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Bibliográfiai, névtani, kontrasztív nyelvészeti, irodalomtudományi és 
népzenei sorozatainkhoz egy újabb társul a jelen kötettel.

Egy olyan sorozat, melyet elsősorban az a felismerés hozott létre, hogy 
Intézetünk közelgő negyedszázados jubileuma — a Magyar Nyelvi és Irodalmi 
Tanszék 1959-ben létesült — egyúttal sürgető munkafeladatot is jelent a 
számunkra: összegezni, átfogóan felmutatni, egy tágabb művelődési közvé
lemény számára is hozzáférhetővé tenni a jugoszláviai magyar irodalom- 
és művelődéstörténet, folklorisztika, dialektológia, délszláv—magyar kapcso
lattörténet, magyar és kontrasztív nyelvészeti vizsgálatok eredményeit. 
Azokat a tanulmányokat, szakcikkeket, nagyobb lélegzetű értekezéseket, 
amelyek szétszórtan, csak a szakmabeliek számára hozzáférhető folyóiratok
ban láttak napvilágot a nemsokára lezáruló negyedszázad alatt. S azokat 
a leendő kis- és nagymonográfiákat is, amelyek szintén az összegezésre lenné
nek hivatva a Tanszék, a néhai Hungarológiai Intézet és a mai Intézet legfőbb 
kutatási területein.

Ilyen munkák — önálló kötetek intézeti és Intézeten kívüli kiadásban
— természetesen az elmúlt két évtizedben is szép számmal láttak napvilágot. 
Most viszont sorozatba egységesülve, s talán nagyobb hatékonysággal és 
gyakorlatiasabb rendeltetéssel is jelenhetnek meg. Miközben a sorozat nem 
csupán az Intézet mai és régebbi állandó munkatársainak, hanem külmunka- 
társaink népes táborának és az intézetközi tudományos együttműködés 
eredményeinek is-teret biztosíthat, azt példázva ily módon, hogy intézményes 
kreációnk mindig is meghaladta és meghaladja a bizonyos számú projektumi 
résztémát, hisz magába foglalta és foglalja azt a.pozitív többletet is, amelyet 
csakis az intézményesség szűk kereteit meghaladó tudományszervezés bizto
síthat számára.

Az 1982-es kiadótervünk a jelen kötet mellett tartalmazza még a jugo
szláviai magyar folklórral s azon belül külön a népköltészetünkkel foglalkozó 
tanulmányok gyűjteményes kiadványait, továbbá a délszláv—magyar kapcso
lattörténeti kutatásaink első két kötetét is. Hogy aztán jövőre, 1983-ban 
sóira kerüljön a jugoszláviai magyar művelődéstörténet és avantgarde-kuta- 
tás, valamint a szerbhorvát—magyar kontrasztív nyelvészeti vizsgálatok át
fogó prezentálása is.

Alapozásnak ennyi táján elég is; a könyvsorozatok életképessége soha
sem csupán egy-két év alkotói erőfeszítésein múlik.

Újvidék, 1982. decemberében Bosnyák István





ELŐSZÓ

Gyűjteményünk a Jugoszláviában 1945-től napjainkig folyó nyelvjárás- 
kutatás eredményeit szándékozik összefoglalni.

Mái régóta szükség mutatkozott egy ilyen gyűjteményre, mert nehéz, 
még a szakembernek is, összehordani a jugoszláviai magyar nyelvjárásokra 
vonatkozó szakirodalmat, mivel a legkülönbözőbb szakfolyóiratokban, kö
tetekben jelentek meg, s ezekhez már sokszor hozzá sem lehet jutni, rég 
eltűntek a könyvpiacról.

A jugoszláviai magyar nyelvjárások különben is megérdemlik a velük 
való foglalkozást, hisz nyelvtörténeti szempontból, de a szinkron leírás vagy 
a nyelvhasonlítás, sőt az általános nyelvészet szempontjából is igen sok hasznos 
és érdekes bizonyító anyaggal, jelenséggel szolgálnak.

Nyelvszociológiái szempontból is valóságos kincsesbányák a nyelvjárások, 
mind az anyanyelvi szintek, mind a diglosszia, a bilingvizmus és a nyelvi 
hatások vizsgálatában, mind pedig a köznyelvre váltás folyamatának meg
figyelésében, nem beszélve a nyelvtanulás jelenségének kérdéseiről.

Ugyanakkor a szerbhorvát nyelv történeti vizsgálatában is felhasz
nálhatók a jugoszláviai magyar nyelvjárások nyújtotta adatok, mert az év
százados együttélés során a magyar nyelvjárások a szerbhorvát nyelvből 
már eltűnt jelenségeket az átvétel idejének megfelelően, illetve némileg 
módosítva őriztek meg. Az átvétel idejének állapotában konzervált adatok 
kiváló segítséget nyújtanak a szerbhorvát nyelv történeti vizsgálóinak.

Általános nyelvészeti szempontból is értékes forrás a népnyelv, mert 
pl. a szövegképzés, a szövegalkotás nyelvi és egyéb tulajdonságairól is sok 
eddig ismeretlen tény derül ki a nyelvjárásokból, az adatközlők viselkedéséből, 
a nyelvjárási szövegekből.

A kötet tanulmányai tehát nemcsak a magyar, de részben a szerbhorvát, 
a román, a szlovén, a szlovák, a ruszin nyelvvel foglalkozó szakemberek 
érdeklődéséi« is számot tarthatnak, ugyanakkor az általános nyelvészet, 
a szociológia, a nyelvfilozófia, a kommunikáció kutatói is használhatják.

A Jugoszláviában hallható magyar nyelvjárásokkal már a II. világháború 
előtt is foglalkoztak néhányan. A Híd és a Kalangya közölte a ritkán 
megjelenő tanulmányokat, ismertetéseket, jegyzeteket aiz itteni nyelvi 
jelenségekről.

A tervszerű, folyamatos munka 1945 után indult meg az új Jugoszlá
via következetes nemzetiségi politikája eredményeként. Az 1946-ban feláll



lított és 1957-ig működő Újvidéki Tanárképző Főiskola Magyar Tanszé
kének úttörő szerepét ezúttal sem szabad elhallgatnunk. A Tanszék 
szervezésében indult meg az anyanyelvvel, az anyanyelv szintjeivel való 
foglalkozás, többek között a nyelvjárásokkal való foglalkozás is.

A Tanárképző Főiskola Magyar Tanszékének szerepét átvevő és immáron 
negyedszázados fennállását ünnepelni készülő, az Újvidéki Egyetem keretébe 
tartozó Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, majd a Hungarológiai Intézet és 
végül a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetévé fej
lődött intézmény folytatta a megkezdett munkát. A gyűjtést és feldolgozást 
a magyar nyelvészet oktatói és a hallgatók, később a végzett hallgatókból 
verbuválódott munkatársak folytatták.

Az elmúlt közel 40 év alatt számos gyűjtőútra került sor, hogy meg
ismerkedjünk a jugoszláviai magyar nyelvjárásokkal, hogy minél több felvételt 
készítsünk, minél több nyelvjárási szöveget örökítsünk meg magnetofonszala
gokon, minél több kérdésre adott választ jegyezzünk fel, s ezek alapján nyelv
járási szótárakat, szójegyzékeket, nyelvjárási atlaszokat, jelenségleírásokat 
készítsünk.

Tudománytörténeti szempontból is megokoltnak látszott a jugoszláviai 
magyar nyelvjárásokkal való foglalkozás, hisz tudott dolog, hogy ezek a 
nyelvjárások is rendkívül színes képet mutatnak. A XVIII. századi nagy 
telepítések idején és később is sok és sokféle nyelvjárást beszélők telepedtek 
le vidékeinken. A telepesek magukkal hozták a kibocsátó nyelvjárást, s a 
környező másfajta nyelvjárások mellett és a más nyelvet beszélők szomszéd
ságában, velük együtt élve és dolgozva, esetleg szorosabb testvérbarátságban, 
részben meg is őrizték a hozott nyelvi sajátságokat, részben pedig olyan új 
jegyeket, nyelvi jelenségeket fejlesztettek ki, melyek a kibocsátó nyelvjárás
ból — természetesen -7- hiányoznak. Ugyanakkor a más nyelvet beszélő 
népekkel való együttélést is tükrözik a nyelvjárások.

A nyelvjárásainkkal való foglalkozás sürgető feladat, mert a nyelvjá
rást beszélő falusi földművesek, félig iparos, félig paraszti foglalkozást űzők 
szintén részesei hazánk népei és nemzetiségei nagy kultúraváltási folyamatának. 
A társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyok változásának megfelelően, 
az új minőségű társadalomban az egyén közösségi szerepeinek számbeli 
növekedésével, a dolgozók közéleti, társadalmi szerepének gyökeres megvált 
tozásával más kommunikációs tevékenységre van szükség. Ennek követ
keztében a nyelvjárások egyre nagyobb mértékben és egyre nagyobb iramban 
adják át helyüket az igényesebb közlést kielégítő köznyelvnek. így a meg
változott kommunikációs célú megnyilatkozások egyre jobban mellőzik ezt 
az új körülményeknek meg nem felelő kommunikációs eszközt.

Néhány szót a válogatásról. Jelen kötetünkben a közel 40 éves munka 
során felgyülemlett dolgozatokból, tanulmányokból, cikkekből válogattunk. 
A korlátozott terjedelem miatt úgy szelektáltunk a rendelkezésünkre álló 
anyagból, hogy némi képet kapjunk a nyelvjárások részrendszereiről, az 
újabb munkamódszerekről és eredményeikről, a nyelvjárás és köznyelv viszo
nyáról stb. A csupán anyagközlést tartalmazó cikkekről, dolgozatokról eleve 
le kellett mondanunk.
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1. NÉHÁNY SZŐ A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSKUTA
TÁSRÓL

A közelmúltig, a Hungarológiai Intézet megalapításáig az újvidéki egye
tem Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén folytak nyelv járásgyűjtő munká- 
latck. A téli és a nyári szünidőben került sor a falvak bejárására. Tanítványa
immal együtt eddig Jugoszlávia magyar községeinek jó részét már bejártuk. 
Mindenütt készítettünk magnetofcnfelvételeket. Hatvan és egynéhány magne- 
tofcntekercs őrzi a felvételezett anyagot.

Gyűjtőmunkánk során sok lemcndásra volt szükségünk. A Muravidék 
23 magyar községét Hódostól elindulva és fokozatosan lejjebb haladva 
gyalog jártuk be. A többi vidék, Szlavónia, Baranya, Szerémség, Bácska, 
Bánát községeinek meglátogatása sem volt sokkal kényelmesebb. Legfény
űzőbb gyűjtőútunk 1972 telén volt, am:kor is egy előadó kollégánk Vojlo- 
vicáról autóval szállított ki bennünket naponta a’ környék más székelytele
peire.

Az étkezés, alvás körül sem volt mindig minden a legnagyobb rendben. 
Nem egyszer el is feledkeztünk mindkettőről, ha megfelelő adatközlőre, 
illetve adatközlőkre akadtunk.

Lelkesedésben viszont sohasem volt hiány bennünk, sem volt tanítványa
imban és legfőbb segítőtársaimban, dr. Matijevics Lajosban és dr. Sátai 
Pálban. Munkánk eredménye a gazdag népnyelvi archrOum.

Az adatközlőkkel sohasem volt bajunk. Mindig a legnagyobb készséggel 
álltak rendelkezésünkre — nemre, korra, foglalkozásra való tekintet nélkül.

Gyűjtőmunkánk eredménye nemcsak a hangszalagok. Több tanulmány, 
kongresszusi beszámoló, regionális nyelvjárási atlaszok, regionális nyelvjárási 
szótár, mesekötetek, néprajzi beszámolók, balladagyűjtemények, földrajzi 
névgyűjtemények születtek a begyűjtött anyag feldolgozásával.

Az aránylag rövid periódus — kb. 20 esztendő — termésével meg lehetünk 
elégedve, ha tekintetbe vesszük, hogy kevesen foglalkozunk tevékenyen 
népnyelvi gyűjtéssel.

Az anyagiak mellett a gyűjtők kis száma okoz nehézséget. Ha az oktatók, 
az anyanyelvszakos tanárok csak z saját községük népének nyelvét és helyi 
néprajzi kincsét gyűjtenék fel, az is sokat jelente a népi kultúra feljegyzésének 
huszonnegyedik órájában.

Munkánk sürgős, hisz a folklore, a szokások, a népi nyelv őrzői egymásután 
halnak meg, viszik magukkal a sírba az apákról fiakra szállt hagyományt. 
A mostani fiák — városi munkások, ingázók — már más szokásmodellek



szerint élnek, beszélnek, ami természetes is: ez a következménye a meg
változott társadalmi, gazdasági, művelődési körülményeknek.

Mindezek — úgy gondolom — nemcsak a mi problémáink; közös prob 
lémák ezek.

Talán nem érdektelen elmondani, milyennek látjuk nyelvjárásgyűjtő 
utaink során az egynyelvű, földművelő lakosságú, várostól távol eső falu 
mai nyelvállapotát. Ha nem is pontosan ilyen, de nyilván hasonló megál
lapításokra jutottak más nyelvű közösségeket vizsgáló kollegáink is.

Mi úgy látjuk, hogy a várostól távol eső, városi munkaalkalmat nem 
kereső, nem „kétlaki“ földműves lakosság nyelvére hatással van az a tény, 
hogy egynyelvű-e a falu vagy esetleg két-vagy több nyelvű.

Az egynyelvű faluban a kommunikáció eszköze szinte minden szinten 
a magyar nyelv, illetve a községben használt nyelvjárási változata. A nyelvjárási 
változattal élnek természetszerűleg a családban is, ahol azonban már diffe
renciálódás tapasztalható, t. i. a gyermek az iskola hatására kétnyelvűvé 
válik, azaz a nyelvjárás mellett, ha nem is teljes mértékben, elsajátítja a köz
nyelvet. Ez a köznyelvűsödés az iskolázás teljes ideje alatt — ha az illető falu 
általános iskolájában történik, ahol más vidékről való tanszemélyzet dolgozik
— aránylag elég magas fokot ér el. (A nyelvjárási beütés azért mindig érezhető!)

A gyermek az iskolában a körülmények hatására köznyelvű, de otthon 
is köznyelvű szeretne lenni, ha az iskola kifigurázza nyelvjárását. A nyelv- 
járásos otthoni környezet viszont urizálónak minősíti az ilyen gyereket, 
kineveti, nem egyszer durván visszautasítja az uraskodónak tartott nyelvi 
megnyilatkozást. Ilyen esetben a gyermek az otthonában tartja magát az 
otthoni nyelvi normához, az iskolában pedig az iskolaihoz. Érdekes jelenség 
azonban, hogy mihelyt megszűnik az iskola közvetlen hatása, a volt tanulók 
is „visszanyelvjárásiasodnak". A család, a környezet hatása erősebb. A közös
ség nyelvi normája ugyanis kötelező mindenkire kisebb- nagyobb mérték
ben; ha valaki nem akar kiválni a közösségből fekete bárányként, alkalmaz
kodnia kell a normához. Ez a visszatérés a nyelvjáráshoz nemcsak szóbeli 
megnyilatkozásban következik be, hanem még írásos szinten is. Számos ada
tunk van rá, bőven idézhetnénk hozzánk intézett levelekből.

A legidősebbek, a nagyapák, a nagyanyák, a dédszülők őrzik és beszélik 
nyelvjárásukat. Ők más módon nem is tudnak megnyilatkozni. A dolgozó 
szülők távoUétében, míg az ő gondjukra van bízva az iskoláskor előtti gyerek, 
addig azzal is így beszélnek, vagyis a gyerek jobbára tőlük tanulja meg a 
családban használatos nyelvet, nyelvi normát.

