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Vážení  návštevníci, 

ak trochu sledujete naše aktivity, ktoré pripravujeme o ľudovej 

kultúre, tak ste si možno všimli témy, ktoré najviac rezonujú. Zatiaľ to 

bol kroj, potom tradičné ľudové jedlá a ľudové remeslá a teraz sme 

pridali nárečie. Chceme vám predstaviť nárečie v Novohrade a Malo-

honte. Nárečie, čiže dialekt, ktorý pomaly patrí k vytrácajúcim sa ja-

vom na celom Slovensku. 

Dnes už len málokto vo svojom prejavuje uplatňuje nárečovú 

varietu národného jazyka. A tak sa vytráca krása prejavov našich 

starých rodičov, rodičov, resp. ľudí celej dediny z nedávnej minulosti 

v novohradskom nárečí. Náš  dnešný slovník je popretkávaný rôznymi 

novotvarmi, slangovými slovami, ale aj slovami prevzatými z cudzích 

jazykov. A samozrejme, hovoríme spisovnou slovenčinou, resp. použí-

vame na verejnosti najčastejšie štandardnú varietu, často nediferen-

cujúc, či ide o spisovný alebo štandardný prejav. Prirodzene to vyplýva 

z toho, že počas dňa najmä veľa hovoríme s komunikačnými part-

nermi z rôznych častí našej krajiny v rôznych polooficiálnych situá-

ciách. Keďže najmä u mladších používateľov jazyka sa rozličným spô-

sobom mieša spisovný, štandardný, ale i subštandardný (nespisovný 

útvar, napr. slang) jazyk, potrebné je oživovať reč našich predkov poz-

návaním novohradského nárečia. Preto sme pripravili projekt pod 

názvom Veďeťi be mau každej, aby sme zabránili vznikajúcej ľahos-

tajní voči tomuto vzácnemu kultúrnemu dedičstvu a nestrácali zo 

zreteľa viazanosť jazykovej minulosti s prítomnosťou, ľudový jazyk so 

spisovným jazykom.  

Možno sa v súčasnosti nad nárečím zamyslí viac mladých ľudí, 

ktorí odišli za prácou do zahraničia.  
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Mnohí si tu založili rodinu a ich deti tam začali chodiť do školy. A tu 

zrazu zistia, že deti majú predmet nárečie. V Nemecku, Holandsku, 

Švajčiarsku. Iste aj inde, ale v týchto krajinách venujú svojmu nárečiu 

veľkú starostlivosť. A čo my? Ako sme na tom? 

  Zberateľ a rozprávkar Pavol Dobšinský v rozprávke Zlatý kľúč má 

takúto vetu: „Od veľkej radosti, že môžu po svete behať, ani nevedeli, 

kde idú. Chodili z krajín do krajín, ďaleko – široko, že už ani nevedeli, 

odkiaľ boli vyšli.“ 

„Chceme, aby naša myšlienka a snaženie prerástli do viacročné-

ho projektu, ktorého cieľom je spoznávanie dvoch regiónov – Novo-

hradu a Malohontu – prostredníctvom nárečia ako reči našich pred-

kov, dnes už málo, alebo vôbec nepoužívanej. Návštevníci sa jednak  

dozvedia niečo z histórie, ale zároveň si môžu osvojiť nárečové výrazy 

rôznych oblastí človeka.“ Takto o projekte hovorí doc. PaedDr. Július 

Lomenčík PhD. z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofic-

kej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, náš lektor a spo-

lupracovník. 

Podľa možností chceme predstaviť nárečie z rôznych obcí Novo-

hradu a Malohontu v podaní obyvateľov, alebo ich potomkov, ktorí ho 

suverénne ovládajú. Počujete, ako krásne znejú slová, ktoré kedysi 

určovali otvorenosť medziľudských vzťahov, ale boli aj prejavom urči-

tej dôvernosti a úcty . 

