
147

SALI 2010/2 /7.3.2011 / k imprimatuře – SALI.CZ.2010_02_04.indd

Jazyková kancelária Gramma

Tibor Pintér
Jazyková kancelária Gramma; Oddelenie jazykovej technológie MAV
tpinter@nytud.hu

Jazyková kancelária Gramma v Dunajskej strede na južnom Slovensku vznikla v roku 2001 
na podnet Maďarskej akadémie vied, ktorá si predsavzala podporovať spoločenskovedné 
výskumy maďarskej menšiny v štátoch susediacich s Maďarskom. Okrem Grammy vznikli 
jazykové kancelárie v Rumunsku (Jazykový ústav Szabó T. Attila), na Ukrajine (Jazykový ústav 
Hodinka Antal), v Srbsku (Maďarský jazykový korpus) a neskoršie aj tzv. výskumné body  
v Slovinsku a v Rakúsku. Tieto ústavy a kancelárie následne založili Výskumnú sieť Termini.

Hlavným poslaním Jazykovej kancelárie Gramma je podpora a rozvoj maďarského jazyka 
používaného na Slovensku. Cieľom kancelárie je najmä organizovať a realizovať výskumy  
v oblasti jazykovedy a príbuzných spoločenskovedných disciplín, výsledky výskumnej činnosti 
aplikovať na riešenie konkrétnych otázok súvisiacich s jazykovým plánovaním, poskytovať jazy-
kové služby súkromným osobám i organizáciám s cieľom prispievať k uplatňovaniu jazykových 
práv občanov podľa zákona NR SR č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín. 
Realizácia týchto zámerov si vyžaduje rozsiahle aktivity v teoretickej, ako aj praktickej rovine. 

Členovia kancelárie sú jazykovedci pôsobiaci na rôznych univerzitách – Gizela Szabómi-
hályová, István Lanstyák, Katalin Misadová, Ildikó Vančoová Kremmerová, Szabolcs Simon, 
Jozef Menyhárt a Tibor Pintér, ktorí pri svojej činnosti udržiavajú profesionálne kontakty  
s domácimi a zahraničnými odborníkmi v oblasti jazykovedy a príbuzných vedných odborov.

Medzi základné úlohy kancelárie patrí budovanie jazykových databáz (napr. korpus hovo-
renej maďarčiny), vypracovanie štruktúrovaných jazykových databáz (Korpus maďarského 
jazyka na Slovensku, ktorý je aj súčasťou Maďarského národného korpusu), zostavovanie 
slovníkov (dvoj- a trojjazyčné špeciálne slovníky); rozvíjanie odbornej terminológie maďar-
činy a iných jazykov používaných na Slovensku (najmä terminológie v oblasti administratívy 
a štátnej správy); poskytovanie bezplatného jazykového poradenstva pre súkromné osoby a 
organizácie (kancelária zabezpečuje jazykovú poradňu cez telefón i cez e-maily a listy – v tomto 
smere úzko spolupracuje s jazykovou poradňou Maďarskej akadémie vied); organizovanie 
rôznych podujatí venovaných otázkam jazykovedy a používania jazyka; vyvíjanie publikačnej 
a vydavateľskej činnosti v oblasti teoretickej a aplikovanej jazykovedy, resp. používania jazyka 
(kancelária vydáva zborník Tanulmányok a kétnyelvűségől [Štúdie o bilingvizme], vydala prvý 
zväzok plánovanej edície Segédkönyv egyetemisták és a nyelvészet iránt érdeklődők számára 
[Príručka pre študentov vysokých škôl a záujemcov o lingvistiku]); odborné zabezpečovanie sú-
ťaží pre žiakov základných a stredných škôl so zameraním na jazyk a jazykovedu (každoročne 
organizuje napríklad prípravné kolo k Pravopisnej súťaži Józsefa Imploma usporadúvanej v 
Maďarsku).