A családban akkor a legegyszerűbb a nyelvi helyzet, ha minden tagja 
ugyanazt a nyelvjárást, nyelvet beszéli. Beházasodáskor a más vidékről 
érkezett férj illetve feleség hozza magával a náluk érvényes nyelvi normát, 
s hogy a meglévő és a hozott norma közül melyik lesz a domináló, illetve 
kialakul-e a kettőből egy új, az sok családi és egyéni körülménytől függ, 
de természetesen a kívülálló közösségtől is.

Nyelvjárási szempontból 9 jugoszláviai magyar falvak rendkívül színes 
és változatos képet mutatnak.

A török kiűzése után a töröktől sokat szenvedett s végül is elmenekült 
lakosság helyére a nagy telepítések idején és később is a legkülönfélébb he



lyekről telepítenek. Ez okozza a nyelvjárási tarkaságot, a sok nyelvjárási 
sziget kialakulását. Gondoljunk csak Bácska, Bánát nyelvjárási térképére. 
Szépen megférnek egymás mellett a palócok, a kunok, a szegedi kirajzás 
ő-zőjei, a székelyek, a szerbek, a horvátck, a ruszinok, a románok, a szlovákok 
és a többiek.

Az Al-Duna mentére telepített székelyek pl. külön színt és ízt hoztak 
1883-ban Bukovinából a bánáti falvak nyelvébe. Hertelendyfalva (Vojlovica), 
Sándoregyháza (Ivanovo), Székelykeve (Skorenovac) falvakba telepítették a 
„magyar menés” idején a bukovinai Fogadjisten, Istensegíts, Hadikfalva, 
Józseffalva, Andrásfalva székelységének jó részét.

Az új telepeseknek sok nehézséggel kellett megküzdeniük az Al-Duna 
mentén. A vadvizes, bokros, nádas, békás helyet kellett termőfölddé, faluvá 
varázsolniuk. Sok szenvedés árán meg is tették ezt, noha közben többen 
visszatértek Bukovinába. De a megtelepültek élete mégis könnyebb volt, 
mint a Bukovinában maradottaké. A föld kenyeret adott, nem kellett Mol- 
dovába menni munkát keresni, a „bojároknál" tengődni, esetleg fuvaroskodni, 
egész évben csavarogni. Házuk, földjük lett.

A sokat emlegetett Szucsáva mellől magukkal hozták székely nyelvüket. 
Az idősebb nemzedék ma is ragaszkodik hozzá, olyan szépen beszéli, mint 
elődeik, noha más nyelvet és nyelvjárást beszélők szomszédságában élnek.

Általában tapsztalható, hogy a nyelvjárást beszélők a szomszédos népek
től is vesznek át szavakat, kifejezéseket a természetes kapcsolat eredménye
képpen. Ezek sokszor nyelvtörténeti adatokként szolgálhatnának az illető 
nyelv kutatói számára. Ezért a nyelvjárási kutatásokban is szükséges lenne 
az együttműködésre, különösen olyan helyeken, ahol a bilingvizmusnak 
bármilyen nyoma van. Az együttműködésnek okvetlenül meg lenne a haszna!

(1973) Penavin Olga



2. A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 
ÉS AZ ISKOLA

Pais Dezső, a magyar nyelvtudomány nagy öregje mondta egyszer: 
;JA tudomány és az iskola kapcsolata egyenlő a tudomány és az élet kapcso
latával. Az iskola a legfőbb tényező az élet számára való átváltozásban.,, 
Eszerint a nyelv tanítása sem lehet tudománytalan, nem szakadhat el az 
élettől.

Az általános iskolai anyanyelvtanítás feladata, hogy kialakítsa a tanuló 
nyelvi kultúráját, a tanítás folyamán tudatossá tegye ösztönös nyelvhaszná
latát. A nyelvi normák megfigyelése a kiváló írók, költők műveiben tudato
sítja a nyelvi szép, a nyelvi helyes megbecsülését, ugyanakkor rávezeti a 
tanulót a nyelvi helytelenségek kerülésére, egyszóval kifejlődik nyelvi igényes
sége. A tanárnak jelentős szerepe van mindebben. Az ő szakszerű irányításával 
sajátítja el diákja a nyelv tudatosan helyes használatát. Ehhez az oktató, 
nevelő, irányító munkához szükséges a nyelvi rendszer ismerete, a nyelvi 
rendszer jeles írók műveiben történő megvalósulásainak felismerése, a nyelv 
múltjának, a nyelv megvalósulási szintjeinek, többek között a nyelvjárásoknak 
az ismerete is. Az említettekre azért van szükség, mert tudott dolog, hogy 
a nyelv is mint társadalmi jelenség nem megkövült forma. Életének ismerete 
nélkül csak öncélú grammatizálást végezhetünk.

Az iskolában a nyelvi jelenségek tárgyalásakor az irodalmi nyelvet, 
vagy beszélt alakját, az igényes köznyelvet vesszük alapul. A tanulók jórésze 
azonban iskolába léptekor — főleg a falusi földműves környezetben, ott, 
ahol napközi otthon nem működik — és még néhány évig az iskolában is, 
nem vagy csak hibásan beszéli a köznyelvi normát. Ezek a tanulók család
juknak, szükebb és szélesebb közösségüknek, környezetüknek mindenki 
számára kötelező nyelvi normáját, a tájnyelvet használják, azt a nyelvet 
viszik az iskolába, melyet a hagyományőrző nagyszülőktől tanultak dolgozó 
szüleik távollétében. Mivel a nagyszülők beszéde, nyelvhasználata cseng 
állandóan a falusi tanuló fülében, ő maga is azt a nyelvi megvalósulási formát 
alkalmazza kommunikáció közben a nagyszülőkkel, szülőkkel, játék közben a 
pajtásaival.

Mivel az ember benne él a tájban, környezetében, nem élhet a táj, a 
környezet ismerete nélkül, foglalkoznunk kell ezzel a nyelvvel.

Hogy a nyelvjárásosság szülte hibákat kijavíthassuk, közelebbről is meg 
kell vizsgálnunk a nyelvjárásokat, de különösen környezetünk, tanulóink 
nyelvjárását.

Próbáljunk meg most néhány kérdésre feleletet adni.



Az első kérdés: Mi a tájnyelv, a nyelvjárás, a dialektus?
A tájnyelv a nyelv temészetes, több évszázados fejleménye, régibb, 

mint az irodalmi nyelv. A földrajzi, gazdasági, szociális tényezők hatására 
kialakult csoportnyelvi elkülönülés eredménye, s mindig az élő beszédben 
funkcionál.

Mién került sor a tájnyelvek kialakulására?
A földrajzi elkülönülés, valamilyen határt alkotó természeti akadály, 

hegy, folyó következtében alakul ki, de hat az életkörülmények különböző
sége, az életmódban, a termelési viszonyokban bekövetkezett eltérés i$. Mind
ezek elkülönítik az egyes nyelvi, nyelvjárási csoportokat, mert más módon 
ejtik a szavakat, más, különösnek tűnő szavakat használnak. A nyelvjárások 
is, mint maga a nyelv, történeti képződmények. A törzsi szervezet idején élő 
természetes alakulatok a dialektusok. Még a feudalizmusban is kedveznek 
fentmaradásuknak az elzárt, elszigetelt feudumok. Általában a társadalmi
gazdasági fejlődés alacsonyabb fokán a nyelv csupán nyelvjárások szövevényé
ből áll. A nyelv története ekkor még a nyelvjárások változásának története.

A nemzeti nyelv kialakulása után a különböző nyelvjárások elvesztik 
eddigi önállóságukat, de őrzik még régi önállóságuk sok emlékét hangrend- 
szerükben, nyelvjárási hangjaikban, sajátos szókészletükben, nyelvtani rend
szerük számos más jellemző tulajdonságában.

Mai nyelvjárásaink már nem fejlődő kategóriák, már túlhaladottak, nem 
felelnek meg a gazdasági, társadalmi, művelődési viszonyoknak, mert a nyelv
járás az analfabéta, félanalfabéta, falusi földművelő réteg nyelve volt. Ma 
már bomlófélben levő kategóriák a dialektusok, véglegesen elvesztették 
régi önállóságukat, alá vannak rendelve a nemzeti nyelvnek. Beolvadásuk 
a nemzeti nyelvbe, a köznyelvbe napjainkban rendkívül gyors ütemben 
halad, mivel a hagyományos, régi falusi, paraszti életforma eltűnőben van. 
Jól tudjuk, hogy ez a nyelvi formátum a paraszti, a földműves, illetve félig 
földműves — félig iparos, falusi lakosság rétegéhez kötődött, de a változás 
ellenére is tartja még magát a dialektus a köznyelvi ejtésnormától eltérő ej
tésmódjában, sajátos szókincsében, noha azt is jól tudjuk, hogy a szókincs 
reagál leghamarabb a társadalmi-gazdasági változásokra. Szemünk előtt, 
fülünk hallatára történik a régi, hagyományos életmódra utaló szavak lassú 
kihullása, de azt is látjuk, hogy az életmód változása új szavakat igényel 
Honnan vegyék ezeket? — A legtermészetesebb forrásból, a köznyektanl 
így szegényedik is, meg gazdagodik is a nyelvjárás szókincse. Az alaktani 
rendszer is egyszerűsödést mutat, illetve egyes rendszertagok megterhelt- 
sége csökken, de megőrzött régiségekkel, más nyelvből átvett sajátságokkal 
is találkozunk.

Az utolsó 40 év társadalmi, gazdasági, művelődési változásai, a köz
nyelvi norma egyre erősebb hatása, a köznyelvi információk egyre gyorsabb 
és fokozottabb áramlása, a várossal, a városiakkal való kontaktus állandó
sulása, gyakori volta a köznyelvűsödést segíti, illetve a dialektus alkonyát 
jelzi. A köznyelvűsödéshez napjainkban az is hozzájárul, hogy a'városi le
nézi a falusi parasztember nyelvét, durvának,' sokszor nevetségesnek, ki- 
gúnyolandónak íartja. A felnőtt ifjúság ezért szégyelli nyelvjárását. De az 
iskolába kerülő kisgyermek még magával hozza nyelvjárásának napjainkban 
már minőségi változást szenvedett és szenvedő rendszerét, s ez sokáig gátló 
tényezőként jelentkezik iskolai tanulmányai során.



Hogy segíthessünk a gyerekeken, ismernünk kell nyelvjárásukat. Ti. 
az iskolai nyelvtanítás feladata ezeket a tanulókat is megtanítani az irodalmi 
vagy köznyelvre, segíteni őket a tájnyelvi sajátságok elhagyásában. Igaz, 
így kétnyelvűekké tesszük a gyerekeket, legalábbis kezdetben, de mégis 
elsajátítják a nagy közösség nyelvét, s ezzel szolgálják a nyelvi fejlődés ten
denciáját, az egységesedést. Ám nem könnyű megszabadulni a tájnyelvi 
sajátságoktól, különösen nem a hangtaniaktól. Vigyáznunk kell azonban, 
ne kifogásoljuk minduntalan a tájejtést, mert könnyen elkeserednek a gye
rekek az állandó zaklatás miatt, társaik gúnyolódása is szinte bénítólag hat 
a hibázó gyermekekre. Gondoljunk csak Illyés Gyula iskoláskori emlékére!

Nézzük, milyen hibák forrása lehet a nyelvjárásosság, mire kell vigyáznia 
a tanárnak?

A hangtani különbségek nem maradnak meg csak az ejtésben, hanem 
írásban is következetesen jelentkeznek a falusi tanulók füzeteinek bizony
sága szerint. Az í-zés, á-zás, ö-zés állandó hibaforrás. A dolgozatok, házi
feladatok tele vannak ilyen hibákkal. A kupuszinai gyereket például igen 
nehéz az ö és ü használatára szoktatni, a feketicsit az é helyetti í elkerülé
sére, s a szlavóniai, a csókái tanuló ragaszkodása is érthető azö-ző alakhoz.

(A beszédben a szabályos hangképzés ellenőrzésében és elsajátíttatá
sában nagy segítségünkre szolgál a magnetofon, ha van, de az egyszerű 
zsebtükör is megteszi.)

A következő ejtéshibák csak akkor lesznek helyesírási hibákká, ha nem 
törődünk velük, márpedig jól tudjuk, hogy a kiejtés a gyerek írásának az 
alapja, úgy ír le valamit, ahogy kiejti, magában elsuttogja, vagyis a hangkép 
befolyásolja az írásképet:

1. az illabiális á a palóc vidékeken, a régi ejtést őrző Szlavóniában főném 
értékű, s ez az ottani gyerekek írásában is visszatükröződik: mádár, háll, 
ásztál. Az ékezetekkel nem az időtartamot, hanem a minőségi különbséget 
jelölik a tanulók. A városi iskolákban csak bizonyos szavakban jelentkezik 
az illabiális á a szülők vagy a környezet hatására: Ámeriká, párk, olasz. Ezt 
a fülsértő affektálást okvetlen ki kell irtani!

2. Az erősebb vagy renyhe artikuláció eredményezi egyes magánhang
zók zártabb vagy nyíltabb ejtését: Pl.: a)o, o)u, ő)ű, é>í;o>a,ű)ő. Többek- 
között ez is közrejátszhatott abban, hogy az egyik valóban így artikuláló 
gyerek a következőket írta matematika dolgozatában: Valamely trapfzt 
aszunk fel ött egyenlw ríszre. Egy másik dolgozatában pedig: A szűlőbukor 
teli vót. Ennél a gyereknél előbb szintén a hang képzését kell kijavítanunk, 
akár az előadó helyesen képzett hangjainak utánoztatásával, akár magnetofon 
igénybevételével.

3. Helyesírási és jelentéstani szempontból fontos a felső nyelvállású 
magánhangzók (i, o, ü) időtartamának indokolatlan ingadozása. A rövid és 
hosszú i, u, ü vagy í, ú, ű közti különbség elmosódóban van. Egyes vidékeinken 
már nem érzik a különbséget, mindkét esetben csak rövid hangokat ejtenek. 
Az efféle ejtés elterjedéséhez nagy mértékben hozzájárul, hogy az igényes 
irodalmi ejtés is megtűri a vagylagosságot, a sajtó pedig még hozzá is járul 
a rövidebb ejtés terjedéséhez, mert a nyomtatott szövegekben nem jelölik 
a hosszú jeles i, u, ü betűt.



4. A hoszu í, ú, ű magánhangzó időtartamának megrövidítésével pár
huzamosan jelentkezik egy másik hiba: a hangsúly hatására sokan a Bá
nátban megnyújtják az első szótag egyébként rövid magánhangzóját, noha a 
magyar szótagok hosszúsága vagy rövidsége független a hangsúlytól: kö
szönöm^ túdom, nyúgosznak, kitől, dudált.

5. Hányszor hallunk, sőt még leírva is látunk ilyen lomposságokat: 
kitől, elpatkol, pallós stb. Ezekben ugyan nem az első szótag nyúlt meg, 
de mégis csúfak. Természetesen az emocionális nyúlás, vagyis, ha egy szó
tag megnyúlása érzelmi okokból történik, nem hiba: szörnyű, borzasztó, 
nagy, de írásban az ilyen írás-enfatikumk nem helyénvalók, javításra szo
rulnak.