Budeme radi, ak program, v ktorom hlavnú úlohu hrá „naše“ no-

vohradské nárečie, vás osloví, zaujme a stane sa tým, čím vždy bolo aj 

je – rodinným striebrom.  

Mária Ambrušová,  
riaditeľka Novohradského osvetového strediska Lučenec 
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Nárečie 
 
 Teritoriálne nárečie (dialekt) je nespisovná forma národného ja-
zyka viazaná na isté územie. Používa sa v súkromnom, neformálnom 
a neoficiálnom jazykovom prostredí. Problematika nárečí je v sloven-
čine veľmi podrobne spracovaná vďaka bohatému dialektologickému 
výskumu a jej výsledky sú dostupné aj v podobe zatiaľ dvoch zväzkov 
Slovníka slovenských nárečí (1994, 2006) a rozsiahleho diela s mapo-
vými zobrazeniami rozšírenia jednotlivých javov z hláskoslovia, mor-
fológie, tvorenia slov a lexiky Atlas slovenského jazyka (1968 – 1984). 
  Nárečia nie sú ustálené (ako celok – v porovnaní so spisovným 
jazykom, ale jednotlivé dialekty majú ustálenú podobu a sú často 
značne archaické), nie sú jednotné, ale sú diferencované podľa úze-
mia (v každej oblasti, kraji, ba i obci je iný súbor jazykových prost-
riedkov, iný systém, iný dialekt). Každá nárečová skupina (krajové 
nárečie) sa vyznačuje svojskými znakmi. Niektoré z nich presahujú do 
susedných oblastí, iné nie sú rozšírené ani na celom území krajového 
dialektu. Nárečie sa používa iba v ústnej podobe (veľmi zriedka v pí-
somnej) a má prevažne dorozumievaciu (komunikatívnu) funkciu. 
 Na území Slovenska sa vyčleňujú tri hlavné (oblastné) nárečové 
skupiny: stredoslovenská, západoslovenská a východoslovenská. Stre-
doslovenská nárečoví oblasť sa člení na severnú a južnú (a tá na zá-
padnú a východnú – gemerskú) podskupinu. Oblastné nárečia sa roz-
deľujú na krajové dialekty a majú názvy podľa bývalých žúp: zvo-
lenské nárečia, novohradské nárečia a pod. 
 Stredoslovenské nárečia podľa niektorých spoločných znakov sa 
rozdeľujú na severné (liptovské, oravské, turčianske hornonitrianske) 
a južné – západné (zvolenské, tekovské, hontianske, hontiansko-no-
vohradské vrchárske, modrokamenské, strednonovohradské) a vý-
chodné (ipeľské, západogemerské, stredogemerské, východogemer-
ské a horehronské). 
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 Novohradské nárečia tvorili v dávnej minulosti jeden komplexný 
nárečový celok až do tureckých vpádov v 17. storočí. Došlo k vytvo-
reniu hlavnej spojovacej tepny z Maďarska cez Novohrad do Zvolen-
skej župy. Preto sa na tomto páse novohradských dedín objavujú 
znaky zvolenských dialektov. Západná a východná časť Novohradu sa 
z jazykovej stránky vyvíjala samostatnejšie. Postupne západonovo-
hradské nárečia inklinovali k nárečiam hontianskym, navzájom na se-
ba pôsobili, kým východonovohradské (ipeľské) sa dostávali do tes-
nejšieho kontaktu s nárečiami v juhozápadnom Gemeri. 
 V strednonovohradských nárečiach sú nezmenené dvojhlásky, 
mäkké ľ: ňeboľi, veľa; nie je tu neurčitok na -ťi ako inde v Novohrade: 
pomáhať, vidávať, skupina dn ostáva: edna; sú tu l-ové tvary typu  
chiťeu, uzarela a neurčitky typu bučeť, robeť. 
 Východonovohradským (ipeľským) nárečím sa hovorí podľa jazy-
kovedca Eugena Jónu v osemnástich obciach. Uviedol ich v abeced-
nom poriadku (s úradnými názvami, pričom v zátvorkách je ľudový 