Najdôležitejšie výskumné sféry Jazykovej kancelárie Gramma predstavujú výskumy v oblasti 
slovensko-maďarskej kontrastívnej lingvistiky a teórie prekladu; výskum jazykových prejavov 
jednotlivých skupín maďarského obyvateľstva na Slovensku; špecifiká maďarského jazyka na 
Slovensku; výskumy v oblasti sociológie, sociálnej psychológie, demografie, histórie, práva 
atď. s cieľom odhaliť jednotlivé jazykové a mimojazykové faktory determinujúce postavenie 
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jazykov etnických komunít na Slovensku; výskumy v oblasti dialektológie, lingvistickej geo-
grafie a onomastiky; psycholingvistické aspekty maďarsko-slovenského bilingvizmu.

Práca v oblasti jazykových databáz zahŕňa budovanie textového korpusu maďarského jazyka 
na Slovensku ako súčasti Maďarského národného korpusu MAV (zbieranie, systematizácia 
a registrovanie hovorených a písaných komunikátov) a vypracúvanie štruktúrovaných ja-
zykových databáz na základe empirických výskumov a textového korpusu (terminologické 
slovníky).

Najmä vďaka účasti Gizelly Szabómihályovej a Istvána Lanstyáka hrá Gramma významnú 
úlohu v jazykovom plánovaní zameranom na maďarský jazyk v slovenskom prostredí.  
K jednotlivým súčastiam jazykového plánovania patria úlohy ako kodifikácia a popularizácia 
jazykových prostriedkov štandardnej variety maďarského jazyka na Slovensku; rozvíjanie 
odbornej terminológie a odborného štýlu (napr. administratívno-právna, ekonomická, pe-
dagogická, zdravotnícka, stavebná terminológia); statusové plánovanie: analýza jazykovej 
situácie na Slovensku, sledovanie uplatňovania jazykových práv; poskytovanie informácií 
jazykovým menšinám na Slovensku o ich jazykových právach, predovšetkým o zmenách, 
ktoré nastávajú v tejto oblasti.

V rámci odbornej činnosti kancelária organizuje prednášky a školenia, kurzy pre učiteľov, 
doktorandov, prekladateľov a pod. z oblasti jazykovedy a iných príbuzných spoločenskoved-
ných odborov, spolupracuje na ďalšom vzdelávaní učiteľov maďarského jazyka a odbornom 
zabezpečení súťaží pre žiakov základných a stredných škôl.

Získané poznatky a výsledky výskumov a materiály určené verejnosti publikuje kancelária 
na vlastnej internetovej stránke www.gramma.sk (webová stránka je po maďarsky, ale zá-
kladné informácie o kancelárii ako i materiály určené pre slovenskú a inojazyčnú verejnosť sú 
publikované aj na – lokalizovanej – slovenskej a anglickej stránke). Osobitnú časť publikačnej 
činnosti predstavuje CD-ROM so zvukovým materiálom a nárečovými mapami maďarských 
dialektov na Slovensku.

Keďže predsavzatím kancelárie Gramma je slúžiť používateľom jazyka a odbornej verejnosti, 
veľké úsilie vkladá i do budovania knižnice. Knižničný fond sa postupne obohacuje vďaka 
nasledujúcim činnostiam: zbieranie, triedenie a doplňovanie odbornej bibliografie potrebnej 
k činnosti kancelárie; postupné budovanie knižnice obsahujúcej odborné knihy a časopisy, 
ako aj nepublikované rukopisy z oblasti jazykovedy a iných spoločenskovedných odborov; 
zbieranie digitálnych verzií monografií, štúdií a odborných článkov z oblasti jazykovedy a 
súvisiacich odborov. Zvláštnu súčasť knižnice predstavujú materiály (knihy a výskumné mate-
riály) už nežijúcich výskumníkov (v tomto smere sa urobili len počiatočné kroky – kancelária 
disponuje unikátnou zbierkou zvukového materiálu výskumu nárečia docenta Ferenca Simu).