6. Nem csak a magánhangzók ejtésében hibáznak, tévednek a tanulók; 
a mássalhangzók ejtése sem mentes a hibáktól. Például az újvidéki, zombcri 
gyerekekkel sok baj van a gy, ty helyett ejtett dzs, cs miatt. Sajnos, a hely
telen ejtés elleni küzdelem nem állandó, nem szervezett, hanem csak ötlet
szerű. Az előadók jórésze egyhamar belefárad a „szinte kilátástalan” harcba 
és minden marad a régiben, a tanulók beszédében továbbra is dzserek, dzsere, 
dzsűszű, kucsa, csúk hallatszik, ahelyett, hogy pontosan megmutatnánk a 
helyes képzést és be is gyakoroltatnánk.

A nyelvjárási ejtést, az azonszótagú 1-nek az elhagyását és a magán
hangzó megnyúlását tükrözik a tanulók füzeteiben a ződ, föd, hónap (holnap) 
vót, kikött (kikelt)-féle írott alakok.

De az ellenkezőjére is van példa; városiasnak akarva feltűnni, egyik
másik tanuló, oda is becsúsztat egy 1-t, ahol nincs rá szükség: csolnak, szölke, 
szoldavíz, csolkolom.

8. A- nyelvjárásokból terjed a köznyelvbe a két magánhangzó közötti 
mássalhangzó megnyújtása. Ennek a pongyolább köznyelvi ejtésnek a hang
tani sajátságai tükröződnek vissza az írásban: ellemi, szallag, utánna, haliad, 
legellő, fiatallók, tellik, tölle, taníttó, essö, édessen, órákkor. Feleslegesen nyújt
juk a mássalhangzót ilyen helyzetben. Ha általánossá válna ez az ejtés- és 
írásmód, megbontanánk a mássalhangzók rendszerét, elvennénk a mással
hangzó-hosszúság és-rövidség jelentéskülönböztető erejét (hal-hali, kel- 
-kell), de esztétikai szempontból sem hatna jól a sok nyújtott mással
hangzó.

Szólnunk kell még egy ma már hang nélküli betűnkről, az ly-ról. Az 
ly tiszta ejtését csak egyes nyelvjárások őrizték meg, a köznyelv j-vel helyette
síti, nem helyeselhetjük tehát az 1-lel való helyettesítését: ilola, tavai, kálha, 
máivá, hel. Legcélravezetőbb, ha megtanítjuk az ly-nal írandó szavakat, 
és alaposan begyakoroljuk.

A vidéki iskolák tanulói a beszédhez alkalmazkodva a hiátust töltő 
j-féle hangot is jelölik: töbijek, anyájé, szomorúján, de mikor az iskolai tanul
mányok során ennék magyarázatára is sor kerül, a tanulók egy része bizony
talanná válik, most meg ürmepéesen, mingyáan-féle írás szalad ki a tollúk 
alól.

A szavak mondatban való használatának szintén sok csinja-binja van. 
A-suk, -sük nyelvnek, ennek a kijelentő szándékú felszólító alaknak a hasz
nálata súlyos hiba az irodalmi nyelvhasználat szempontjából. Mindenki



tudhassa, hogy mi aztat nem szeressük! — mondják a nyelvjárásokban. A-t- 
végű,-it képzős igék, a ható igék, az -szt végűek viselkednek így a tárgyas 
ragozásban (ti mossátok (most) — mossátok (ki), ők rázzák (most) — rázzák 
(ki), mi vessük (most) — véssük (be) analógiájára.) Ez a jelenség azonban 
átcsapott még a d-végű igékre is: engess, engessétek el!

Az igeragozás rendszerének ilyenfajta egységesülése nem jelent semmi
féle fejlődést, sőt csak zavart okoz. Az iskola hatására ma már némi bizony
talanság következett be a suk-sük nyelvet beszélők nyelvérzékében, óvatos
kodva a felszólító módban is jelentő módot használnak.

A tárgyas és tárgyatlan igeragozás éles megkülönböztetése sem haszon
talan dolog nyelvünkben. A tanulók hajlandók mégis olyanokat írni, mint 
amilyeneket az egyik szlavóniai tanuló füzetében találtam nyelvjárásának 
hatására: Sietem nagyon. Tudom egy nótát, írok a feladatot.

Ezúttal nem térhettünk ki minden problémára, inkább csak rávillan
tottunk a nehézségekre.

Ha vigyázunk tanulóink nyelvére, megtanítjuk őket a köznyelv és az 
irodalmi nyelv tudatos használatárai akkor eleget tettünk a megreformált 
iskola követelményeinek, alkalmassá tesszük őket a társadalmi életben való 
aktív részvételre. Természetesen ez a pedagógustól is tetjb munkát követel, 
azt, hogy lépést tartson szaktárgyának fejlődésével, mert saját tudásának 
fejlesztésével tudja csak tanítványainak tudását is gazdagít £ ni.

(1970) Penavin Olga



3. TÁJI EJTÉS ÉS REGIONALITÁS A KUPUSZINAI 
KÖZÉPISKOLÁSOK NYELVÉBEN

„Nyelvjárásaink legújabb kori történetét a fokozatos elszíntelenedés, az 
őket egymástól és a köznyelvtől elválasztó sajátosságok gyors elhalványodása 
jellemzi. Megindult ez a folyamat már a fejlődő kapitalizmus korában, a 
XIX. század második felében és a XX. század első évtizedeiben." (Bárczi 
Géza: A magyar nyelv életrajza, Gondolat, Bp., 1975, 379. p.)

Az egységesülő, ma egységes köznyelv hatása jelentette/jelenti a leg
élesebb pallost a nyelvjárások elhalási folyamatában. Azonban ma még túlzás 
lenne arról beszélni, hogy tájegységeink nyelvi változatai már teljesen fele
désbe merültek. A hagyományőrzőbb, elszigeteltebb közösségekben még 
a XX. század végén is fellelhető a középkori nyelvállapot.

Ilyen szigetet képezett (képez a vajdasági Kupuszina (Bácskertes), s 
nyelvét valóban ősinek mondhatjuk. „Kupuszina ( . . . )  a nyelvatlaszunk szá
mára felgyújtott jugoszláviai kutatópontoknak talán a legérdekesebbike, 
hiszen olyan archaikus nyelvjárást képvisel, hogy a nyelvész a helybeli be
szélőket hallva sokszor szinte a kódexek korában érzi magát" — írta Benkő 
Loránd (B. L.: Új módszerbeli lehetőségek a magyar nyelvjárástörténeti 
vizsgálatokban, Magyar Nyelv, LVII, évf. 408. p.).

A magyarországi szakemberek gyűjtése óta elmúlt húsz esztendő, s 
azóta már Kupuszina nyelve is bizonyos változásokon ment keresztül. A 
falu életmódjának változásával nyelve is alakul. Eljutott a villany a faluba, 
amelyet ma már jó út köt össze a szomszédos Zombor és Apatin városokkal, 
a sok személygépkocsi pedig a nagyvilággal. Rádió minden házban, televízió 
minden második házban van. Naponta 150—300 Magyar Szó kel el a falu 
újságárusánál. Tehát a fejlődő élettel közelebb került Kupuszina is az egy
ségesítő magyar köznyelvhez.

Jelen dolgozatom célja most az, hogy bemutassam, mennyire őrzi még 
ősei nyelvét a kupuszinaiak ifjabb nemzedéke: a középiskolás ifjúság, ame
lyik a leghajlamosabb az új befogadására. Ezek előtt azonban szükségesnek 
tartom röviden vázolni Kupuszina történetét, valamint e nyelvjárás (a ma
gam anyanyelvjárása) főbb vonásait.

K u p u s z i n a  é s  n y e l v e

A kupuszinai szigetmagyarság története a XVIII. század közepéig 
nyúlik vissza. Noha már a XIII. századból is vannak emlékeink arról, hogy 
ezen a helyen magyarok éltek (Hetes nevű településen), a szakirodalom



bebizonyította, hogy a török uralom alatt elvesztek, elvándoroltak az emberek 
innen. A másfél századnyi idő után, a török elvonulását követően kezdődtek 
a telepítések a lakatlan Dél-Alföldre. Az ekkor újjáéledő falvak sorába lép 
Kupuszina is, mégpedig 1752-ben.

A telepesek egyes feltevések szerint Felső-Magyar országról, a mai 
Nyugat-Szlovákia vidékéről vándoroltak ide, míg mások szerint Eger kör
nyéki, tehát Heves vármegyei lakosok voltak az új honfoglalók. E kérdés 
eldöntése, jelen esetben, nem tartozik miránk, bár megállapíthatjuk, hogy 
az első feltevés elfogadhatóbb, ugyanis a magyarokkal szlovák nemzetiségű 
parasztokat is számon tartanak a telepesek között. Azonban az sem lehetet
len, hogy mindkét vidékről jöhettek magyai ok, szlovákok vegyesen.

Egy azonban bizonyos: akik ide települtek, azok az ún. Palócföldről 
származtak, és tényleg magyarok és szlovákok voltak. Ezt ékesen bizonyítja 
a mai kupuszinaiak nyelve, a vezetéknevek és a valódi, a tulajdonképpeni 
tájszavak sokasága. Ez utóbbiak azért valódiak, mert a más falvakban, vidé
keken élő magyarok nem értik őket. Nem is érthetik, ugyanis legtöbbjük 
szlovák eredetű.

A vezetéknevek őrzik még a teljesen elmagyarosodott községben a 
szlovák eredetet, ugyanis jónéhánynak szlovákul jelentése is van: Buják 
(bika), Szlávik (fülemüle), vagy éppen a mai szlovák vezetéknevekre emlé
keztetnek: Holenka, Puholák, Koleszár, Siplika stb.

A mai kupuszinaiak már mintegy ötven-hatvan éve csak magyarul 
beszélnek.

Nyelvünkről már eddig is születtek tanulmányok, hiszen sokban eltér 
a köznyelvtől, illetve a palóc nyelvjárástól is.

Jellemzői közül elsősorban az illabiális á és a labiális á érdemel figyel
met, ami azonnal a palóc rokonságra utal.

A főbb nyelvjárási sajátosságokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
magánhangzók száma 12, arányuk 6:6 — á, o, u, i, e, é: á, ó, ú, t, é, é. Mint 
látható, nyelvünkből hiányoznak a labiopalatális magánhangzók: ö, ő, ü, 
ű, s helyettük az illabiális: é, é, i, í szerepel.

Az e fonéma változatokban gazdag. Létezik: e, é, é é hang.
Illabiális i-zésünk is a palócság sajátossága.
A nyelvjárás vegyesen l-ező és j-ző  (folik, gójá), elvétve, nagyon ritkán 

és csak öregektől hallani még az ősi ly-ezést (gereblye, báglyá, faklyá).
A palóc nyelvjárásra jellemző -nőtt, -női, -nyi határozórag teljesen hiány

zik a kupuszinai nyelvjárásból, de a főnévi igenév képzője -nyi.
A múlt idő jele mindig -r, a középfok jele pedig -b.
Névelőhasználatunk tipikusan nyugati palócos: hiányzik az az hatá

rozott névelő, és magánhangzóval kezdődő szó előtt is a használatos.
A nyelvről elöljáróban ennyit, hiszen dolgozatom következő részében 

kitérek majd szinte az összes nyelvjárási sajátosságra.

Vizsgálódásaimat az apatini Egységes Középiskola kupuszinai diákjai 
körében végeztem 1980 telén (november—december), s most negyvenkét 
16—17 éves tanulóm nyelvhasználatáról szeretnék képet adni.



A tanulók magyar nyelvű középiskolába járnak, társaik szilágyi (Svilo- 
jevo) és apatini fiatalok, akiknek nyelve nagyban különbözik a miénktől, 
s közelebb áll a köznyelvhez, illetve a bácskai regionális köznyelvhez. Az 
előbb említett tömegkommunikációs eszközök mellett tehát még az iskola 
és az iskolatársak nyelve is hat a kupuszinai fiatalok nyelvének változására.

A k u p u s z i n a i  k ö z é p i s k o l á s . o k  n y e l v h a s z n á l a t a

Mint tudjuk, a nagyobb társadalmi-gazdasági változást a szókincs tük
rözi elsőként, s ezt hamar és elég könnyen, mondhatni szívesen fogadják, 
veszik át a fiatalok. Az újonnan megismert szavak ejtése már majdnem köz
nyelvi, jelentése pedig mindenki számára érthető. A mai élet szavai így kerül
nek szinte az alapszókincsbe:

— a mezőgazdasági munkából: traktorállcmás, géppark,
— a technika világából: pilóta, űrhajó, űrhajós,
— a közlekedés szavai: zebra, szemafor, parkolóhely,
— új szavak társadalmi életünkről: munkaakció, kongresszus, köz

gyűlés,
— tájékoztatási rendszerünkről: faliújság, élőújság, televíziózás,
— a háztartásról: mélyhűtő, olajkályha,
— az öltözködésről: farmernadrág, maxi, mini,
— a tisztálkodásról: fürdőszoba, papírzsebkendő,
— sportról: tollaslabda, totó, lólengés,
— a fiatalok életéről: hippi, csaj, srác stb.
Felsorolásunkban az élet több részterületéhez tartozó új kifejezést vettünk 

számba, s nyilván sikerült igazolnunk, hogy a szókincsbővülés hatékonyan 
fejleszti a nyelvet s ezzel közelíti a nyelvjárást a köznyelvhez.

Az újonnan megismert kifejezésekkel ellentétben a legtöbbet használt, 
leggyakoribb szavak, amelyeket szüleitől, nagyszüleitől tanult a diák, még 
őrzik a nyelvjárási ízt. Ez természetesen nincs jelen minden szituációban, 
de a közvetlen beszélgetésben igen.

A hiányzó magánhangzók: ö, ő, ü, ű helyén a fiatalok is csak é, é, i, i 
hangot ejtenek, főleg azok, akiknek szülei idősebbek, esetleg a nagyszülők 
nevelik őket.

Pl. érdég (ördög), bértén (börtön) 
tikér (tükör), sivít (süvít).

Anyanyelv órán ilyennel azonban már nemigen találkozom, hiszen kollégáim, 
akik előttem már nyolc éven át gyakoroltatták a köznyelvet, tudatosították 
a nyelvjárásiasság tényét.

Az újonnan megismert hangok, amelyeket csak az iskolában ismernek 
meg, nem válnak mindig köznyelvivé, s az ö hang helyett egy átmeneti é 
hangot ejtenek:

véres (vörös), etes (ötös).
Az ü, ü hangnál nem találkoztam ilyen átmeneti színnel, s az esetleg 

megrövidült ü a bácskai regionális köznyelv hatását tükrözi: 
fűzfa (fűzfa).



Ugyanez a regionalitás tapasztalható, amikor az ö-, ö-t pótló hangok 
helyett a környezet nyelvének megfelelően ü-, ü-x ejtenek a nyelvjárási
i — mellett:

gyittem — gyűrtem (jöttem) 
bitbe — bűtbe (böjtbe).

Itt már többféle nyelvjárási tényezővel találkozunk. Először is ö, ő helyett 
i, í hang szerepel a nyelvjárásban: 

gyin, gyit, bit.
Az í-zés Kupuszinán élő, igaz, ezek az esetek nem felelnek meg a közismert 
í-zés szabályainak (é, é helyett i, í). Másodszor: a köznyelvhez közeledve 
a kupuszinai tanuló a szokásos módon változtat; a helytelenül ejtett i, í-t 
ü, «-re változtatja:

gyün, gyüt, bűt.
így eljutott a regionális köznyelvi normához, azonban a dialektológust el
gondolkoztatja, hogy ez vajon természetes folyamat-e, vagy pedig valamilyen 
megőrzött ősi sajátossággal állunk szemben.