názov alebo sa naznačuje výslovnosť): 1. Breznička [Brezňic(a)], 2. 
České Brezovo [Brezovo], 3. Bystrička [Bestrička], 4. Cinobaňa [Cino-
báňa], 5 Hrabovo [Hrabovo], 6. Hradište [Hraďišťe], 7. Kalinovo [ Kaľi-
novo], 8. Slaná Lehota [(Slaná) Ľahota], 9. Málinec [Máľinec], 10. 
Mládzovo [Mládzovo], 11. Ozdín [Ozďín], Poltár [Poutár], 13. Rovňany 
[Rovňana], 14. Točnica [Točňic], Turíčky [Turíčke], 16. Uhorské [Uhor-
sko], 17. Veľká Ves [Veľká Ves], 18. Zelené [Zeľeno]. V štúdii K vývinu 
slabičného l, r v ipeľskom nárečí (Jazykovedný časopis, 1962) označil 
ipeľské nárečie za „... relatívne samostatný celok, ohraničený na 
severe lesnatými vrchmi, na západe Lučenskou dolinou, kade ide 
hradská a železnica smerom Zvolen – Lučenec, na juhu maďarským 
jazykovým územím približne na čiare Lučenec – Rimavská Sobota a na 
východe Sušianskou a Rimavskou dolinou, kde ide hradská a železnica 
smerom Brezno – Tisovec – Rimavská Sobota“. 
 Začlenenie tohto nárečia do systému strednej slovenčiny s pou-
kázaním na zvláštnosti vokalického a konsonantického systému usku-
točnil jazykovedec Ján Matejčík.  
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V nadväznosti na uvedenú Jónovu charakteristiku ipeľského nárečia 
Ján Matejčík uvádza vo vnútri východonovohradského teritória určité 
diferencie, podľa ktorých sa ustálili dve väčšie nárečové skupiny: 1. 
severná – vychádza z Málinca, potom sa stáča juhovýchodným sme-
rom cez Ozdín, Bystričku, Rovňany, Slanú Lehotu a České Brezovo, 
a odtiaľ sa vracia späť cez Krnú, Hradište a Uhorské k východiskové-
mu bodu; 2. južná – začína sa približne v Poltári, ďalej prechádza cez 
Zelené, Brezničku a Kalinovo, potom juhovýchodným smerom zasa-
huje ešte Veľkú Ves a v západnom cípe Točnicu, odkiaľ sa vracia cez 
Cinobaňu, Turíčky a Mládzovo k svojej východnej hranici. Prechodný 
pás novohradsko-gemerský ohraničuje zo severu celú ipeľskú skupinu 
od Váľkova cez Pondelok a na juhu sa končí približne Hrnčiarskymi 
Zalužanmi. 
 Uskutočnili sa tu mnohé hláskové zmeny. Napr. dvojhlásku ie 
nahradilo zúžené é: ňésťi, té, lepšé, spéva, dvojhlásku uo zúžené ó: 
móže, kóp (aj zo ženó), hlásky ä (v istej pozícii) a ia sa zmenili na ei: 
sveitok, preiťeľei, robei, peitok, ukeizaťi, hláska u sa po mäkkých 
spoluhláskach mení na i: bricho, ľíto, pľíca, kľíč, hláska o pri ohýbaní 
zasa na e, príp. ie: s kováčem, kráľevi, kosťieu. Zmenilo sa aj pôvodné 
y na e a ý na ej (ei) sen, reba, meš, múdre, pejtaťi, dobrej, bejva, 
peknej, ale po k, h, ch ostáva i, í: takí, chiba, kislá, híbaťi, chír. Hláska 
ä je aj v type vŕbä (hromadné), kúpä (3. os. mn. č.). Je tu aj mäkké ľ: 
ľahľi, veľmi. Slabičné l, ĺ sa mení na o, ou: soza, hobokí, stoup, touk. 
Koncové -m sa zmenilo na -n: seďen, mán, kuraťon, koncové -ť a -ň sú 
tvrdé: pet, smrt, ďen, v koncovom -sť odpadlo -ť: rados, žalos, šes, 
dos. Slová na k, g, h, ch (muž. a žen. rodu) sa skloňujú podľa mäkkých 
vzorov: 1. p. mn. č. prache, nohe, ruke, 6. p. jedn. č. na ruki, na nohi. 
Prídavné mená a zámená majú po mäkkých a po k, h, ch tvary 
s koncovkami -ího, -ímu: takího, ale po ostatných spoluhláskach -eho, 
-emu, -ech ap.: dobreho, múdreho. Neurčitok má príponu -ťi: robiťi, 
páraťi, 1. os. mn. č. má koncovku -mo: robímo, kosímo.     
 