Pri svojej činnosti Gramma udržiava kontakty s Jazykovedným ústavom Maďarskej aka-
démie vied, Ústavom pre výskum menšín pri Maďarskej akadémii vied, ako aj s podobnými 
pracoviskami v okolitých krajinách, venuje sa realizácii spoločných výskumov a podujatí, 
organizovaniu odborných stretnutí (seminárov, sympózií, konferencií), konzultačno-exper-
tíznej činnosti (lektorovanie jazykovedných prác, poradenská činnosť v oblasti lingvistiky).

Jazyková kancelária Gramma je súčasťou stredoeurópskej siete jazykových kancelárií Ter-
mini (http://ht.nytud.hu/) zameranej na výskum maďarského jazyka v štátoch susediacich  
s Maďarskom (Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Slovinsko, Rakúsko a Chorvátsko). 
Spoločný záujem znamená i spoločné výskumy, ktorých výsledky sú porovnávateľné alebo 
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spojiteľné. Tieto výskumy sú orientované na štyri hlavné oblasti: jazyková politika týkajúca 
sa menšín štátov Karpatskej kotliny, vyučovanie v maďarskom jazyku v regiónoch obývaných 
menšinami, opis jazykových variet maďarčiny hovorenej v štátoch susediacich s Maďarskom, 
výskumy a práce okolo korpusu maďarského jazyka (Maďarský národný korpus), lexikografické 
práce týkajúce sa variet maďarčiny na územiach štátov susediacich s Maďarskom.

Prvé tri výskumy boli zamerané na zachytenie statusu maďarčiny v menšinovom prostredí. 
Ich výsledky boli publikované knižne alebo na internete. Prvý z výskumov zachytil situáciu 
maďarského jazyka v menšinovom prostredí: opísal jeho možnosti a postoje štátov k jeho 
používaniu. Výskum maďarského jazyka v školstve maďarskej menšiny bol zameraný na 
nasledujúce témy: vytvorenie štatistík o školstve maďarskej menšiny, politika vzdelávania, 
právna regulácia, štruktúra vzdelávania a školstva v materinskom jazyku menšín v štátoch 
susediacich s Maďarskom. Opis jazykových variet maďarčiny sledoval cieľ, aby poznatky  
z výskumov variet maďarského jazyka z menšinových prostredí boli prijaté do publikácií re-
prezentujúcich maďarský jazyk (totiž gramatiky, slovníky a príručky sa zväčša zaoberajú len 
štandardnou varietou maďarčiny – alebo aspoň varietami hovorenými v Maďarsku). Po veľkej 
práci a vynaloženom úsilí si tieto „centralizované“ publikácie začínajú všímať už aj štandardy 
maďarského jazyka mimo Maďarska. O veľkom účinku však ešte nemôžeme hovoriť, pretože 
z výsledkov výskumov sú spracované len časti.

Posledný zo štyroch styčných bodov Grammy a členov siete Termini sú lexikografické práce, 
ktorých výsledkom je výkladový „maďarsko-maďarský“ slovník (http://ht.nytud.hu/htonli-
ne//htlista.php?action=firstpage). Výskum sa týka zberu a kategorizácie kontaktových javov 
štandardu maďarského jazyka používaného na Slovensku, ktoré sú uverejnené na webovej 
stránke výskumnej siete. Slovník sa pripravuje s cieľom zozbierať najrozšírenejšie lexémy 
kontaktových variet maďarčiny a poskytnúť ich lexikografom (je tu snaha poskytnúť materiál 
centrálnym lexikografickým prácam v Maďarsku).

Jazyková kancelária Gramma vznikla na podnet Maďarskej akadémie vied, ale smery 
výskumov usmerňovali vždy potreby verejnosti a špecifiká fungovania maďarského jazyka  
v menšinovom prostredí. Je to inštitúcia na Slovensku, ktorej hlavným cieľom je čo najlepší a 
najhlbší výskum maďarského jazyka hovoreného na Slovensku. Najnovšie výsledky výskumov 
sa priamo dostávajú aj do univerzitného prostredia, pretože členovia Grammy vyučujú na 
troch zo štyroch katedier maďarského jazyka na slovenských vysokých školách.
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