̯ oň 59
ku̯ opka 59
kvantita 13, 16
L
ľ 13, 16
l < dl 71
l > o, ó, ou 42
l > ou, ó, o 22
l > u 44
-l > -u 68
l ľ 26
l > ó 15
ľ, r + V > ľ, r + V 29
l > u̯ o 15
l > o 15
l slabičné 68
lačnej 66
láda 69
Ľahota 56
Ľahoťan 56
ľahší 48
ľachkí 17, 40
ľachko 40
ľachší 48
ľai̯ster 44
lakeť 15, 16
lakomos 48
ľakší 48
ľaľija 52
lamár 40
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ľameš 17
ľan 40
ľan/m 17
ľat 40
lavic 51
-le- 40
-ľe- 40
Lehota 14
Lehota, Slaná 22
lechtár 38, 40, 44, 49, 70
lechtárevi 21
lechtor 44
ľei̯ťi 36
ľem 65
ľesa 56
Lešť 16
levorka (revolver) 44
Lexika Novohradu 13, 162
ľežaťi 43, 49
ležic(a) 38
ležíčok 51
ľíbiťi 34
ľícach 51
ľícami 51
ľícan 51
ľíci 51
ľícon 51
ľid 34
ľiďé 50
ľidei̯ 34, 37
ľiďei̯ 16, 34, 61
ľiďẹ́ 16
ľiďi 43
lísťa 51
ľíto 34
ľitovaťi 34
lížen 49
lojtra 56
loket 15, 16, 36, 40
lokťa 36

Register

Loos, J. 11
lọ́ 43
lou̯ 43
lou̯ > lọ́ 43
Lovinobaňa 12, 14, 16
ľúbiť 64
lúčať/-ťi = hádzať 63
Lučenčan 56
Lučenec 9
Lučenská kotlina 9
ľuďi̯a 16
lúka 43
lúke, nom. pl. 33
M
m 26
m > n 17
m : n >n 46
m > n (nom. pl.) 50
-m > -n 22, 58, 72, 73
m > b 66
-m < n 51
ma 37, 53
mäd 74
maďarčina 11, 15
mädlica 72
majíci 43
Majtán, M. 13, 17, 56
mäkí 66
malei̯
malej (malý) 39, 45
Máľinčan 56
Máľinčaňẹ́ 36
Málinec 12, 13, 14, 22
Malohont 9, 14, 16
malọ́ 34
mamou̯ kó 43
mán 55, 60
mäno 74
mas 48

masní 61
mäso 66
máš 55
mašírovaťi 44
Matejčík, J. 13, 56
maťere 51
maťerei̯ch 51
maťerei̯ma 51
maťerei̯n 51
maťeri 51
maťerin 53
maťeriná 53
maťerinọ́ 53
maťi 51
Matica slovenská 11, 12
matkin 53
mau̯ 61
mažár 44
mažen 49
me 38, 53
medzi 51
mech 57
mei̯dzga 48
mekaťi 38
mekọ́ 41
meru 54
mesei̯čok 37
meso 74
mestán 51
meston 51
meter 47
metla 47
mi 53
-mi 50
miňister 47
misei̯ 34
miseťi 35
miseu̯ 35
misí 55
misím 73
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mi̯ 44
Mišík, M. 14
mladọ́ 16
mladu̯ o 16, 72
Mládzou̯ ci 56
Mládzovo 22
mláťa 68
mľẹ́ ko 33, 35
mlen 37, 38
mlenar 38
mňe 53
mňei̯ 37, 38, 53
mnísi 16
mnou/mnó 53
-mo 11, 19, 22, 54, 72
Mocko, P. 15
Mocsáry A. 13, 14
močidlo 47
močilá 74
modrokamenské nárečie 73
Modrý Kameň 14
mohou̯ . 59
moch 41
mochu 41
mój 53
moje 44, 53
mojei̯ 37, 44
mojei̯ (i sg. nom. posesív) 36
mojho 53
mojí 44
mojich 53
mojima 53
mojin 53
mojmu 53
mojom 53
morei̯k 36
Morháč, M. 11
mori 34
mọ́ j 40, 44
mọ́ žemo/móžmo 54
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mó̥ j 75
moteka 38
motekə 38
motori̯ech (lok. pl.) 72
motovidlo 47
mrcha 49
məšlénke 38
-mu 52
múdre 52
múdre (nom. sg. mask.) 52
múdre chlapec 68
múdreho 52
múdremu 52
múdrẹ́ 52
múdrẹ́ ši 52
múdro di̯eťa 68
múdrou/-o 52
mucha 49
muranej, 56
mu̯ ožeš 59
múšok 41
mušt 43
mušьka 41
muža 45
Mýtna 16
N
n > -m 18
ň > n 71
-n < m 12
n (-n, -m) + V > n + V 29
n ň 26
-n, -ň > m 17
-n, -ň koncové 73
n/ň 46
na miski 16
na ruki 58, 62
način 57
nadbe 57
naeno 71