Az e, é hang körül nincs probléma. Rendszeresen jelentkezik a közép
zárt é, mindig a maga helyén. Van azonban, bár nem sűrűn, eltérés is. A 
veláris o hang helyett szóvégi a hang előtti szótagban é jelentkezik: 

pelvá (polyva), pozdérjá (pozdorja).
Ide tartozik még az é hang gyakoribb előfordulása a köznyelvinél, de ez 

az ő hangot pótló funkciója miatt történik: 
vésé (véső), bég (bőg), ité (ütő) stb.

Az í-zés, bár nem egészen következetes, mégis szerves része a kupuszinai 
nyelvjárásnak, s gyakoriságát ü, ű hangot pótló szerepe növeli: 

pinték (péntek), kinyér (kenyér) 
iveg (üveg), fírísz (fűrész).

Otthon, a családban, összeszokott baráti társaságban használják még ezt a 
hangcserét a középiskolások, de az iskolában csak elvétve.

Megfigyelésünk szerint a palóc ősiség ebben az esetben is jelentkezik. 
Ugyanis, ha az igazi nyelvjárást beszélő, a köznyelvet kevésbé ismerő tanuló 
mesél, ügyel arra, hogy helyesen mondja a szavakat. Tapasztalta már, hogy 
többször kijavítjuk, ha i hangot mond tévesen. Ezért az ü hangot igyekszik 
használni olyan szóban is, amelyben csak a palócokra jellemző ü-zés szabá
lyai szerint lehetséges:

üdő (idő), üng (ing) stb.
Ennek többszöri előfordulását nem mernénk puszta véletlennek hinni, hanem 
inkább ősi £alóc sajátságnak neveznénk.

A palócság legjellemzőbb nyelvi jegye az illabiális a és a labiális á. E 
két hang a beszélgetésben maradéktalanul jelentkezik minden kupuszinai 
középiskolásnál. A köznyelvi hangokkal vegyesen nem fordulnak elő. Tan
órákon a magyar köznyelvi o, á hangot használják, de a nyelvjárás erősebb 
hatásának kitett tanulók még itt is anyanyelvjárásukon szólalnak meg, az 
pedig csak á, á hangot ismer. Külön érdekesség falunkban az a néhány vidéki 
származású fiatal, aki beszélni máshol tanult meg, de még kisgyerek volt, 
amikor Kupuszinára került, illetve azok a tanulók, akiknek anyanyelve szerb- 
horvát, de Kupuszinán élnek, s így természetesen megtanulták a mi magyar



nyelvünket is. ők  nem tudják egykönnyen elsajátítani e nyelvi kettősség 
másik (köznyelvi) részét Csak d, á hangot használnak.

A magánhangzók' tárgyalásánál szólnunk kell még két nyelvjárástani 
jelenségről: a zártabbá, illetve nyíltabbá válásról.

Zárt u-zdst, ú-zást és í-zést ismer a kupuszinai tájnyelv s középiskolás 
tanulónk is:

u-zás: hangsúlyos helyzetben — sunká (sonka), csuda (csoda)
mustohá (mostoha), hun (hol) 

hangsúlytalan helyzetben — vánkus (vánkos)
kukuricá (kukorica) 

ú-zás: fújt (fojt), fúrú (fúró), túrú (túró) 
í-zés: igényes (egyenes), eriggy (eredj).
Nyíltabbá válás: onoká (unoka), venyége (venyige)

ésmer (ismer), sáványó (savanyú) stb.

A mássalhangzók számában nincs eltérés a köznyelv és a kupuszinai 
tájnyelv között. A nyelvjárásokra vonatkozó mássalhangzóváltozások azonban 
sorra megjelennek tanulóinknál.

A szóvégi -l hang lekopása és az előtte álló magánhangzó megnyúlása 
élő eleme nyelvünknek:

iszó (iszol), észé (eszel) stb.
Ugyanennek a hangnak az eltűnése és ugyanilyen nyújtó hatása szó 

belsejében is előfordul:
asztárá (asztalra), síve (sülve), réstekédik (restellkedik).
Az -r hang hasonlóan eltűnik, leginkább a ragozott szó végén. A -kor, 

-szór, -szer, -szőr ragról szakad le az -r.
Mássalhangzó-lekopást találhatunk még más esetben is. A szóvégi -t, 

-d hang sok, gyakran használt szó végén eltűnik:
mos (most), mégin (megint), mer (mert), máj (majd).
Bár ritkán, de még középiskolásainknál is előfordul zöngésülés: grétá 

(kréta), gunyhó (kunyhó), drágács (tragacs) stb.
Kupuszinán a hiátust a -j és a -v hang tölti, de középiskolásaink csak 

a -j hangot használják:
pijác (piac), pijócá (pióca) stb.

Az r+1, d+n, d+1 mássalhangzó-találkozások a következőképpen 
hangzanak a kupuszinai középiskolásoknál: 

r+1 >11 (sálló, tálló) (sarló, tarló) 
d+n>tm  (ánná, hallánná, szinná) (adna, haladna, szidna) 
d+1 >11 (pálló) padló).

Ezt az esetet, eseteket azonban nyugodtan nevezhetjük bácskai regionali- 
tásnak, hiszen gyakori még a hírközlő szerveknél is.

A palatalizációs változások közül a következők élnek Kupuszinán:
— az -í, í hang előtti -n megváltozik — kenyi (keni),

fényi (feni)
— a szóvégi és más magánhangzó előtti -n lágyabbá válik — 

páplány, száppány, rokony, fony, eleveny stb.
— a depalatalizáció — amikor a szóvégi -ny a -ka -ke kicsinyítő képző



és -t előtt -n-né változik:
báránká (bárányka), legénke (legényke),
ásszont (asszonyt), szégént (szegényt).

Mindezek a változások ismertek középiskolásaink nyelvében.
A mássalhangzók geminációja azonban nem csak kupuszinai érdekesség, 

hanem egész Bácska, sőt Vajdaság így ejti a szavakat: 
sebéssen, (sebesen), merésszen (merészen) 
pirossáb (pirosabb).

Igen erős érvényű nyelvjárásunkban a mássalhangzók rövidülése is. 
A -t és -b hang hosszú ejtése szó végén ismeretlen. Ez vonatkozik a múlt 
időre és a melléknév fokozására is, de a mutató névmásokra (it, ot, ámot), 
a névutókra (álát, felét, mellet), és még néhány egyedi esetre.

Múlt idő: évét (evett), jáccot (játszott).
Középfok: sárgáb (sárgább), okossáb (okosabb).
Felsőfok: legcsunyább (legcsúnyább), legjob (legjobb).

Minden bizonnyal van szláv hatás nyelvünkben (akár szlovák, akár 
szerb), de középiskolásaink beszédében idegenszerű ejtés nincs, tehát vagy 
a magyar köznyelv, vagy a kupuszinai magyar nyelvjárás szabályainak meg
felelő a kiejtésük.

A szókészlettani és szóalaktani problémákra térve először a személyes 
névmások alakjairól szólunk. Kupuszinán ezek így hangzanak, még a közép- 
iskolásoknál is:

én, té, í — mink, tik, ík.
A szótöveket illetően az egytagú -v tövű igék nálunk is úgy jelentkeznek, 

mint a többi nyelvjárásban: 
híl, szil, (hív, szív) 

ragozva: hílok, híja, szílok, szíjá.
Dolgozatunk elején említettük, hogy a főnévi igenév képzője Kupuszinán 

a -nyi. Valóban az, de csak a hatvanon felüli lakosok nyelvében^ A fiatalabbak 
már rendre a -ni képzőt használják, mostani iskolásaink pedig teljesen idegen
nek érzik a régit.

A határozói igenév -va,-ve képzője azonban tanulóinknál is hasonul: 
áddá (adva), kérre (kérve), sitté (sütve).

A melléknevek fokozásáról már szóltunk, tehát alaktani kérdésként ezt 
nem kell újra tárgyalnunk. Megemlíthetjük azt a személyes élményünket, 
amikor tanulóink nagyon mesterkéltnek érezték a kupuszinai születésű ma
gyartanár köznyelvi beszédét, s ránk szóltak, úgy látszik, mi már el
felejtettük igazi anyanyelvűnket, ha folytonosan: itt, ott, szebb, jobb alakokat 
használunk.

Határozóragjaink szinte teljesen egyeznek a vajdasági regionális magyar 
köznyelv ragjaival. Itt elsősorban a-bán,-ben helyhatározórag -ba -be raggal 
való megegyezésére gondolunk.

A -bői, -bői, -tói, -tői -ról, -rő/ragpárok a következőképpen hangzanak Ku
puszinán: -bú, -bí, -tű, -ti, -rú, -rí, tehát a mély hangú zártabbá válik, a magas 
hangú pedig, mivel -ü hang nincs a kupuszinai nyelvjárásban, az annak 
megfelelő -í hanggá. Középiskolásainknál az -ú hangú változat jelen van,



az -í hangú azonban, a környék nyelvének megfelelően, -ü hangra változott, 
tehát eképpen hangzanak: -bú, -bű, -tú, -tű, -rú, -rű.

A birtokos többségét harmadik személyben a középiskolások is jelölik 
a birtokszón: á bótosék házuk, á Mónarék féggyik.

A sok helyen élő -suk -sük-ölés, természetesen nálunk is megtalálható. 
A -t végű igék tárgyas ragozásánál jelentkezik kijelentő mód egyes szám har
madik, többes szám első, második, harmadik személyben:

E. /3. sisse (süti) T. /2. sisséték (sütitek)
T. /1. sissik (sütjük) T. /3. sissék (sütik).

Minden kupuszinai tanuló suksüköl.
Az alanyi ragozás feltételes mód jelen idő egyes szám első személyének 

-nák a ragja. Ez is igazodás, vagy egybeesés a regionális köznyelvhez képest: 
írnák (írnék), innák (innék), ásnák (ásnék).

Következetesen -nák-ot használ a vajdasági magyarok java része, de még 
az újvidéki televízió és rádió jónéhány közismert magyar riportere, újság
írója is.

Igeragozásunk többi sajátosságai közül figyelemre méltó, hogy az időjel 
mindig rövid -t, de erről is esett már szó.

Szintén rövid a felszólító mód -j jelének és az előtte álló mássalhang
zónak hasonulással létrejött alakja:

ás-\-j=ás, hoz+j=hoz, keres-\-j=keres.
Tanulóink ikes ragozása az újabb köznyelvi tendenciához hasonló:

lentő mód felszólító mód feltételes mód
álszok aludjak álunnak
álszó áludj (á) álunná
álszik aludjon álunná
alszunk aludjunk álunnank
álusztok áludjátok álunnatok
álszánák áludjánák álunnánák.

A ritka esetek közül, amelyek a diákok körében is megtalálhatók, meg
említhető még a szokik és eszik ige iktelensége, valamint a fagy, fogy, falaz 
ige ikessége. A muszáj igét pedig, közderülésre, ragozza a kupuszinai tanuló: 
muszájok, muszájsz stb.

A nyelvjárás legkevésbé erős oldala a mondatszerkesztés. Mondatain
kat mindig úgy kell fogalmaznunk, hogy bárki megértse őket. A kupuszinai 
tanulók mondatait mi, kupuszinaiak megütközés nélkül, maradéktalanul 
értjük, de érezzük köznyelvtől eltérő jellegzetességeit is.

Kupuszinán például a határozott névelők közül csak az egyik ismert:
a. Tanulóink ezt használják magán- illetve mássalhangzóval kezdődő szó 
előtt is:

á Pista, á Erzsi, á iveg.
Míg az idősebbek között nem él az a változat, melyben az említett névelő 
-z-je átragad a névszóra, addig a fiataloknál megtalálható, s ez is egy példája 
a regionalitásnak:

á zápá, á Zerzsi, á Zánci, á zessé.



A nyelvi kongruenciának is több lehetőségével találkoztunk.
A határozatlan számnév után többes számú a névszó:
sok emberek, rengeteg nyulák stb.
A már említett eset a birtokos többségének jelölésére ide is sorolható: 

á Mónarék féggyik.
A páros testrészek és az azokat fedő ruhadarabok neve is mindig többes 

számú:
Fájnák á kezejim. Aliig álok á labájimon.
A köznyelvinél eltérőbb az -e kérdőszó használata is; nem okvetlenül 

az állítmány után következik. Leginkább szétválasztják az igekötős igei ál
lítmányt és az igekötő után teszik ki a kérdőszót: Még-é csínatá? El-é vitte?

Az igekötővel is adódik gond, mert az ige előtt marad kirekesztő szó
rendben is:

Ki megmontá? Ki elvitte?
Érdekes, hogy ez az eset már nem minden tanulónál mindennapi, mint 
az előző.

Jelentkezik a kupuszinaiak nyelvében a többszöri tiltás, tagadás is, de 
a középiskolások nyelvében már nem.

A kapcsolatos mondatokból, de általában a kupuszinai nyelvből 
hiányzik az és kötőszó. Az említett mondatokban még vagy ősz kötőszót 
használnak. A fiatalok pedig párhuzamosan mind a hármat, de csak beszéd
ben.

A szókinccsel, mint a nyelv változásokra legfogékonyabb területével 
kezdtük dolgozatunkat. A végén el kell mondanunk, hogy nemcsak a köz
nyelv új szavai honosodtak meg a fiatal kupuszinaiak nyelvében, illetve a köz
nyelv kihalt szavai (mestergerenda, sajtár, gyolcs, palavessző stb.) tűntek el 
onnan, hanem a mi tájszavaink is erre a sorsra jutottak. A modem fiatalok 
szavai válnak használatossá itt is (csaj, srác, buli, klassz, tetű, frankó stb.), 
a régi tájszavak pedig feledésbe merülnek. Az alak- illetve jelentés szerinti 
tájszók nagyban megegyeznek a többi tájnyelvével, míg a tulajdonképpeni 
kupuszinai tájszók (pérká, kóró, trotóká, súléncá, pocsífká, rászporék stb.) 
már alig használatosak. A valódi tájszavakat a mi tanulóink már egyáltalán 
nem értik, így egyetlen egyszer sem használták őket sem írásban, sem be
szédben.

Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy a mai kupuszinai fiatalok 
beszédében még jelen van az ősi nyelvjárás majdnem minden vonása, de 
már párhuzamosan megtalálhatók a bácskai/vajdasági magyar köznyelv 
egységes jellegzetességei is.

(1978) Silling István



4. A NYELVJÁRÁSTAN A JUGOSZLÁVIAI 
FELSŐOKTATÁSBAN

A nyelvjárástan oktatása Jugoszláviában egyelőre még csak az Újvidéki 
Egyetem Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében 
folyik, annak ellenére, hogy Eszéken a közelmúltban megnyílt a Pedagógiai 
Fakultáson az óvónői és osztálytanítói szak, Mariborban pedig a Pedagógiai 
Főiskola magyar szakja. Ezek a fiatal intézmények még egyelőre a szervezés 
gondjaival küszködnek, most alakítják ki egész munkaformájukat, róluk 
tehát nem szólnék. Nem is ismerem eléggé szervezetüket, munkájukat.

Annál jobban ismerem azonban az 1946-ban felállított és 1957-ig műkö
dött Újvidéki Tanárképző Főiskola Magyar Tanszékének, majd a szerepét 
átvevő és lassan negyed százados fennállását ünneplő, az Egyetem keretébe 
tartozó Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék szervezetét, munkáját, hisz 
aktív részese voltam és vagyok a két intézményben folyó munkának, okta
tásnak.

Az elmúlt 35 év alatt természetes módon az anyanyelv oktatása alapelvei
ben, anyagában és módszerében is többször változott.