 
 



 Vedeti be mau každej  

 

7  

 

Z histórie skúmania novohradského nárečia: 
 
 K poznaniu nárečí výrazným spôsobom napomohli zistenia od 
rozhrania 18. a 19. storočia. Už generácia Jána Kollára a Pavla Jozefa 
Šafárika charakterizovala slovenské nárečia, medzi nimi aj novohrad-
ské. Popri prevzatých slovách z maďarčiny uvádzajú aj slová prevzaté 
z nemčiny a spomína sa aj tzv. „trpácke“ nárečie v Honte, nazvané 
podľa slova trpó/trpu, ktoré sa vyskytuje aj v ipeľskom nárečí s výz-
namom „teraz“. Aj Ján Čaplovič v práci Etnografia Slovákov v Uhor-
sku, 1847 (zo 636 stranového rukopisu preložil a pripravil na vydanie 
literárny vedec  PhDr. Rudo Brtáň, CSc., 1997) uvádza pomenovanie 
podľa nárečí, napr. Trpáci, aj v Novohradskej župe (stolici), čo je vplyv 
husitov, lebo v reči ich potomkov často počuť slovo trpou (teprv, až). 
 V nárečovom výskume českého jazykovedca Františka Pastrnka 
(1853 – 1940) v rokoch 1893 až 1897 sa v južných slovenských župách 
(Tekov, Hont a Novohrad) pravdepodobne po prvýkrát opísali cha-
rakteristické znaky ipeľského nárečia zásluhou Martina Morháča 
(1864 – 1941), ktorý do ankety poslal krátku nárečovú štúdiu Prís-
pevky k horňonovohradského dialektu – opísal nárečie obcí Breznička, 
Kalinovo, Zelenovo, Mládzovo, Rovňany, Uhorsko, Ozdín, Bystrička, 
Málinec a iné; vysvetlil jednotlivé zákonitosti nárečia oproti vtedajšej 
podobe spisovnej slovenčiny. 
 Nový výskum novohradských nárečí bol súčasťou rozsiahleho 
projektu Sama Czambela z konca 19. a začiatku 20. storočia. Zo stred-
ného Slovenska sa zachovali zápisy rozprávok (vyšli aj tlačou v pre-
pise) a poznámky o nárečiach z obcí Tomášovce, Lovinobaňa, Máli-
nec, Polichno, Stará Halič, Gáč-Halič z októbra – novembra r. 1900. 
 Po prvej svetovej vojne (1918) na Pastrnkov výskum nadviazal 
český jazykovedec Václav Vážny (1892 – 1966) novým nárečovým 
výskumom v rokoch 1919 – 1939. V rámci neho pomerne dosť presne 
vymedzil územie tohto nárečia a nazval ho prvý raz ipeľským. Už 
podrobnejšie spomína i novohradské nárečia, najmä vymedzuje ipeľ-
ské nárečie a jeho hlavné znaky (é, ó: ie; koncové -n<m, y<e, ý<ej 
atď.).  
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Celkový opis novohradských a ostatných slovenských nárečí podal V. 
Vážny v práci Nářečí slovenská (Československá vlastivěda, díl III. Ja-
zyk. Praha 1934, 219 – 310, o Honte, Novohrade a Gemeri najmä na 
s. 287 a nasl.). 
 Mimoriadnu pozornosť výskumu novohradských nárečí venoval 
slovenský jazykovedec Eugen Jóna (1909 Hrnčiarska Ves – 2004 Bra-
tislava), a to od r. 1936. Svoje dialektologické výskumy zhrnul do prip-
ravovanej monografie, ale napokon nie celkom dokončenej pod náz-
vom Novohradské nárečia (mala byť súčasťou rozsiahleho encyklo-
pedického diela Novohrad v 80. rokoch 20. storočia. Po vydaní prvých 
dvoch zväzkov zostal projekt nedokončený, a tým aj práca o náre-
čiach Novohradu). Jónov rukopis napokon pri príležitosti stého vý-
ročia jeho narodenia vyšiel knižne zásluhou Jazykovedného ústavu 
SAV. 
 Neskoršou rozsiahlou lexikografickou prácou z tejto oblasti je 
monografia jazykovedca Jána Matejčíka (1933 Lupoč – 1997 Banská 
Bystrica) Lexika Novohradu. Vecný slovník (1975), ako aj štúdia Cha-
rakteristika a členenie hontiansko-novohradského nárečia (1971) ja-
zykovedca Mila Majtána (1934). 
 Nárečovú lexiku horného Poiplia  spracoval nefilológ Milan Mar-
cik (1948 – 2016) v dvoch slovníkoch: Malý slovník hornoipeľského 
nárečia/Malej slovňíčok hornoipeľského nárečija (2007) a Malý slov-
ník hornoipeľského nárečia Druhý diel/Malej slovňíčok hornoipeľskyho 
nárečija Druhej vrch. Pre milovníkov nárečí slovenských doma, vo sve-
te a priľahlom okolí (2009) 
 Najnovším publikačným počinom v poznávaní hornoipeľského 
nárečia s upriamením pozornosti na málinské nárečie, ako exkluzívny 
nárečový typ, je regionalisticko-jazykovedno-folkloristicky podfarbe-
ná knižka Júliusa Lomenčíka Z máľinské túrňi pozerán (2016), v ktorej 
sú zhromaždené čriepky z kultúrneho dedičstva Málinčanov, ktoré sa 
vytváralo integrujúcimi faktormi – príroda, jazyk, spôsob života, fol-
klór a i. 

Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., lektor projektu 
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O projekte: 
 
          Chceme, aby naša myšlienka a snaženie prerástli do viacročné-
ho projektu, ktorého cieľom je spoznávanie dvoch regiónov – Novo-
hradu a Malohontu – prostredníctvom nárečia, ako reči našich pred-
kov, dnes už málo alebo vôbec nepoužívanej. Návštevníci sa jednak 
dozvedia niečo z histórie, ale zároveň si môžu osvojiť nárečové výrazy 
rôznych oblastí v živote človeka (časti tela, odievanie, jedenie a pitie, 
choroby, nadávky...).  

Každý rok predstavíme iné oblasti (obydlie, etapy života človeka, 
remeslá, rodina, práca, zábava, dedina, príroda, zvyky a obyčaje a  
pod.). Vždy bude iná téma projektu. 

 
V  prvom ročníku je to život človeka a rodina.  
 

Ľudia, teda v nárečí ľiďei (ľiďei boží, trhajťe tód buran s toho saďiva)  
sa naučia:  

 základné pozdravy: dobró rano, dobrei ďen a večer 

 časti tela:  grg – krk (vikrítnuťi voľakomu grg), bajúz – fúz (bajú-
ze mu viskobou) 

 rodinné a príbuzenské pomenovania:  apa, maťi, ďévka , báťa, 
koma, drusa 

 činnosti:  lógovaťi – túlať sa (od rana do večera lóguje po ďe-
ďine), bantovaťi – chytať, dotýkať (kto toto reku bantovau), 
diškurovaťi 

 choroby: hosťec – lišaj (na Dohvézne ďen sa ňehóľ, ľebo dos-
taňež  hosťec) 

 jedlá: borcoš – druh zemiakovej baby (borcoše sa pečú na ka-
pusnom ľiste) 