Register

nahaťi 17, 40, 49
najhrubší 52
najmúdréši 52
nak 48, 58
nak (= nech) 17
nan 46
nán 18, 53
ňaňa 40
ňaňička 75
nárečie, trpácke 10
nárečia 15
nárečia, gemersko-malohontské 9
nárečia, hontianske 9, 15
nárečia, hontiansko-novohradské 13
nárečia, malohontské 15
nárečia, palócke 17
nárečia, zvolenské 15
nárečia, zvolensko-detvianske 9
Národnie zpievanky 11
Národopisný odbor MS 12
Nářečí slovenská 12
nás 53
náš 49
našẹ́ u̯ 50
naši̯e 18
našou̯ 50
naveki 33
navozai̯ 45
nazejvaťi 38
neďeľi 34
ňeho 53
ňechet 36
ňechta 36
ňemám 64
ňemán 55, 63
ňéman 55, 60, 63
ňemáš 55
ňémaťi 67
ňemisí 55
ňemu 53

ňepočúvan 55
ňepójďemo 55
ňerobín 60
ňes 47
ňesẹ́ 16
ňesẹ́ n 16, 35, 46
ňesẹ́ š 16
ňesi̯e 16, 60
ňesi̯em 16
ňesi̯eš 16
ňeska 47
ňesmẹ́ 55
ňẹ́ sou̯ 41
ňẹ́ ma 55
ňẹ́ maju 55
ňẹ́ mamo 55
ňẹ́ maťe 55
ňẹ́ maťi 55
ňẹ́ mau̯ 55
ňẹ́ mau̯ be son 55
ňẹ́ mau̯ bech 55
ňi 35
ňi je 55, 60, 63
ňi sa 55, 60, 63
ňi si 55, 63
ňi son 55, 63
ňi ste 63
ňi sťe 55
ňi zme 63
ňigda 46
ňije 35
ňíma 63
ňímajú 63
ňímaľi 67
ňímam 74
ňímame 63
ňimán 55
ňíman 55, 60, 63, 67
ňímaš 63
ňímaťe 63
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ňinto 19, 35, 37, 55, 58, 60
ňisa 35
ňisi 35
ňismo 55
ňismo/ňizmo 35
ňison 35
ňisťe 35
ni̯e 64
ňi̯eto 64
ňiš 67
nj > ň 46
noc 40
nog- 36
Nógrad 9
noha 49
nos 49
nosák 56, 57
nošťok 17, 63
Novák, Ľ. 13, 15
Novohrad 9, 12, 14, 15
novohradské nárečia 14
Novohradu 11
Novъgradъ 9
nu 47, 55
nuka 47, 55
O
o 50
ó 12, 21, 26, 50
o < ь 41
o > e 14
o > e, i̯e 18
ó > uo 26
o>e 15
o edné 54
o ednom 54
o chľeboch 52
o chvíľi 18
o nich 53
ó/ou̯ 23
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o peknon 52
o srci 51
o ťeu̯ coch 52
obiš̕äjňe 18
obloka 50
obloke 41
obrábalə 65
obyš̕äjňe 18
ocet 47
ocevi 21
ocó 53
ocov 53
ocová 53
ocovọ́ 53
očẹ́ rňei̯ 46
očẹ́ rňiťi 46
od ňé 53
odei̯múťi 38
odňẹ́ sťi 41
okren 46
-om 12
on 64
ona 53
Ondrus, P. 18
one 53
oňi 53
oňi/oné sa 55
oňi sa (sú) 54
ono 53
Opatová 58
opces 40
opľesnúta 68
Orava 13
Orlovský, J. 56
osemnácte 54
osen 46, 54
osenďesei̯t 37
ósmi 54
osredok 16, 47
osvicenej 11