Ami a nyelvjárástan fontos szerepét illeti a főiskolai oktatásban, el kell 
mondanunk, hogy ezt már az első pillanatokban felismertük. Annál is inkább, 
mert nyelvhelyességi kérdéseink tárgyalása szorosan összetartozott a nyelvjá
rások tulajdonságainak megismerésével. A jövendő oktatókat fel kellett 
készítenünk a nyelvjárások ismeretére, mert a kisebb helységekben az iskolá
ban, különösen az 50-es, 60-as esztendőkben, még többnyire nyelvjárást 
beszélő gyerekekkel találkoztak. Az oktatóknak a gyermekek ösztönös nyelv- 
használatát kellett tudatossá tenniök a nyelvi norma elsajátíttatásával. Hogy 
a feladatot elvégezhesse az oktató, neki magának is ismernie kellett környezete 
nyelvét, nyelvhasználatát, nyelvjárási sajátságait, mert azok nemcsak a beszéd
ben jelentkeztek, hanem az írásban is. A kupuszinai gyerekeket pl. csak 
sok gyakorlással lehetett a számukra szokatlan ö és ü használatára szoktatni, 
vagy a feketicsieket az é helyett ejtett í kerülésére, de általában nehéz volt 
leszoktatni a gyerekeket az elletni, szallag, posta, kor ejtéséről és írásáról.

A hallgatók ilyenfajta felkészítésére, sajnos, csak igen kevés idő állt 
rendelkezésünkre, ti. a nyelvjárástan mint önálló tantárgy nem szerepelt, 
csak a nyelvtörténet részeként oktattuk. Nyelvtörténet pedig a Főiskolán csak 
a III. és IV. szemeszterben szerepelt 1 +  1 órával. Mivel ez az óraszám meg
határozta a tárgyalandó anyagot, a hallgatók már akkor is részt vettek nyelv
járásgyűjtő utakon, hogy legalább így ismerkedjenek a jugoszláviai magyar 
nyelvjárásokkal. A begyűlt anyagot szemináriümi munkában dolgozták fel.



Az 1958/59-es tanévben megkezdte munkáját az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészkarán a magyar lektorátus, majd a következő évben a Magyar Nyelvi 
és Irodalmi Tanszék. Az első tantervben a nyelvjárástan itt is még a nyelv- 
történet része. A nyelvtörténet az első 6 szemeszterben szerepéit heti 2 + 2  
órával. A jugoszláviai nyelvjárások ismertetésére az utolsó szemeszterben 
került sor. A hallgatók most is minden évben más-más vidéken vettek részt 
nyelvjárásgyűjtő úton. A gyűjtés helye attól függött, hol kaptunk ingyen 
szállást, ellátást.

Az 1961/62-es tanévben a középfokú pedagógusokban tapasztalható 
káderhiány megszüntetésére a 4 éves oktatási rendszert 2 fokozatból álló, 
2—2 éves diplomát adó oktatás váltotta fel. A nyelvjárástan átkerült a II. 
fokozatba, de most a mai magyar nyelvvel társult. Még mindig nem önálló 
tantárgy. A gyűjtőút mint munkaforma tovább él. A gyüjtőúton azonban az
I. fokozat hallgatói is részt vehettek, ha érdeklődtek az ilyen fajta munka iránt. 
A II. fokozatnak viszont kötelező volt a részvétel. így ismerkedtek a jugoszlávi
ai magyar nyelvjárásokkal. A gyűjtőfüzetek, a magnetofon-felvételek, a fény
képek, a munkanapló, az anyagot feldolgozó dolgozatok bekerültek a Tanszék 
hangarchivumába és dokumentumtárába. Bárki szabadon felhasználhatja 
őket,

Az 1964/65-ös tanév ismét változást hozott, visszatértünk a fokozatos 
oktatásról a 4 éves egységes oktatásra. Az új tantervben végre megkapta 
önálló helyét a nyelvjárástan. Igaz, csak kevés órával: a VIII. szemeszterben 
2+ 0  órával. Általában a nyelvjárástani kérdések tisztázására fordítottuk az 
időt, de Qérni idő jutott a jugoszláviai magyar nyelvjárások alaposabb ismerteté
sére is. A téli vagy nyári szünidőben rendszeres nyelvjárási gyűjtés folyt, 
a hallgatók egyéni témák feldolgozásával aktív tényezőivé váltak az oktatásnak, 
egyúttal a tudományos munkát is megízlelték. A gyűjtésen alapuló dolgozatra 
kapott jegy része lett a tantárgyból kapott érdemjegynek. Több arra érdemes 
dolgozat megjelent a Tanszék évkönyvében is, bekerült a tudományos életbe.

1967-ben, az új reform idején a nyelvjárástan a VIII. szemeszterben 
maradt továbbra is, de nőtt a gyakorló órák száma, most 2+ 2  lett a heti óra
szám. A VIII. szemeszterben elhelyezett nyelvjárástant jó megoldásnak tartot
tuk, mert akkorra a leíró nyelvtani tanulmányok befejeződtek, megfelelő 
tudással felfegyverezve könnyebb volt a szinkrón nyelvjárástan hangtani, 
alaktani és egyéb jelenségeinek tárgyalása. Ezzel szinte alkalmaztuk az eddig 
tanultakat, az összehasonlítás a normával könnyebbnek mutatkozott. Az 
anyagban a központi helyet a jugoszláviai magyar nyelvjárások foglalták el, 
kitérve természetesen a telepítésekre is. Tudománytörténeti szempontból 
is megokoltnak tartottuk a jugoszláviai magyar nyelvjárások középpontba 
állítását, mert tudott dolog, hogy a jugoszláviai magyar nyelvjárások rendkívül 
színes képet mutatnak, a XVIII. századi nagy telepítések idején és később 
is sok és sokféle nyelvjárást beszélők telepedtek meg vidékeinken.

A nyelvjáráskutatás módjával, az anyaggyűjtéssel és a feldolgozással 
foglalkozva az órán és mindezt a terepen is gyakorolva, rájönnek a hallgatók, 
hogy a nyelvjárásokkal való foglalkozás sürgető feladat, mert a gazdasági, 
társadalmi, művelődési viszonyoknak megfelelően a nyelvjárások egyre nagyobb 
mértékben, egyre nagyobb iramban adják át helyüket a köznyelvnek. Közben 
arra is rájön a hallgató, hogy a nyelvjáráskutatás szinte elválaszthatatlanul 
kötődik a néprajzhoz. A személyekre szóló kutatási feladatok a terepi munka



során is tekintetbe veszik eme kapcsolatot. A múlt hagyományai mellett 
megismerkednek a mai falu lakóival, életmódjukkal, észreveszik a falu min
dennapi életét, apró eseményeit, az emberek hétköznapjait, s esténként, mikor 
összetalálkoznak a terepjáró csoportok, meg is tárgyalják a tapasztaltakat. 
De nemcsak megismerik a falu életét, nemegyszer tevékenyen részt is vesznek 
benne. A közös élet sok vidám történet szülője. A szakmain kívül kultúrális 
élményekben is van részük a hallgatóknak, Zágrábban pl. a Zrínyi-könyvtár, 
másutt egy-egy múzeum, vár meglátogatása teszi felejthetetlenné a kirándulást. 
Egy-egy lakodalom, szüret, disznótor egy kis szórakozást is hoz a gyűjtők
nek. De a terepi oktatás — most már annak nevezzük, nem tanulmányi kirán
dulásnak— nemcsak szórakozásból s itt-ott egy kis munkából áll, hanem való
ban komoly munka folyik a 3—4 napos, esetleg egy hetes úton, nagyon sok 
szép, később felhasználható anyaggal telnek meg a gyűjtőfüzetek. A két-három 
tagból álló csoportok a legkülönfélébb témákra vonatkozó adatokat gyűjtve 
hozzájárulnak a jugoszláviai magyarság nyelvének pontosabb megismerésé
hez, a más népekkel, nemzetiségekkel való hosszú együttélés szülte kölcsön
hatás felkutatásához, végső soron megismerik hazánkat és lakóit, s az oktatás 
objektumaiból szubjektumokká válnak.

A vizsgáztatás az első periódusban úgy történt, hogy a jelölt lehallgatott 
egy szövegrészletet valamelyik jugoszláviai magyar nyelvjárásból, s miután 
elemezte hangtani, alaktani és mondattani meg lexikológiai szempontból, 
megkísérelte meghatározni, melyik nyelvjárásról, melyik község nyelvéről 
van szó. Ez aránylag nem okozott különösebb nehézséget, mert elég sok 
szöveget hallgattunk a gyakorló órákon, hisz van sok felvételünk, de a terepi 

gyűjtés is segített.
Újabban módosítottuk a vizsgáztatást. Most a tárgyalt anyagból kapott 

kérdés után kiki röviden ismerteti saját anyanyelvjárását. Ez nem váratlan 
kérdés, mert a szemeszter folyamán minden hallgató magnetofonnal rögzí
tett és lejegyzett szöveg alapján feldolgozza anyanyelvjárását, bevezetéskét 
ismertetve a község történetét, a telepítés idejét, a telepesek származását. 
A tárgyalás során a helyi nyelv teljes rendszerének bemutatására kerül sor. 
Egy-egy dolgozat néha valóságos kis szociolingvisztikai remekmű. A hallgatók 
szívesen végzik ezt a munkát. A dolgozat felolvasásakor, a szöveg bemutatásakor 
jól látszik ez. Hasznos is az egyes helyi nyelvek bemutatása, hisz nem jut
hatunk el mindenhova, viszont hallgatóink sokfelől érkeznek.

1967 óta többször reformáltuk az egyetemi oktatást, de a nyelvjárástan 
oktatásában lényeges változás nem következett be. A szakosított oktatás beveze
tése a középiskolai rendszerben a felsőfokú oktatásban is változást igényelt. 
Rá kellett épülnie a középfokú oktatásra. A szocialista önigazgatás társadalmi 
szükségletei az iskolában is változást igényeltek. Az új minőségű társadalom
ban az egyén társadalmi szerepeinek száma megnőtt, s mindegyik szerep 
más kommunikációs tevékenységet igényel. Az újfajta társadalmi szerep 
nem annyira írásos megnyilatkozást követel, mint inkább szóbelit. A szóbeli 
megnyilatkozás viszont köznyelvi szintű megnyilatkozást követel. Az  új
fajta szerepre felkészítéskor a tanárnak ismernie kell tanulóinak kommuniká
ciós készségét, nyelvhasználatát. Hogy közéleti, társadalmi funcióikat el
láthassák, a dolgozóknak fel kell készülni e társadalmi szerepekre, s a felké
szítésben a nyelvjárástannak is megvan a szerepe. Hogy leküzdhessük a nyelv- 
járásiasságot, a norma mellett ismernünk kell a nyelvjárásokat is, mert csak 
így érhetünk el neveltjeinknél megfelelő eredményt.



Legújabban a nyelvjárástan a IV. év nyári szemeszterében szerepel 
2+1 órával. Csak a tanárszakos hallgatók veszik fel, a fordítók, könyvtárosok 
nem, mert heti 30 óránál senkinek sem lehet több órája.

A tananyag vázlatosan á következő: A nyelvjárással foglalkozó tudomány 
fajai, kapcsolatai más tudományágakkal, segédtudományai.

A nyelvjárás, nyelvjáráscsoport, nyelvjárási sziget jellemzői. A népnyelv, 
az irodalmi és a köznyelv viszonya. Vélemények a nép nyelvéről. A nyelvjárás 
kialakulása, létezésének feltételei. Az anyaggyűjtés módszere, a feldolgozás 
lehetőségei. A nyelvatlaszok. A magyar nyelvjárások osztályozása. Az egyes 
nyelvjárástípusok jellemző tulajdonságai. A jugoszláviai magyar nyelvjárások 
részletes bemutatása (történeti előzmények, telepítések, az egyes egységek 
nyelvi tulajdonságainak bemutatása: a Bácska, Bánát, Drávaszög, Muravidék, 
Szerémség, Szlavónia magyar településeinek jellemző tulajdonságai magneto
fonszalagra vett szövegek és a hallgatók beszámolói alapján.) A nyelvjárás 
és a nyelvhelyesség kérdése.

Örömmel kell megállapítanom, hogy a hallgatók általában nem érzik 
tehernek ezt a tantárgyat, az aktív részvétel közelebb viszi őket a tárgyhoz. 
A magiszteri továbbképzés során is több hallgató választott eddig nyelvjárási 
témát magiszteri dolgozatához.

(1981) Penavin Olga



5. SZEMPONTOK A SZLAVÓNIAI NYELVJÁRÁSI MONDATTAN
MEGÍRÁSÁHOZ

Szinkrón alapon, a leíró mondattan síkján tárgyalom a szlavóniai nyelv
járás mondatrendszerét, ragaszkodom a hallottakhoz, a gyűjtésemhez, és 
csak olykor — ha arra szükség mutatkozik — folyamodom a tárgyalás folya
mán tudományos absztracíókhoz. A szlavóniai nyelvjárás, bár egységes 
gyökerű s ma sem különül el nyelvszerkezetében, mégis más-más regionális, 
ül. falubeli változatát beszélik pl. a harasztiak, a lászlaiak, a kórógyiak, a 
rétfalusiak. Ezért tartottam szükségesnek minden mondat után feltüntetni 
a falu kezdőbetűjét, ahonnan a mondat ered. A valóságban alig van olyan 
ember, aki tiszta köznyelven beszélne, ugyanez az eset a nyelvjárást beszélők
nél is. Nem teljesen érintetlen a köznyelvtől, írott nyelvtől. A szlavóniai 
nyelvjárásban az ősibb magyar nyelvemlékbeli, sőt szórvány szójegyzékbeli 
kor hagyományai is tisztán fellelhetők. Van olyan rétege, amely kimutathatóan 
viszszanyúlik az ősmagyar nyelv korába, sőt még korábbra utal pl. a névelő 
nélkül használt mondatszerkezet: „Egy kicsint gyomrom háborog“ : ,-Biró- 
túl jövök“ : „Kapu bé van (zárva)“. Ezenkívül ősibbségre vall az is, hogy 
olykor az a névelő helyett az névelő járja, pl.: „Az haraszti híd alatt". Vagy 
ősiségre vall az ilyen szólásszerű szerkezet is: „Jó reggelt, lelköm“ (=m ár 
csak emlékezetben élő szerkezet, hogy így is köszöntek).

Mivel nemcsak új mondattani jelenségekről számolok be, hanem a 
szlavóniai nyelvjárásban még eleven, régibb eredetű mondattani jelenségek
ről is, ezért az időt — mindig figyelembe vettem. A szlavóniai nyelvjárás dif
ferenciáltsága, tagoltsága tehát, bár elsősorban területi, földrajzi, néprajzi, 
ugyanakkor időben elhelyezhető is. Ezért a feldolgozás közben ügyeltem arra, 
melyik a régibb, a még régibb, s melyik az új vagy fiatalabb mondattani szerke
zet, szokás, jelenség a szlavóniai mondattanban.

A nyelvjárás fogalmát nem használtam szűkebb értelemben, illetőleg 
nemcsak azokat a mondattani, nyelvjárási jelenségeket tárgyalom, amelyek 
a nyelvjárásnak mint nyelvváltozatnak a sajátjai, illetőleg, amelyek a nemzeti 
nyelvben (a művelt köznyelvben) nincsenek meg. Az a körülmény ugyanis, 
hogy egy-egy nyelvjárási jelenség bekerült-e a nemzeti nyelvbe vagy fordítva, 
vagy továbbra is csupán nyelvjárási szinten maradt, ez a körülmény a leg
kevésbé sem érinti a jelenségnek nyelvjáráson belüli helyzetét. A lejegy
zéskor és feldolgozáskor tehát a nyelvjáráson belüli teljességre törekedtem.