 čas: kod – keď, spojka (Zvone zvonej ako kod horí), trpó – teraz 
(aj trpó počujemo) 

 množstvo: edon – číslovka jeden (bou edon človek a mau kuz 
zeme). 
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           Zámerom je, aby návštevníci  začali vnímať nárečie ako súčasť 
života. Atraktívne budú ukážky čítania v nárečí a hádanky nárečových 
slov.  

Na záver tohto cyklického projektu plánujeme vydať slovník ná-
rečových slov, ktoré sa účastníkom jednotlivých podujatí najviac za-
páčili; prezentácia slovníka v miestnej tlači.  

Realizáciou tohto projektu sa získajú vedomosti o prekrásnom, 
no takmer zabudnutom prejave v našom regióne, nakoľko ho v súčas-
nosti zachováva v aktívnej slovnej zásobe iba najstaršia generácia. Pre 
mladú generáciu je rodné nárečie takmer neznáme, preto prostred-
níctvom týchto cyklických aktivít sa môže dostať do širšieho pove-
domia a nepriamo tak podnecovať (motivovať) záujemcov o čítanie 
obecných, školských či cirkevných kroník s cieľom poznávania  histó-
rie Novohradu.  

Polomŕtve nárečie sa tak môže stať živým; súčasníci môžu ná-
rečovú tvorbu uverejňovať v miestnej a regionálnej tlači, prípadne čí-
tať niektoré oznamy nielen na podujatiach, ale aj v mestských a obec-
ných rozhlasoch. Aby sa tento fenomén kultúrneho dedičstva dostal 
čo najviac do povedomia všetkým súčasníkom.  

 

 
 
Málinec z knihy Tibora Urbašika "Spomienky z okolia horného Ipľa" 
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Ukážka strednonovohradského nárečia: 
 

Divín 
 
 Chiťeľi zo šiesťi sviňu, zaklau ju, keď bola zaklatá, daľi ju na loj-
tru a odňiesľi ju ďe mieňeľi opaľovať. Keť sa rozobrala, obareľi pod-
hrdľia – to bou frušťik. Potom sa najdrieu začaľi klbási robeť, hurke, 
šajt. Na obet sa jedla poľiouka, uvarela sa serikaša, s tej krvi, čo chi-
ťeľi, dau sa rajs a tú posílaľi po domoch a ďeťom za posluhu dávaľi 
šesták. 

Rozprávala M. Kocúrová, 72 rokov 
Zapísal J. Matejčík  

 
 
 
Ukážky východonovohradskéhé (ipeľského) nárečia: 
 

Hradište 
 
Živáni 

Tak, pásov edon koze tanhor nat Krnó. Karikáši tan strúhali šťá-
pe a robiľi karike, tak tam bola kopa stružľín. Ako obzerá té stružľine, 
iba kod viďí pot sebó dvanácťi chlapó s taškima batohmi. Hňed veďeu, 
že sa to živáňi, a ot strachu skreu sa do tech stružľín. Živánon isťe bolo 
súrno, tak té peňaze skreľi. A edom pové: „Ej zapáľmo té stružľine!“ 
„Ni, pové druhí. Kod be ľiďej viďeľi ohen, prišľi be dusiťi, a ľachko be 
našľi naše peňaze“. Tót v stružľinách, chudák, uš skoro do gaťí pusťeu 
ot strachu, si teraz videjchou. Poton, kod už veďeu, ža sa ďeľako, zveu 
sám peňaze.  