Register

or̃t-, ol̃t 16
or̃t, ol̃t 40
ọ́ 40, 58
ọ, 40
ọ́ zatvorené 24
ọ́ n 46
ọ́ sme 40
ọ́ sme, -a, -o 54
ọ́ stre 40
otcov 53
ou̯ 24, 26, 40, 61, 50, 58
-ou̯ dvojhláska 26
ou̯ ca 41, 45
ovéc 45
Ozdín 22
Ozdínci 56
ozei̯ba ma 37
Ø r, r 44
P
p + V > b + V 29
pəi̯taťi 66
pəitaľi 67
pəjtaťi 71
padláš 56
pajta 56
pajtáš 75
páľa 68
Palacký, F. 15
palatalizovanosť velár 16
pamei̯tka 37
papẹ́ r 46
páraš̕ke 18
pargament 40
párkan 56
parsún 40
Pastrnek, F. 11, 14
Pauliny, E. 13, 59
päďesei̯t 37
päsťi 51

päť/pet 54
päťdesei̯t 54
pätnác 54
pätnácte 54
pečẹ́ mo 54
pečenej 66
peďesei̯t 37
pei̯d 37
pei̯te, -a, -o 37, 54
pei̯ťi 37, 54
pei̯ťich 54
pei̯ťima 54
pei̯ťin 54
pei̯tok 37
pejtaťi 38
pekné 39
pekne-ho 52
pekneho 17, 39, 52
peknech 52
peknej 66
peknej 65
peknej (nom. sg. mask.) 52
peknema 52
peknen 52
peknẹ́ 52
pekní 52
pekňí 52
pekniho 17, 23
peknimu/peknemu 17
peknọ́ 16, 40, 52
peknou̯ /ó 52
peknu̯ o 16, 59
pekný 52
peknyho 52
pem = peň 65
peňazich (gen., ak. pl.) 72
pengorčoke 75
pesk 38
pẹ́ sku 50
peť 74
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petrioľej 56
pevnej 36
pi̯erä 18
Píla 16
píľiška 57
pipasár 75
pi̯ 44
pi̯esniške 18
píšu 55
pitvor 56
plačúci 43
pľach 40
Plachtince, Dolné 16
Plachtince, Horné 16
plamen 46
pľasknúťi 40
plati̯a 59
plaťiťi 40
pľece 16
pľẹ́ tla 47
pľẹ́ tlo 47
pľẹ́ tou̯ 47
pľeva 35
pľevín 57
pľíca 34
pľiťi 34, 44
pľuť 44
pľuti 44
(po) zei̯bnúte 37
počúvan 55
podhr̥ľi̯a 72
Podkriváň 12, 16
Podrečany 16
podstena 56
pohosťini̯e 19
pohrab 57
pójďemo 55
pokäčke 66
poľa 47
poľe 43
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Poľei̯k 56
Poľei̯ci 13
Polichno 11, 12
poľi̯ou̯ ka 59, 74
Polívka, V. 13
poľština 11
Poltár 11, 12, 13, 14, 22
pomeje 38
pomesľei̯ 38
pomo (poďme) 47, 55
póno 42
popeu̯ 36
poproseť 65
porei̯dňe 47
porei̯dok 37
pori̯adno 59
posrẹ́ dok 16
posunutá dĺžka 21, 68
pọ́ s 48
pọ́ zne 48
pot imperat. 55
poťe 55
poťei̯hnúťi 37
pou̯ 54
pou̯ druha 54
pou̯ pei̯ta 54
pou̯ šésta 54
pou̯ štvrta 54
pou̯ treťa 54
pou̯ gár 45
Pou̯ tár 56
Pou̯ tárci 56
pou̯ társki 56
povec 55
povecťe 55
povedať 67
povédaťi 55, 60
povedzmo 55
povi̯edať 60
povi̯edaťi 67