A leggondosabb nyelvjárástörténeti vizsgálattal derítettem fel a leíró 
mondattani jelenségeket, s adom át, ezzel is gazdagítva tudásunkat a magyar 
nyelvjárásokról, s a magyar nyelvről is, de főleg a szlavóniai nyelvjárásról.



Könyvem tárgya a szlavóniai nyelvjárás leíró mondattana lesz. A követ
kező rendszerben szándékozom feldolgozni anyagomat.

Általános tudnivalók a szlavóniai nyelvjárású mondatról. Ez tárgyalja 
a szlavóniai mondattan mivoltát, jellemző vonásait, a nyelvtani eszközöket.

Ezután a mondatok tartalmi osztályozását adom: a kijelentő, felkiáltó, 
óhajtó, felszólító és kérdő mondatfajtákat.

A következő egység a mondat szerkezet szerinti osztályozása: tőmondatok, 
a bővített mondat, összetett mondat (== mellérendelő összetett mondat, 
alárendelő összetett mondat), és a többszörösen összetett mondat. Állandó 
fordulatok, hagyományos, kész mondatok. Ezt követő egység: a főmondatré
szek: alany, állítmány (igei, névszói, összetett) és a bővítmények: tárgy, 
határozó, jelző. A szlavóniai nyelvjárás mondattanát a szórendnek, s a vele 
összefüggő intonációs eszközöknek (a hangsúlynak, a hanglejtésnek és a beszéd- 
szünetnek) mondattani elemzésével zárom.

Bóna Júli



6. NYELVJÁRÁS ÉS KÖZNYELV VISZONYA A CSANTAVÉRI 
KÖZÉLETISÉG NYELVHASZNÁLATÁBAN

Korunk emberének egyre gyakrabban van lehetősége arra, hogy meg
jegyzéseit, észrevételeit különböző helyeken nyilvánosságra hozza. A falu 
.embere is mindinkább hozzászokik, hogy bizonyos kérdésekben kikérik 
a véleményét. A falu életének irányítása, időszerű problémák megvitatása 
a polgárok tevékeny részvételével' történik. A helyi közösségekben, alap
szervezetekben megbeszélik a fontos teendőket, a küldöttek a határozatokról, 
javaslatokról a küldöttek ülésén beszámolnak, tehát lehetőségük van, hogy 
a falut, a közösséget érintő kérdésekről véleményt ipondjanak. A falu gazdasági 
életének irányításában kifejezésre jut a munkások véleménye. A falu embere 
tehát hozzászólásaival, felszólalásaival bekapcsolódik a közéletbe.

Az egyéni problémák megoldásakor az emberek rákényszerülnek, hogy 
a megfelelő hivatalos helyeken megnyilatkozzanak.

A falusi igazgatás magyar nyelven történik, az emberek anyanyelvükön 
beszélhetnek. Mivel a falusiak nagy része beszédében még mindig alkalmaz 
nyelvjárási elemeket (vagy nyelvjárásilag többé-kevésbe színezett köznyelven 
beszél), érdemes megvizsgálnunk, hogyan jelentkezik a nyelvjárás a közéleti 
használatban, azaz milyen viszonyban van a köznyelv a nyelvjárással.

Dolgozatomban a csantavéri közéletiség nyelvhasználatában vizsgálom 
a nyelvjárás és köznyelv viszonyát.

A nyelvjárással foglalkozók gyakran hangsúlyozzák, hogy egyre inkább 
fogy a „tisztán** nyelvjárást beszélők száma, mert állandóan tapasztalják, 
hogy a nyelvjárást beszélők tudatában passzívan, illetve aktívan ott a köz
nyelv, tehát a nyelvjárás mellett a köznyelvi rendszert is ismerik. Idegenek előtt 
például a nyelvjárást beszélő igyekszik a köznyelvet használni. Más kérdés 
az, hogy mennyiben sikerül átváltania a nyelvjárásról a köznyelvre, milyen 
mértékben tudja kiküszöbölni, elhagyni a nyelvjárási alakokat. Számunkra 
a jelen pillanatban az a tény a fontos, hogy a köznyelvi alakok behatolnak 
a nyelvjárást beszélők nyelvébe, és megindul a harc a régi, a nyelvjárási és 
az új, a köznyelvi alakok között.

Az anyaggyűjtés és a feldolgozás módszere

Dolgozatomban csak adalékokkal szolgálok a csantavéri közéletiség 
nyelvhasználatához. A közéleti megszólalás néhány fajtájában figyeltem 
meg a nyelvjárás és a köz nyelv viszonyát. Néhány alkalommal lehetőségem 
nyílt, hogy résztvegyek fontos megbeszéléseken, küldöttek gyűlésén, magneto-



fonszalagra rögzíthettem különböző iskolai végzettségű, foglalkozású, művelt
ségű és különböző korú emberek bezámolóját, hozzászólását, felszólalását. 
A községi helyi közösség irodájában, az anyakönyvvezetőnél, ügyvédnél, 
a földművesszövetkezet néhány mérnökének irodájában felvételezhettem 
az emberek beszédét különböző ügyek intézésekor. Felvételeim „lopott" 
felvételek, az adatközlők nem tudtak a felvételezésről, s ez nem mellékes 
szempont, az adatok ugyanis természetes környezetben szerepelnek.

Tehát a lejegyzett szövegek egy része elő nem készített megszólalás, 
másik része előkészíthető megszólalás volt.

A teljes anyag közlése a terjedelem miatt lehetetlen, nem is célunk ez. 
A rendelkezésemre álló megszólalásfajtákból néhány részletet mutatok be, 
majd felsorolom a szövegben szereplő nyelvjárási illetve köznyelvi elemeket. 
A többi kiválasztott szövegből csak a számunkra fontos adatokat sorolom 
fel és százalékban kimutatom a nyelvjárási és köznyelvi alakok arányát. Mivel 
a nyelvjárásiasság foka nem azonos a szövegekben, érdemes megvizsgálnunk, 
milyen típusúak a szövegek. Célszerűnek látszott Benkő Loránd módszerének 
követése.1 A Benkő által meghatározott hárem fő típus azt fejezi ki, hogy 
hány jelenségben mutatkozik provinciális és hányban norma szerinti megoldás. 
A három fő típus jellemző vonásai a következők:

1. A provinciális típusban a szövegek erősen provinciális jellegűek, 
sok nyelvjárásiasság van bennük különböző jelleggel és arányokkal.

2. Az átmeneti típusba tartozó szövegeknél nem tengnek túl a nyelvjárási 
alakok, nem nyomják rá bélyegüket a szövegre. Ezt a típust felemás megoldá
sok, kettőségek jellemzik.

3. A normatív típusba tartozó szövegekben csak elvétve vannak nyelvjárá
si alakok, az irodalmi nyelv normáihoz igazodnak, esetleg csak néhány esetben 
térnek el tőle.

Mivel a szemléltetésre szánt adatok száma nem elegendő ahhoz, hogy 
általánosabb következtetéseket vonhassunk le, a lejegyzett és elemzett teljes 
anyag adatait használom fel. Nem arra törekedtem, hogy bemutassam, milyen 
nyelvjárási változatok jelentkeznek a közéleti nyelvhasználatban, hanem arra, 
hogy. ezek milyen arányban fordulnak elő a köznyelvi formák mellett.

A nyelvjárással foglalkozók általánosan elfogadott véleménye, hogy 
jobb kevesebb jelenséget részletesebben vizsgálni, mint sokat felületesen. 
Dolgozatomban hangtani jelenségeket vizsgáltam, mert a kettősségek a 
hangtani jelenségeknél figyelhetők meg leginkább. A vizsgált jelenségek 
különböző természetűek. Magánhangzókat, mássalhangzókat egyaránt vizs
gáltam. Csak néhány jellemző sajátságot, kulcsjelenséget választottam ki, 
ügyeltem rá, hogy ezek többször forduljanak elő, lehetőleg általános tendencia
ként legyenek jelen.

A vizsgált jelenségek a következők: a zárt-í-zés, az é kérdése, a jön szóban 
a y és ö fonémák viselkedése, a depalatalizációs l-ezés, az azonszótagú -l kiesése, 
a mássalhangzók hasonulása és az intervokális -s és-lk geminációja.

A közeledés a nyelvi normához átmeneti megoldásokkal történik. Azok
ban az esetekben, amelyekben lehetséges átmeneti alak, ezeket is vizsgálom.

A példák közül különösen azok érdemelnek figyelmet, melyek egyidő- 
ben mutatnak ingadozást, illetve eltérést a mai köznyelvi állapottól. Ebből



következik, hogy az ellenpéldák közé azok kerülnek, melyék a csantavéri 
nyelvjárásban más alakban is előfordulnak, azaz azok, amelyeknek kétféle 
realizációs lehetőségük van.

A vizsgált nyelvi anyag bemutatása szituációkban

1. SZ. HOZZÁSZÓLÁSOK

1. sz. adatközlő: „A bekötőutakon szét van háva, ez szégyön a falura 
nézve, üvegek, vasak, ez így van. A népnek észt valahogy mek kőne hirdetni. 
Hirdetni kőne válisztó gyűlésén, ebbe még a kösség is bűnös. Tudatni a 
néppé. A károkrú a taposásrú van szó, ez valóba. A zadrugának itt van a 
lóversenypájáná tavai éty hold répát etapostak a kocsik. Má ki is vót éggyezve. 
Ez szégyen. Mennyi munka rá vót kötve. Most szorozzuk még azt a gabonát, 
mennyijé! Mé nem lehet ászt az útat mekcsináni, hogy a nép né mennyen 
fő? Mennyének ki mámmá a mezőőrök, az üdő kicsit jó vót, ha száz kocsit 
nem foktak vóna meg! Én magam is fönt jártam a fődeken! De ha nem tudok 
máshun eménni! Mámmá vótak a parasztok, akik megtárcsázták, méhecc! 
Abbú megtárcsászhatták vóna hússzó ászt a laposokat ott. Észt javasónám!“

A szövegben többféle nyelvjárási jelenséggel találkozunk. Leggyakoribb 
az-1 kiesése: néppé, károkrú, taposásrú, abbú, itapostak, javasónám. Egyéb 
nyelvjárásiasságok: kőne, tavai, mennyi, üdő máshun stb. Csak két szóban 
van köznyelvi alak: kösség, gyűlés. 26 nyelvjárási adattal szemben (92,86%)
2 köznyelvi adatunk van. (7,14%).

2. sz. adatközlő: „Vót pénze! Úgy gondóta! Szeretnék szóni! maga emlík- 
szik arra! Ott vót maga! Földműveléssel foglalkozunk, abból élünk! Segíj- 
jének rajtunk. Énrajtam mennyiket nyernek? Ha kifizetnek normálisan, 
odaggyuk! Ha úgy jönnek! Akkó s megyünk. Pontossan a felesíginek monta. 
Magukhoz akartunk fordulni. Akkó se akartunk az árrú. Ez a kössíkháza hogy 
nész ki! Épijjék fő észt. Ott az Uzsváré! Szereté fölkínáni. A belső az övé. 
Nem is tuggya úgy elanni, néki nincs szüksége. Nincs pézök. Ez nem érdeköl. 
Hallotta a Lászlónétú. Oda nem két vadrátos portákat köllene anni.“

Többféle nyelvjárási jelenség van a szövegben, pl. az-1 kiesik a követ
kező szavakban: vót, szóni, gondóta, kínáni, Lászlónétú, ugyanakkor más 
szavakban nem esik ki az-e: földműveléssel, foglalkozunk, abból, fordulni. 
í-ző  alak is előfordul: emlíkszik, felesíginek, kössíkháza, ugyanakkor pénze, 
pézük, szüksége alakok is jelentkeznek. Nyelvjárási jelenségek még: épijjék, 
segíjjék, Uzsváré, elanni, mennyiket. Köznyelvi alakok: normálisan, jönnek, 
övé. 21 nyelvjárási adat (63,64%) és 12 köznyelvi adat (36,36%) van a 2. 
szövegben.

3. sz. adatközlő:i-zés 3. személyű birtokos személyragos alakban: fizetésit, 
részit; msh. kiesése, akkó, sokka, ehhő, alkalomma: vót, hereszénájé; -bán, -ba 
(éféltájba, határba)
Nyelvjárási adat: 10 (62,5%)
Néhány esetben nem esik ki a mássalhangzó: elnéptelenedik, tekintettel, 
kéccer. A jön szó háromszor szerepel köznyelvi alakban: hazajönni, kijön 
(2). A 6 köznyelvi adat 37,5%.



f-zés egy adatban (kössíg), i-zés szintén egy adatban (szélibe) szerepel. 
íz-zés a mennyit szóban jelentkezik. Az-/ kiesik a következő szavakban: 
körű, vót, dinárrá (2). Az és kötőszó helyett az oszt jelentkezik. Egy köznyelvi 
alak van a szövegben, egy alkalommal nem esik ki az 1 (múlt héten), összesen 
8 nyelvjárási adat (88,88%), 1 köznyelvi adat (11,12%).

5. sz. adatközlő

A  szövegben legtöbb példa az-/ kiesésére volt: főd, csapásrú, gondója, 
arrú. A kell helyett köll szerepel, a hol helyett hun (2), í-zés a szélességit szóban. 
Utaink—utaknak szembenállás is előfordult a szövegben. 9. nyelvjárási 
alakkal szemben (90%) egy köznyelvi alak (10%) jelentkezett.

6. sz. adatközlő

Az-ly depalatalizációja egy esetben jelentkezett (amellik), ellenpélda: 
hejés. A gyüllés szóban az-/ geminációját figyelhetjük meg, ugyanez a szó 
egyszer köznyelvi alakban is jelentkezett. Néhány esetben kiesett a más
salhangzó: körösztű, vóna, azé, összegé; ellenpéldák: volna (2). A-bon helyett 
a -ba szerepel a számba morfémában. A jönnek, híjuk, visszahívja, kész szavak 
köznyelvi alakban szerepelnek. Ebben a szövegben fele-fele arányban jelent
keznek köznyelvi és nyelvjárási alakok.

7. sz. adatközlő

A szövegben szembetűnő az-/ kiesése: vót (6), errű, arrú, nyóc, ohóva, 
tárgyává: csak két ellenpélda jelentkezett: föld (2). í-zés az égisz szóban jelent
kezett, ellenpéldák: törvényes, külömbség. Rövid i-zés: szélibe (2) morfémában 
fordul elő! Példa a mássalhangzók hasonulására: béleméjenni, ellenpélda: 
adni. A-batt, -ben inessivus rag egyszer fordul elő (határban), összesen 15 
nyelvjárási adat fordult elő (68,64%) és 7 köznyelvi adat (31,36%).
A hozzászólások alkalmával az adatközlők többnyire nyelvjárásban beszélnek, 
viszonylag kevés a köznyelvi adatok száma. Csak a 2. és a 6. számú adatközlő 
szövegét sorolhatjuk az átmeneti típusba.