Rozprával J. Leporis, 89 r. 
Zapísal E. Jóna 1931 
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Málinec 
 
Kobe rebe male, veďele be behaťi 
Tuš, trpó e to tak – vraveu starej Borcoš – aňi človeg ňezbadá, ako 
čase uťekajú. Ako čó be to bolo iba čerá, čó som bou f tej Argentíňe. 
Človek sa potulúvau, choďeu, ňedopreu si odechu, namáhau sa aňi 
drak, kin nasťískau pár grošíku, abe sa zaz mohou vráťiťi na svoje 
gazdovstvo, g žeňe, g ďeťon. 
A čóže smo trpó, čag ľen! Muche bez krídľej. Neostáva nán uš ňidž 
inšé, iba čakaťi, kode príde tá s kosó, kode náz otpravei ta za 
Harfoucí. Robiťi už ňevládzemo, ňémaju z nás už veľej osohu, iba čó 
smo na ťarchu. Aľe každej misí doklopaťi do poslednej hoďine. Tak sa 
aj me misímo moľestovaťi, dokau nán e súďenó. 

Zapísal J. Findra 1956 
 

 
 
Málinec 
z knihy Tibora Urbašika "Spomienky z okolia horného Ipľa" 
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Predaj kravy 
 Tu son ji predávau na našon jarmoku. A ľiďei odo mňei kupovaľi. 
Prišľi aj pán seňior. No a tak son človekovi isťeu, aľe mocňe za tú 
kravu, že dá ot pä(t) do šes. Pán seňior, dá ot pä(t) do šes. A ón vraví: 
„Janko mój, za najľepšiho cirkevňíka son ťa rátau, aľe aj te tak cigáňiš 
ako druhí. Prečó, pán seňior? „Ale ot pä(t) do šes? Aňi vemäno ňemá 
na to.“ A jei son iba tvrdo čakau, kín ma viplaťei. Poton son mu po-
védau: Pán seňior, či praudu mán, či ňéman? A ot pä(t) do šes, keľko 
je to u vás? Ňe veďeu. U mňei ot pä(t) do šes je ľen ľiter. A ón sa tode 
buchou po hlave. Éj, toto je vraj tá gimnázija.“ 
 

Príhodu rozprával Ján Kačáni, Málinec.  
Zapísal Ján Matejčík 1963 

 
 
 
 

 
 
Málinec 
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Odobierka (odoberanka) pred sobášom 
 
 Pred odchodom na sobáš sa konala odobierka (odoberanka) 
dievčiny od rodičov. 
 
 Slova sa ujal starejší:  
 

Milá céra a roďičei! Dňešnei ďen póďeš k svätému sobášu. Bu-
ďeš presaďéna skrze kazaťeľa, abe si sa pridržeivala svojho manžela. 
Ako dobrei zahradňík presádza svoje šťepe, tag aj te buďeš presaďéna 
do druhé zahrade k svojmu manželovi. Tag nak ťi Boh pomáha šťasňe 
prikročiťi k svätému sobášu. 
 
 Mladucha na to povedala:  
 

Roďičovei mojí vreľe milováňi, sestričke a bráťa mojmu srcu 
verní. Najvážneše chvíľe žiťei mojho teras nastávaju, kot stav mój 
paňenskí za manželskí zaméňaju. Jei na tmavé cesťe postavéna stojín, 
ňevén, či si dobre a či zľe vivolín. Roďičovei moji, raďi be sťe znaťi, ako 
sa buďe so mnó v sveťe nakládaťi. Ale to šetko je skretó predo mnó, 
len sán pán Boch vé, čó sa buďe ďejťi so mnó. A preto vás prosín, 
držťe stráž nado mnó, bucťe mi príkladon a kráčajťe so mnó po té 
pravé cesťe, kerá veďé k spáse. Kristus je náš život i spaséňa naše.  
Tag mi otpusťiťe moje panenské krechkosťi, ľebo si mán pret sebej 
zveiťi svoje manželské povinosťi. Jei ván kcen šetkín zo srca otpusťiťi, 
abeh mohla šťasľive k sobášu pristúpiťi. 
 
 

Július Lomenčík: Z máľinské túrňi pozerán. 2016, s. 89 – 90 
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