Register

pozdné 48
pr- (= pri) 68
Prádžan 65
Praha 65
prasẹ́ c 51
prasei̯tko 37
prasťe 51, 69
prasťei̯ma 51
prasťoch 51
prasťon 51
prášok 49
prátke 18
prau̯ da 16
prázne 48
prázni 61
prdaťi 68
prdúsi 49
precedu 16
predok 41
prei̯haťi 37
prei̯sťi 37, 39
prei̯teľ 36
prei̯tke 37
prei̯ʒa 37
pren 46
prenho 46
preňí 71
prepeľica 44
presri̯edok 16
prẹ́ pas 48
prevzaté slová 10
priadky 18
príďi 55
prišéu̯ 41
(pri)veknúťi 38
prňiesťi 68
prosei̯ci 37
prosei̯čki 37
prosei̯ 55
prosela 60

proselo 60
proseť 60
proseu̯ 60
prosi̯a 55
prosín 55
prosiťi 55
prosredňí 47
prosrẹ́ dok 47
prosri̯edok 16
Prostonárodnie obyčaje 10
protetické hlásky 28
pr̥sťan 41
pr̥šťok 63
prьja- 36
prúťa 51
prvej, -á, -ó 54
pse 50
pьvьn 36
R
r 26
r r 44
r Ø 44
r slabičné 68
račé 39
rád 53
rada 47, 53
rade = rady 53
raďi 53
raďiťi 47
rado 53
rados 51
radosňe 48
rádzga 16
rakita 16
rásoch 40
rásocha 16
rásť/riasť 15, 16
rasťiem 15, 16
rástoka 40
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rásviť 40
ráӠga 48
ráštep 16
rat-, lat 15, 16, 40
rataj 40, 69
ratke (= riadky) 60
ratovaťi 40
ráz 26
rázvora 16, 40
ražďa 40
rážďa 16
ražem/n/ň 16
reba 38
reʒa 38
regrút 48
reguľa 43
rechtár 38, 40, 44
rechtor 44
rei̯d 37
rei̯ďiťi 37
remen 46
reskrikovaťi 42
ri̯adky 60
Ribay, J. 10
rícaťi 34
ridza 38
ridzavý 38
ríľ 47
ri̯aňe 71
ri̯asť/ri̯asťi 66
ríťiťi 34
robá 18
robela 39
robele 39, 65
robeľi 39, 65
robelo 39
robeť 11, 63, 65
robeu̯ 39
robiči 11, 21
robiľi 64
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robímo 54, 63
roďičé 16, 50
roďičei̯ 16, 50
rodiči̯a 16, 62
rósparok 40
rosprávaťi 65
rosťa 69
rosťén 16
rósťi 15, 16, 40
rọ́ sla 47
rọ́ sle 47
rọ́ sľi 47
rọ́ slo 47
roš 41
rou̯ ne (i rounej) 42
Rovňany 22
roz- 42
rozchádzäjú 18
rozmľažďiťi 44
rozmoknúta 68
róžen 15, 16, 40, 42
rožnọ́ 41
rúd 38
ruka 22, 43
rukámi 36
rukán 51
ruke 59
ruke (nom. pl.) 22, 62
ruki (dat. lok. sg.) 22
rúre 39
ryd 38
rytmický zákon 16
S
s 41, 49
s + V > z + V 29
s - z 26, 49
s cudzimi, -ma 62
s čin 53
s chlapcí 50

Register

s chlapej 50
s chlapí 62
s kin 53
s nami 53
s ňima 53
s ňó 37
s ňou/ọ́ 53
s ťebou̯ /-ó 53
s ten 53
s tó 43
s trema 54
s vami 53
sa 19, 37
sa, oňi sa 16
sa ( oň)i 19
saďeňí 34
sám 54
sama 54
samá 54
same 54
samé 54
sameho 54
samech 54
samej 54
samema 54
samemu 54
samen 54
sami 54
samí 54
samo 54
samọ́ 54
samon 54
sán 54
Sborník Matice slovenskej 13
śč 16
sę 37
sebei̯ 37, 53
sebou̯ “ 53
seďei̯čki 37
seďemnácte 54