1. SZ. FELSZÓLALÁSOK

8. sz. adatközlő: „Mi észt má valóban latolgattuk. Ejüttek hozzánk, 
beszélgettünk. Én nem tudom, valóba. Ejöttem tizenhat évve ezelőtt, éjöttem 
a Virág Balázsból. Kísérem a termellést. Nem sok értelmit látom az egísznek! 
Pár év alatt rágyünnek, hogy fölösleges. Esz köll megnézni éccé, van-e értel
me. Ijeri szempontbú köll megnézni. Mink rámákat gyártunk, tejjessen 
mást! Itt nagy lehetőségek vannak a fejlődésre. Ha szükség van rá, megájjuk 
a héjúnkét. stb.“



A részletből láthatjuk, annak ellenére, hogy több a nyelvjárásiasság, 
kettősségeket is találunk: éjöttem v. rágyünnek. Az — í-zésnél egíszhek, értel
mit, és szükség, körülmények. Az-l kiesésénél: beszélgettünk, szempontbú, 
évve, de: látogattuk, Virág Balázsból. A gemináció következetesen jelentkezik: 
alapossan, közössen, tejjessen, termellés stb. 20 nyelvjárási adattal szemben 
(64,5%) 11 köznyelvi alak (35,5%) jelentkezett a szövegben.

9. sz. adatközlő

„Beszélgettünk gazdasági témákról, többek között szóba került az Ukrasz 
TMASZ problémája is. A helyi közösség társadalmi-politikai szervei több 
ízbe foglalkoztak a társadalmi-gazdasági problémákkal, és ennek kapcsán 
merült fel az a gondolat is, hogy a megoldásokat a társadalom úttyán, ezen az 
oldalon kell megoldani. Fölvetődött, hogy tisztázandó dógok is vannak. 
Ezek azok a kulcskérdések, amire ki kell térni, Mi a kifogásolni való abba 
az anyagba? Mi az, ami nics összhangba azokkal a törekvésekkel, mejjek 
kösztudottak? stb.“

Az adatközlő csak néhány esetben tért el a normától, a -ban-ben ragok 
helyett -ba, -be alakokat használ, ez a jelenség következetesen érvényesül: 
ízbe, abba. anyagba, összhangba, stb.

A -ról, -ről, -tói, -tői ragokban a magánhangzó rövid: témákról, eszközökről, 
emberektől stb.

összesen 10 adat jelentkezik a nyelvjárásban (23,81%) és 31 köznyelvi 
alakban (76,19%).

10. sz. adatközlő

Csak néhány, nyelvjárási jelenség van a szövegben, ezek közül a legjel
lemzőbb a mássalhangzók hasonulása: télleg (2), ormi, turmák. Egyéb nyelv- 
járásiasságok: mink, elég, rula, bisztosíjja. A köznyelvi alakok közül néhány 
példa: nehéz, egészségtelen; járulni, dolgokrol, volna (3), próbálták, ezekkel, 
gondolatokkal: hejzet; ök; kell stb. összesen 9 adat szerepel nyelvjárásban 
(33,33%), 18 köznyelvi alakban (66,67%).

11. sz. adatközlő

Az-l és az-í geminációja jelentkezik a szövegben: különössen, szükségessék, 
végérvényessen, termellés (2). tehát összesen 5 adatunk van (14,28%), ezzel 
szemben 30 esetben köznyelvi megoldásokat találunk: nem esnek ki a mással
hangzók, az é minden esetben változatlan, stb. (85,72%).

12. sz. adatközlő

A szövegben 29 nyelvjárási megoldás és ugyanannyi köznyelvi alak 
szerepel. Gyakori a gemináció: százallékos, termellés (2), közössen, különös- 
sebb, nállunk (2), é-izés: elég (4), elégendő, százezer; i-zés; lehetősigeinkkel,



lehetősig (3), az -1 hang több szóban kiesik (dógot, nyócvan stb. de: dolgozik, 
eszközölni, eltartani, arról, oldani, kocsival stb.).

13. sz. adatközlő

Gyakori az -5 és -/ geminációja: pontossan, természetessen, realizállás, 
termellés, mullik, megbeszéllés, reméllem, de ellenpéldák is akadnak: végle
gesen, pontosan, közösen, százalék (2), termelés. A mássalhangzók kiesése nem 
fordul elő: volt (3) nyolcvan, elkészíteni, használva, összesen 12 adat fordul 
elő nyelvjárásban (25%) és 36 köznyelvi alakban (75%).

A felszólalásokban jobban érződik a köznyelv hatása. Kevesebb számú 
nyelvjárási jelenség fordul elő, és több az ellenpéldák száma. A 9. és 11. 
számú adatközlő szövege a normatív típusba sorolható, mert csak néhány 
nyelvjárási elem fordul elő bennük, a többi szöveg az átmeneti típusba tar
tozik, mert gyakoiiak a kettősségek, és a nyelvjárási jelenségek sem nyomják 
rá bélyegüket a szövegekre.

2. SZ. ÜGYINTÉZÉSEK

14. sz. adatközlő

„Mer ü nem vót bent. Aszonygya, ma reggé gyüjjek be. Majd én be 
is jövök. Mijen föltételek között lehetne rendezni észt, hogy né fojjon az én 
udvaromba őtöle a szennyvíz? Nem jó gyün ki. Kitör belüle. Az ű portája 
magasabb. A felesígem bejött ide. Három van fölű, három van alú. Mészá
rossá nem lehet düllőzni. Nedvessíg van. Má jütt az inspekció, pucójjuk 
össze. Az ajtóm előtt fojik el. Én vagyok a közepin. Én mégén kipucolom, 
az én gödrömet, mégén jön egy kis eső, mégén mén ki az uccára, annál csú
nyább nincs. Ott á béfordulásná, hogy gyün az út a vőgyrű föl, ott fölfordú- 
tunk. Befordútam a kertyibe. Én normálisan megcsináltam az útat.“

A szövegben alig van normatív alak: jön, föl, normálisan. A nyelvjárási- 
asságot jól szemléltetik a következő szavak: vót, réggé, fölű, alú, pucójjuk, 
béfordulásná, vőgyrű, főfordútunk gyün, gyűjjek, felesigém, nedvessíg, mégén, 
utat, mén, Ingadozás mégis jelentkezik: jön^gyün, /ö/~/o.

összesen 32 nyelvjárási adat van a szövegben (86,85%), és 5 köznyelvi 
(13,15%).

15. sz. adatközlő

„El van készítve. Van égy elképzelés! Ha kaphatnánk, ami föllazítja 
a talajt. Elegyengethetnénk saját kölcségen. Itt az a randa garázs. Saját köl- 
cségünkre csinálnánk égy betonfalat. Ide jönne hat-hét garázs. Lennének 
garázsok. Ez attól védené a garázsokat. Itt a raktárnál valami kerítést meg
oldanánk. Szedik ki a szemetet a hat kannából. Leásnánk majdnem egészen 
stb.“

A szöveg második, nem közölt részében három’nyelvjárási adat szerepel: 
köll, kő, főd. Ez az adatok 14,29%-a, 29 adat köznyelvi, vagyis 85,71%.



Többféle nyelvjárási alak van a szövegben, i-zö adatok: szegínysíg, 
segícsíget, pízbe, kedvezmínyesen; hasonulás: béllet (3),y gemináció: üressen, 
mássalhangzók kiesése: fődet, (2), főddé, fé  hold (2), e bírta vóna (2), lábnyomhó, 
má, amazé stb. Egyéb jelenségek: ű, űnéki, akárhun, igényest, mén, gyün. 
Összesen 43 adat (74,14%),. A köznyelvi adatok közül (25,86%) 13-ban 
nem esnek ki a mássalhangzók: gyerekkel, magával, elmentem, földet, tanyával, 
tárgyalni stb. A másik két adat: ő, csöves.

17. sz. adatközlő

Minden adat nyelvjárási, zárt ü-zés: űneki, (2), csűvet, csü; explozív 
-gy: gyüttek; mássalhangzók kiesése: akkó, (2), mikó, má vót, néggyé, kütiék 
stb. 23. nyelvjárási adat van a szövegben.

18. sz. adatközlő

Zárt í-zés (égisz, törtínne, szegíny),; zárt ü-zés (ű, űneki); mássalhangzók 
kiesése (akkó, eviszi, amára, ere-ara, szógáni, hónán stb) jellemzi a szöveget, 
de egyéb jelenségek is előfordulnak (hunnét, hun, mén, mink, égén, hattam). 
összesen 25 adat található a szövegben (89,28%). Csak három köznyelvi 
alak fordul elő (10,72%): Pistával, bármikor, bemegyek.

19. sz. adatközlő

Többféle nyelvjárási jelenség található ebben a szövegben is: í-zés 
(felesíge); rövid í-zés (felit, részit); hasonulás (anni, beanni); explozív -gy 
(kigyüttünk); zárt ü-zés (űtülle); mássalhangzók ídesése (ehhő, lakáshó, 
lakásává, má, mé stb.), összesen 25 adat (75,76%). Az ellenpéldák száma 
8 (24,24%), a következő példák szerepelnek: jönne, ettől, övé, akkor, mivel, 
elmégyék, pénz, számojja.

Különböző ügyek intézésekor adatközlőink többnyire nyelvjárásban 
beszélnek, természetesen köznyelvi megoldások is előfordulnak kisebb- 
nagyobb arányban, Kivételt képez a 15. sz. adatközlő szövege, ugyanis 
az irodalmi nyelv normáihoz, igazodik, és csak három esetben tér el attól.

A hangtani jelenségek leírása

Nyelvjárásainkkal foglalkozó kutatóink munkáiban gyakran találunk 
utalásokat arra, hogy-a köznyelvi elemek és nyelvjárási elemek arányát a 
beszédben a szituáció határozza meg. Ha a közéleti megszólalás szituációit 
vizsgáljuk, különbségeket találunk abból a szempontól, hogy hányán illetve 
kik vannak jelen egyes helyzetekben. A hozzászólás olyan szituáció, mely
ben sokan vesznek részt, különböző társadalmi helyzetű és műveltségű 
egyének. Ügyintézéskor hivatalos helyeken az ügyfélen és a hivatalos sze-



mélyen kívül más ritkán van jelen. Feltételezem, hogy különbségek adódna! 
a kétféle szituációban, ezért az adatokat különvalasztva vizsgáltam.2

1. A z í-zés

Az í-zés a köznyelvinél zártabb ejtésmódok közül a legfontosabb, terü
letileg és megterheltség szempontjából is a legnagyobb hatósugarú. Hang
súlyos, hangsúlytalan helyzetben, szótőben és toldalékben egyaránt meg
nyilvánul. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy rövid i-t találunk az egyes számú
3. szem. birtokos személyragokkal ellátott alakokban és az enyim szóban.

Az 1. sz. szituációban az - é-ző alakok száma meghaladja az í-ző alakok 
számát. Átmeneti megoldások is jelentkeznek, vagyis az -é hang kicsit zártabb 
a köznyelvinél.

Az í-ző alakok száma 71 (35,14%), az é-ző alakoké 114(56,43%), az 
átmeneti alakok száma 17 (8,41%).

A hangtani helyzetet figyelembe véve, az adatok százalékban kifejezve 
így alakulnak:

hangtani helyzet í é j é

hangsúlyos helyzet 5,63% 15,78% —

hangsúlytalan helyzet 22,53% 14,91% 11,76%

toldalék 43,66% 4,38% —

tő 28,16% 64,91% 88,24%

A 2. sz. szituációban az í-ző alakok száma 94 (70,67%), az é-ző alakoké 
27 (20,30%), az átmeneti alakoké 12 (9,02%).

A hangtani helyzet szerinti megoszlás:

hangtani helyzet i é i

hangsúlyos helyzet 11,69% 37,02% 32,32%

hangsúlytalan
helyzet 26,59% 48,14% 41,66%

toldalék 41,48% — —

tö 20,21% 14,81% 25%



A csantavéri köznyelv megkülönbözteti a kétféle e fonémát, következe
tesen használják a zárt é-t és semmi jele annak, hogy a rendszer megbomlana. 
Nyelvjárásunkban az é fonéma olyan helyeken is előfordul, ahol a köznyelv
ben más hangokat találunk: az e, a, ö, é, és i fonémák helyett a nyelvjárásban 
gyakran szerepel az é. Pl. mennyi, méllik, élégi cigérétta, hunnén: mégé, mégétt, 
bégre, beszél, éppen, mesél, tíélla, ménné, mégént.

Az 1. sz. szituációban az é-t tartalmazó példák száma 22 (62,68%), 
az ellenpéldák száma 13 (37,15%). A 2. sz. szituációban a példák száma 37 
(53,85%), az ellenpéldáké 28 (46,15%). Mindkét szituációban az e köznyelvi 
hang helyén a leggyakoribb az é hang.

3. A jön morfémában szereplő -j és -ö hangokról

Az explozív gy-zés a csantavéri nyelvben csak szó elején jelentkezik 
és csak egyetlen morfémára korlátozódik: csak a jön szóban figyelhetjük 
meg. A szó gytíM-ként hangzik. A magánhangzót zártan ejtik. A normához 
való közeledés átmeneteken keresztül történik. Két átmeneti alak jelentkezik 
a köznyelvi és a nyelvjárási alakok között: a jün és a gyón.

Az l.sz. szituáció adatai: nyelvjárási alak 8 adatban (33,33%),átmeneti 
alak 1 adatban (4,16%) és köznyelvi alak 15 adatban (62,5%) jelentkezett.

A 2. sz. szituáció adatai: nyelvjárási alak 60 adatban (81,08%), átmeneti 
alak 1 adatban (0,50%) és köznyelvi alak 59 adatban (29,79%) fordult elő.

4. A depalatalizált -l-ezés

A csantavéri nyelvben gyakori jelenség, hogy az írott nyelv (egyébként 
j-nek ejtett) ly-ja helyén l~ ll  hangot találunk. A példáig közé csak azok a 
morfémák kerültek, amelyeknek l-cs és j-s változatuk is van.

Az l.sz. szituációban 3 /-es (7,89%) és 35 ;-s (92,10%) változat volt, 
a 2. számúban 12 /-es (42,85%) és 16 j-s (57,14%) változat jelentkezett. 
Mindkét szituációban két magánhangzó között gyakoribb a depalatalizációs 
-/-ezés.

5. A z  azonszótagú -l kiesése

Az azonszótagú -l kiesése az egész magyar nyelvterületen előfordul, 
de egyes területeken különböző mértékű lehet. Nyelvjárásunkban gyakran 
előforduló jelenség. E jelenségnél nemcsak azt vizsgáltam, milyen hangtani 
helyzetekben hogyan fordul elő, hanem azt is figyelembe vettem, hogy 
egyes hangkapcsdlatokban hogyan jelentkezik. (A kapott adatoknak ter
jedelmi okokból csak egy részét sorolom fel.)

Az 1. sz. szituáció adatai: 
az -/ kiesik 186 helyen (36,11 %) 
nem esik ki 325 helyen (63,10%) 
átmeneti megoldás 4 helyen (0,77 %)



Az -ol és -öl hangkapcsolatokban esik ki legtöbbször az -l hang. A hang
tani helyzet tekintetében is különbséget látunk. Az -ol, és -öl, -el hankapcso- 
latokban az első szótagban, az -«/-ben abszolút szóvégen, az -al és -a7-ban 
a hangsúlytalan helyzetben, az -e7-ben a hangsúlyos és hangsúlytalan hely
zetben, az -w/-ban a hangsúlytalan helyzetben és abszolút szóvégen esik 
ki legtöbbször az -l.

A ragokban az -/ 53- esetben esik ki (50,96%), 51 esetben (49,04%) 
megmarad.

A 2. sz. szituációban az -/ 480 példában esik ki (86,95 %), 69 példában 
marad meg (12,5%), az átmenetiek száma 3 (0,54%). Az előforduló 94 rag 
közül 86-ban nincsen -l (91,48%), csak 8 esetben nem esik ki (8,51%). Az 
-/ kiesésére legtöbb példa az -ol hangkapcsolatban van. Az -ol, -öl és -el 
hangkapcsolatokban az -l kiesésére az egy?zótagú szavakban a legtöbb példa, 
az -ul esetében egyenlő számú példa van az egyszótagú szavak hangsúlytalan 
szótagában. Az -ül hangkapcsolatban a hangsúlyos, az -él, -a7-ban viszont 
a hangsúlytalan helyzetben esik ki leginkább az -/.