seďen 46, 49, 54, 73
seďenďesei̯t 37, 54
seďeťi 49
seďi 55
sedľei̯ci 50
sedlei̯čke 36
sedľei̯k 36, 47
sedlo 47
sẹ́ dme, -a, -o 54
sẹ́ dmeho 73
sédmi 54
sei̯ha 37
sei̯kaťi 37
sei̯ťa 16, 40, 51
sekera 57
semä 66
sen (= syn) 49
senka 46
Senné 16
senou 38
sepáren 57
ser > srě 47
sermus 45
servus 45
sesťẹ́ r 51
sẹ́ n 36
sẹ́ stor 51
schode 56
si 55
siľi̯a 59
si̯aťa 16
sk- 61
skäďe 55, 66
skeďe 55
skejt 55
Sklabiná 16
sklo 61
sl < stl 47
slabičné l 68
slabičné r 68
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slamə 68
Slaná Lehota 22
Slančíková-Timrava, B. 11
Slávik, J. 11
sľepäcí 53
sľẹ́ pok 41
sľiu̯ ka 67
Slovenská reč 12
Slovenská reč a jej miesto v rodine
slovanských jazykov 12
Slovenské pohľady 11, 12
Slovenskje povesťi 10, 161
slúha 49
slúhọ́ 50
slúhon 50
slúhou̯ 50
slúhovei̯ 49
slúhovia 62
slúhu 50
sľúka 67
sľúke 51
sľúvok 41, 51, 67
sluzi 62
slúzi 49, 50
slúzí (inštr. pl.) 50, 62
sme 58
smẹ́ 55
smei̯ťi sa 36
smerek 35
smo 11, 33, 55, 58
smrt 51
smьja- 36
sn < stn 48
-sn- 61
so 41
sodza 42
son 58
son - som 55
sonce 35, 42
soňẹ́ čko 42
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sopľei̯k 56
sou̯ gabírou̯ 45
spanúť 74
spanúťi 71
spei̯ (= spia) 37
spetovaťi sa 38
spisovná slovenčina 14
spi̯evajú 19
sponi̯a 67
spravei̯ 37
spraveť 58
sr < str 47
sr- 16
srca 51
srce 51
srcei̯ 51
srcei̯ch 51
srcei̯mi 51
srcei̯n 51
srcen 51
srcon 51
srebaťi 16, 47
sreda 16, 47, 61
srẹ́ bro 47, 61
sretnúťi 47
sṛce 16
Stará Halič 12
starei̯ 34
starosľivei̯ 47
staršẹ́ 39
stáťi 45, 47, 55
staväňi̯a 16
staveňei̯ 16
sťe 55
-stk- 61
-stl- > sl 70
-stn- 61
sto 54
stojei̯ 55
stojín 55

Register

stou̯ 42, 44, 61
stou̯ pe 42
Straciny, Veľké 16
straka 47
strapatej 47
strapce 47
strasľivej 70
strašidlo 47
strašiťi 49
strašnej 49
striga 48
strojon 62
stron 46
stuňa 71, 74
su 19
súďa 59
sudcu 16
suchší 48
sukší 48
suseďi 50
sutcu 16
svadbə (gen. sg.) 68
svadbou̯ (gen. p.) 62
svatej 37, 39
sväťiťi 66
svei̯tok 37
svẹ́ čka 51, 56
svẹ́ čok 51
svẹ́ ťeu̯ 37
sveťiťi 37
svetlo 47
svín 51
svokor 41
svọ́ j 40
š̕ 18
š̕äs 18
š̕o 18
Š
š 49

š + V > ž + V 29
š ž 26
š, ž 49
šaďe 17, 45, 49, 61
Šafárik, P., J. 10, 15
šakovak 61
šakovọ́ 45
šakovu̯ o 19
šeci 45, 61
šeďivej 49
Šembera, A., V. 10
šerbeľ 56
šes 49, 54
šesnác 48
šesnácte 54
šéste, -a, -o 54
šésti 54
šetkí 49
šetko 45, 49
šéu̯ 41, 45
šezdesei̯t 37, 54
šidlo 47
šikovňéša 38
šilo 74
šilo = šidlo 68
škríbľa 46
škríbľe 56
Škultéty, A., H. 10
Škultéty, J. 11, 14, 15
šmariťi 40
šmeknúťi 38
š̕o-čo 21
Šoltýska 18
šou̯ 41, 65
šou̯ gor 75
šou̯ goriná 75
špajza 56
šparhét 44
špiritus 43
šríbľovej 56
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šť 16
šťápe 39
šťasnej 48
šťasní 61
šťastní 16
šťava 16
šťence 52
šťencí 52
šťencoch 52
šťencon 52
šťeňẹ́ c 52
šťerech 54
šťerei̯ 37, 54
šťeren 54
štiricat 54
štiricei̯ťi 54
šťirma 54
štiri/šteri 54
-štok 63
štr̥bavei̯ 44
štr̥nác 54
štrnácte 54
štr̥bina 44
štr̥k 44
štrúdľa 43
št̃astnej 16
šťukatór 56
Štúr, Ľ. 11
štvrtej -á, -ó 54
šьmúr 41
šúpenej 56
šuster 43
T
ť < č 21
t (ť) + V > d + V 29
ť (zánik na konci) 70
ť / t 47
ťa 37, 53
Tablic, B. 15
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táčik 17, 43, 61
táčike 50, 59
tadnu 55
ťahaťi 37
ták (= vták) 61
taló 43
talóka 43
tan 18
taňec 47
taňér 47, 50
tanu 55
ťapša 40, 69, 75
ťarbavei 40
ťarcha 40
ťava 40
tẹ́ 53
tę 37
te (= ty) 53
ťebe 53
ťebei̯ 37, 53
ťeŋkí 46
ťehla 56
tech 53
ťei̯haťi 37, 39
tei̯žňe 61
tejžďen 48, 61
tekaťi 38
teľaťi 51
teľaton 51
ťeľei̯tko 35, 37, 43
teľko 68
telt 35
ten 58
ten (inštr. sg.) 53
ťeplei̯ 66
teraz 10
tert 35
ťeu̯ ce 51
ťeu̯ cí 51, 52
ťeu̯ con 52

Register

ťeu̯ ná 71
ťi 53
-ťi 65
-ťi - infinitív 58
-ťi v infinitíve 19
ťisíc 54
Tisovník, Dolný 16
Tisovník, Horný 16
tížďeň 61
tľapkaťi 40
tĺ̥cť 60
tlt < tьlt 42
to 53
Tóbik, Š. 13, 18
Točnica 22
Točňičan 56
tode 17, 36, 38, 41, 65, 70
todei̯ 38, 41
toho 53
tok 56
tolt < psl. tь̥lt, tъ̥ lt a tlь̥t, tlъ̥ t 42
Tomášik, S. 15
Tomášou̯ čan 56
Tomášovce 12, 16
Tomášoviec 12
tomu 53
ton 53
tõrt, tõlt > trat, tlat 40
tọ́ t 43, 47, 53
tọ́ t < tъtъ 41
Tóth-Szabó, P. 14
trafiťi 40
Trávníček, F. 15
trech 54
trei̯ 37, 54
trei̯sťi 37
tren 54
treťí, -ei̯, -é 54
tri 54
tricat 54

tricät 18
tricei̯ťi 54
trímaťi 57
trinác 54
trinácte 54
tristo 54
tr̥nke 51
tr̥pei̯ci 37
tr̥peťi 37
tr̥pọ́ 10, 36, 44
trpou̯ 10, 36, 69
tr̥haťi 42, 44
tr̥ňa 51
tr̥pke 44
trúba 46
truc 43
trucovaťi 43
tъ+prv 44
tuchší 48
tukší 48
ťureckí 47
Turíčky 22
Turie Pole 16
tvọ́ j 40
U
u̯ 16
u > i 14, 15, 18, 22, 43, 50, 58
-ú v 3. os. pl. 19
-u/-v 50
učeť 11
učiťeľi 50
učiťi 11
Uderiná 58
uharka 49
uheľ 36
uhľa 36
úhľa (= nom. sg.) 52
úhľaťa 52
Uhorské 11, 22
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Uhorského 12
Uhoršťan 56
uhoršťẹ́ nski 56
(u)hreznúťi 38
ukäzovaťi 66
ukei̯š 37
ukei̯zaťi 36
uki̯azaťi 74
ukrajinčina 11, 15
ukranúte 68
uľic 51
uľíc 51
uľicei̯mi 36
uľicejch 51
uľicejmi 51
uľicejn 51
uo 21, 22
u̯ o 12, 23, 58, 61, 65
urobímo 11
V
v 41
v < m n 45
v > b 66
-v > u̯ 61
-v = u̯ 26
v (u̯ ), f 26
vajcej (gen. pl.) 51
vajčei̯k 36
vajec 51
valasi 16, 49, 50
valašské, právo 15
Váľkou̯ ci 56
Váľkovo 22
ván 53
Varsik, B 14
varštať 40
vás 53
váža 55
vážei̯ 55
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vážin 55
vážiťi 55
Vážný, V. 12, 15
ve 35, 53
vecťe 55
večeri 18
veďei̯ 37, 55
veďeťi 55
vẹ́ dou̯ 47
vedzmo 55
vehňa 38
vehňe 35
vechet 36
vechťa 36
vechъtь 36
vei̯zaťi 37, 45
Veľká Ves 22
velkí 16, 68
veľkí 22
Veľký Hont 9
Veľký Krtíš 9, 14
Veľký Lom 16
veľmi 68
veľmo 68
vẹ́ n 55
veseli̯e 19
vesọ́ ki 38
vesọ́ ka 35
veše (= vyše) 38
vešeri 19
vezňen 45
vi 35, 53
viďei̯ 55
viďẹ́ ťi 47, 55
viďeu̯ 40
viďín 55
Vidiná 16, 58
vidle 47
vidlička 47
vidno 47

Register

vigan 75
víhľad 57
vihňe 35
víchor 41
vikľiťi 34
Viktorín, J., K. 11
vipejtaťi 33
visejpaťi 38
visepať 38
viskoká 35
visvečeňẹ́ 51
visvečeňei̯ 51
vi̯ 44
viťahujú 19
vitrei̯saťi 42
vlaňí 16, 40
vlasnej 48
vl̥ke 50, 65
vl̥k 43
vl̥na 43
vňítrnosťi 34
vo 41
vo (= von) 46
vojáci 50
voják 39, 60
voka 46
vóľa 43
voľakode 38
voľakodei̯ 38
vole 50
voléi̯ 39
vom 69
von 46, 61
vonka 46
vọ́ 46
vọ́ ľi 37
vọ́ u̯ 40
voš 41
vou̯ 44
vou̯ na 42, 43

vou̯ ne - vlny 42
vrapce 59
vráťa 59
vräveťi 19
vraví 55
vraviťi 45
vrece 57
vrchárska oblasť 13
vrchárske nárečie 64
vr̥che 18
vŕ̥ba 68
vúbec 67
vu̯ on (= on) 58
X
x + V > h + V 28
x (ch), g, h 26
Y
y > 65
ý > ə, ejj 72
y >ə, e 72
y > a 17
ý > ai̯ 58
y > e 12, 21, 33, 51, 52, 58, 65
ý > ei̯ 33, 58
ý > ej 17, 52, 65
y, ý > e, ej 22
y, ý > i, í 18
y>e 15, 17
ý>ej 12, 15
ə 25, 65, 68, 71
əi̯ 52, 65
ə, əi̯ 64
ə (< ý) 26
ə, əi 70
ə proti ý (-í) 24
ə zadné (nemäkčiace) 58
əi̯ 65
əi̯ proti i̯a 24
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Z
z 49
z ednen 54
z ednou̯ /ó 54
z makon 18
za 49
(za) sárọ́ 40
zadok 41
zafúľanej (nom. pl.)
zaŋknúťi 46
zajace 50
zan 46
zaňí 71
zánik d 47
zánik j- (na začiatku slov) 17
zánik v- (na začiatku slov) 17
zaspi̯evajmo 19
zatvorené ẹ́ 75
zatvorené ọ́ 75
zbetočnej 37
zdechaťi 45
-zdn- 61
zdochnúta 68
zdravej 40
zdravia 65
Zeľeňanci 56
Zelené 12, 14, 22
Zeľeno 56
zen 46, 49
zesťi 65
zlaťi̯ek 62
zlatkou̯ (gen. pl.) 62
Zlatno 22
Zlievce, Malé 16
zn, žn < ždn 48
-zn- 61
znameňei̯ 16
znameňi̯a (nom. sg.) 16
zo 41, 49
zo dveťisíc 55
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zr̥kadlo 47
zuba 49
zubadlo 47
zubách (lok. pl.) 72
zubalo 74
zup 49
zvei̯ťi 55
zvela 45
zvelo 45
zveu̯ 37, 40, 45
Ž
žaba 49
žabací 53
žalúdok 40
žalut 40
žart 40
-ždn- 61
-že- 40
žebə 37
žebe 37
žemľí 51
žena 43, 49
ženámi 36, 52
ženán 52
žene (dat. sg.) 43
žene (nom. pl.) 60
ženej 11
ženi 18, 19
ženiš̕ke 18, 19
ženó 16, 23, 52
ženou 16, 23, 52
žeravej 36
žẹ́ n 52
žiďẹ́ 36
žiťi 49
živej 49
živọ́ t 49
žľab 40
žltej 70

Register

-žn- 61
žoč 42
žotej 43
žotọ́ 43
žou̯ ta 43
žrẹ́ dlo 47
ь
ь 35
-ьja 36

-ьkъ 41
-ьnъ 41
ъ
-ъka 41
-ъkъ 41
-ъlь 36
-ъrъ 36
-ъtъ 36
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