6. A mássalhangzók hasonulása

A csantavéri nyelvben a teljes hasonulásnak olyan jelenségeivel találko
zunk, melyek a köznyelvben ismeretlenek. Három típust különböztetünk 
meg: 1. az /-hez hasonul az előtte álló mássalhangzó, 2. a -gy hasonul az 
utána következő hanghoz, 3. az n-hez hasonul az előtte álló mássalhangzó.

Az 1. sz. szituációban 21 példánk (52,5%) és 19 ellenpéldánk volt(47,5%), 
a 2. számúban 20 példa (86,95%) és 3 ellenpélda (13,05%). Mindkét esetben 
a -d+n>-nn  típus a leggyakoribb.

7. Geminációs jelenségek

Az -l és -s geminációját vizsgáltam.
Az 1. számú szituáció adatai: az -/ 24 esetben ikerítődik (48,97%), 

félhosszú megoldás 7 esetben (14,28%) volt, ellenpélda 18 (36,73%) eset
ben fordult elő. Az -s 46 esetben geminálódott (79%), a félhosszú megoldások 
száma 11 (13,92%), ez ellenpéldáké (27,84%).

A 2. szituáció adatai: az -/ geminációja 10 esetben fordult elő, ellenpélda 
nem volt. Az -s geminációja 19 esetben jelentkezett (67,85%), átmeneti 
megoldás 3 alkalommal (10,71%), ellenpélda 6 alkalommal (21,42%) je
lentkezett.

összefoglalás

Hozzászólások, felszólalások alkalmával kevesebb nyelvjárásiasság jelent
kezik, mint a különböző ügyek intézésekor. De a szituációkon belül szemlélve 
a jelenségeket, lényeges különbségeket találunk. A vizsgált hangtani jelensé
gek más-más arányban jelentkeznek, illetve tűnnek el. A köznyelvűsödés



folyamatában azok a nyelvjárási jelenségek tűnnek el könnyebben, azok 
fordulnak elő ritkábban, amelyeket a beszélők erősebb nyelvjárási színeze
tűnek éreznek. Ebből adódik esetünkben is, hogy az -/-ezés kevesebb alka
lommal van jelen, mint pl. a gemináció. A hét vizsgált jelenségnél számottevő 
különbségek vannak a nyelvjárási és köznyelvi alakok között. De a két szitu
áción belül is eltéréseket tapasztalunk az arányokat illetően.

Az /-ezés, úgy tűnik, azok közé a jelenségek közé tartozik, amelyeknek 
nyelvjárási voltát fokozottabban érzékelték adatközlőim és igyekeztek ke
rülni. Mindkét szituációban nagyobb arányban vannak jelen a köznyelvi 
alakok. Viszont igen jelentős az eltérés a két szituáció között, az 1. számúban 
a nyelvjárási alakok száma százalékban kifejezve 7,89%, a 2. számúban 
42,85%.

A jön szó (szerencsés véletlen folytán) gyakran fordul elő egyre gyakrab
ban köznyelvi alakban, de a 2. szituációban az adatok 81,08 %-a nyelvjá
rási.

Az í-zés és az -/ kiesése az 1. szituációban kb. azonos arányú, a máso
dikban az -l kiesése jobban kifejezésre jutott.

A mássalhangzók köznyelvtől eltérő hasonulása igen gyakori, az -é 
előfordulása más köznyelvi hangok helyén is számottevő.

A gemináció is gyakori, de a két fonéma ikerítődése között eltérések 
vannak a két szituációban.

Az adatok részletes elemzéséről le kellett mondanom (pl. részletesebb 
vizsgálat tárgyát képezhette volna, hogy egyes jelenségek milyen helyzetben 
tűnnek el illetve maradnak meg gyakrabban), de enélkül is kitűnik, hogy 
a nyelvjárási jelenségek igen gyakoriak a közéleti szerepléskor. Ha viszont 
összehasonlítjuk a közéleti szerepléskor kapott adatokat más szituációk ada
taival — egymás közötti beszélgetés, idegenek előtti megszólalás —, azt 
látjuk, hogy néhány jelenségnél éppen a közéleti megszólaláskor mutatkozik 
a legkevesebb nyelvjárásiasság.

Nem tekintettem feladatomnak, hogy megvizsgáljam, milyen tényezők 
játszanak szerepet a beszéd jellegének meghatározásában, de ha meg kellene 
indokolnom az adatok ilyenfajta alakulását, minden bizonnyal tekintetbe 
kellene vennem elsősorban a beszélő életkorát, iskolai végzettségét, művelt
ségi színvonalát, foglalkozását, a beszélő viszonyát a beszéd tárgyához, a 
beszédpartnerrel való kapcsolatát. Ezektől a tényezőktől függhet az ön
kontroll. Ha nagyobb az önfegyelem, fokozottabb a köznyelvi normához 
való közeledés. Már a gyűjtéskor megfigyeltem, hogy gyakran a nagyobb 
önfegyelem csak a megnyilatkozás kezdetén van jelen, a későbbiekben egyre 
gyakrabban csúsznak be nyelvjárási alakok és ez némely esetben annyira 
fokozódik, hogy a megnyilatkozás' befejezése már a provinciális típusba 
sorolható. Az érzelmi állapot, indulat is erősen befolyásolja a szöveg jelle
gét. A közvetlen hang a beszédtárs részéről szintén befolyásolhatja a beszé
det, az adatközlő ilyenkor természetesen beszél, úgy ahogy szokott. A ter
mészetes beszédmód fokozódik, ha a partner tudatosan nyelvjárásban kérdez 
és válaszol, hogy közelebb férkőzzön a másik félhez.

(1981) Láncz Irén



7. ADALÉKOK A NYELVI KONTAKTUSKUTATÁSHOZ A 
JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOKBAN

Az egymással érintkező nyelvek beszélt változatai kölcsönhatásával 
való foglalkozás fellendülése egy ma még fiatal tudomány, a szociolingvisz- 
tika megjelenésének köszönhető. Ma már lényegében megalapozottnak te
kinthetjük e tudományág kutatáselméletét, a kutatás módszertanát.

Az elméleti eredmények a világ legkülönbözőbb népeinél, a legkülön
bözőbb nyelveket beszélő közösségekben történő szinkrón jellegű, azaz az 
élő beszéd szintjén, spontán módon, lehetőleg interakciós, vagyis minimum 
két személy között történő megnyilatkozások alapján születtek. Többek 
között - minket is jelen pillanatban ez érdekel- a beszélők nyelvi, verbális 
repertoárját vizsgálták, azt a tényt, hogy milyen társadalmi réteg, csoport 
vagy földrajzi tagoltság szerinti nyelvi, anyanyelvi változatokat vagy még 
esetleg milyen idegen nyelvet beszélnek a közösség tagjai, és ezek milyen 
hatást, miféle interferenciákat eredményeznek. Közben arra is figyeltek, 
hogy az egyes szerepek a beszélők közötti megnyilatkozásban, a szövegben 
milyen nyelvi viselkedést eredményeznek (pl. férj — feleség, apa — gyermek, 
magyar nyelvű szomszéd — más nyelvű szomszéd stb.). A szociális szitu
áció, a beszéd helye, ideje is más-más megnyilatkozási formát kíván (az 
iskolában pl. a tanteremben, a folyosón, a laboratóriumban, tornateremben 
másképpen kommunikál a tanár — diák beszélgető pár; de másképpen 
kommunikál ugyanez a pár a rendes oktatás idején vagy 20 év múlva az 
érettségi találkozón.)

A társadalmi szituációban vagy, a család, a baráti kör, az oktatás, a 
munka szituációjában is válogatunk a kódolási lehetőségek közül, mindig 
az illető szituációnak legjobban megfelelőt igyekezünk kiválasztani (a család
ban többnyire nyelvjárásosan beszélünk, a baráti körben is, az iskolában 
köznyelvet igyekezünk használni, a munkahelyen köznyelvi szintű anya
nyelvet vagy környezeti nyelvet). Anyanyelvi megnyilatkozásainkban alkal
mazkodunk a szituáció, a társadalmi osztályhoz tartozás* a hely, az idő szabta 
normához, a beszéd tárgyához, céljához, ahhoz a tényhez, hogy csak kötet
len beszélgetés folyik-e a két személy között vagy információ-közlés, állás
pont tudatása, pletykálás, csipkelődés, mesélés, előadás, kérés, szidás stb. 
A közlést befolyásolja még a nemhez és életkorhoz tartozás, meg az is, 
mennyire bizalmasak egymáshoz a partnerek.

A nyelvek nagyon ritkán élnek izoláltan, egymástól távol, önmagukba 
bezárkózva. Ritka dolog az, hogy egy anyanyelvi közösségnek nincs kapcso
lata más nyelvű közösségekkel. A más-más nyelvet beszélők együttélése, o 
katonáskodás, a háborúk, a más nyelvet beszélők beköltözése, a beházasga



dások, a vásározás, kereskedés, az idegen országokban való vendégmunkásság 
vagy a testvérbarátság a szomszédság valamelyik más nyelvű egyedével, 
családjával stb. jó alkalom a más nyelvet beszélőkkel való kapcsolatra. Ez 
a kapcsolat nyelvi síkon is megmutatkozik.

A nyelvi kölcsönhatások tanulmányozása a nyelvtudomány egyik fontos 
feladata — állapítják meg joggal a világ minden táján. Valóban, nem lehet 
elhanyagolni a kölcsönhatás tényét, mely sokféle fokozatú lehet, létre jöhet 
rokon és nem rokon nyelvek között. Tudott dolog, hogy — a kétnyelvűség 
társadalmi jelenségként mindig ott alakul ki, ahol a különböző nemzetek, 
nemzetiségek és népek között többé-kevésbé szoros gazdasági, politikai 
és kulturális kapcsolat jön létre.

A nyelvi érintkezéseket az illető népek történelmének, társadalmi fejlő
dési fokának figyelembe vételével kell vizsgálni. Közben természetesen 
törődni kell a nyelvi sajátosságokkal is.

Vidékeinken a népek, nyelvek érintkezése már több évszázados múltra 
tekinthet vissza. Évszázadok óta együtt éltek egyazon égöv alatt, azonos 
politikai, gazdasági körülmények, hasonló természeti adottságok között, 
ugyanazon veszélyektől fenyegettetve, szinte egyforma életmód és szokások 
szerint, a műveltségnek ugyanazon fokán. A népi, a paraszti réteg más-más 
nyelvet beszélt ugyan, de állandóan érintkezett hol a falun belül, kert vagy 
ház szomszédságban, hol falu falu mellett élve, s így azután természetes 
módon hatottak egymásra a más nyelvet beszélők, egy műveltségi tömböt 
alakítottak ki. Megtanulták egymás nyelvét, hol jobban, hol kevésbé jól, 
de megértették egymás mondanivalóját.

„Nyelv, népköltészet, történelem millió erecskén folyatták belénk a 
környezet életét“ — állapítja meg nagyon találóan Németh László. Az in- 
teretnikus kapcsolatok nem múltak és múlnak el nyomtalanul.

Ebben a soknemzetiségű környezetben — néhol 24 különféle nemzetiség 
él együtt — a bácskai, bánáti, szerémségi, baranyai, muravidéki, szlavóniai 
magyarok eltanulták szomszédaiktól a népi műveltség számos elemét, s 
ezzel a nyelvi formákat is, de adtak is át a szomszédoknak. A Drávamente, 
Muraköz, Őrség, Hetés magyar nyelvjárásai kaj-horvát elemeket tanultak 
el, a Murán túl élők szlovén szavakat vettek át és gazdagították velük nyelvü
ket. Bácskában főleg szerbhorvát, ruszin, szlovák elemek kerültek be a nyelv
be, a bánáti magyarok nyelvében pedig még román hatás is érződik. A kapcso
latok nyelvre gyakorolt hatását nemcsak a múltban regisztrálhattuk, nap
jainkban is nyomon követhető. A kétnyelvűség, sőt Bánátban a három
nyelvűség természetes dolognak számított.

Mielőtt tárgyunkra térnénk, meg kell határoznunk, mit is neveznek a 
nyelvtudományban kétnyelvűségnek. A kétnyelvűség két különböző kód
rendszer használata. A kétnyelvűek többé-kevésbé két kultúrájúak. A nyelv- 
tudományban sokáig a diglossiát és a bilingvlzmust nem különböztették 
meg. Ma már diglossiának tartják az anyanyelven belüli két különböző kód 
használatát, pl. a nyelvjárás- és a köz- vagy irodalmi nyelv használatát. 
Maximilián Braun szerint a bilingvizmus két nyelv használatának képessége, 
s a másik nyelv használatának képessége azonos az anyanyelv használatának 
képességével, azaz Braun szerint két nyelv aktív, teljesen egyforma használata 
a kétnyelvűség. Ezt a fokot azonban senki vagy csak nagyon kevesen érik el. 
Azért mondja Bloomfield: a bilingvizmus két nyelv olyan használata, amely



hasonlít az anyanyelv használatához. Van oiyan irányzat is, mely kétnyelvűnek 
tart minden olyan beszélőt, aki kapcsolatba kerül egy másik nyelvvel.

A kutatók szerint van természetes kétnyelvűség, mely az együttélésnek 
a következménye. Általában megerőltető tanulás nélkül jut hozzá az ember, 
és a kétnyelvűséget egészen normálisnak tartja. A többnyelvű közösségben 
rendszerint az utcán játszó gyerekek sajátították el észrevétlenül egymás 
nyelvét, a felnőttek, az egynyelvű faluból való férfiak a katonáskodás idején, 
vásározáskor, hivatalos ügyek intézésekor, kccímában, az asszonyok a városi 
piacozás idején, kórházi beteglátogatáskor, a többnyelvű faluban pedig mind
nyájan a más nyelvet beszélő szomszédtól, baráttól, hivatalos személytől 
stb. különféle szituációkban és különféle szerepekben sajátították el kisebb 
vagy nagyobb mértékben a másik nyelvét.

A kétnyelvűség másik fajtája az irányított, tudatos kétnyelvűség, mely 
céltudatos nyelvtanulás eredménye. Többnyire az iskolai oktatás eredménye.

A kétnyelvűségnek két típusáról szoktak beszélni: kevert és összehangolt 
kétnyelvűségről. Az összehangolt esetében a két rendszer egymás mellett 
él, egyik sincs alárendelve a másiknak. Az ilyen beszélő nem fordít egyik 
nyelvről a másikra, nagyon kevés idegen szó kerül át az anyanyelvbe. A ke
vert esetében vegyül a két nyelvi rendszer, az egyik alá van rendelve a másik
nak, s az eredmény: sok idegen elem kerül át az anyanyelvbe. A dominancia 
viszonyát megszabja a nyelvismereti jártasság, az életkor, a kommunikációs 
hasznosság, az érzelmi háttér, a kulturális érték stb. A kevert kétnyelvű
ségnek több foka van.

Diebold pl. keletkező kétnyelvűségről beszél abban az esetben, amikor 
kapcsolatba kerülünk más nyelvvel, de a másik nyelvet csak passzív módon 
tudjuk. Ezt találjuk meg egynyelvű magyar falvaink idősebb generációjá
nál, azoknál, akiknél nincs sem diglosszia, sem bilingvizmus. A magyar 
nyelvjárást beszélő idős földműves ember az elszigetelt, nyelvileg differen
ciálatlan, csak nyelvjárást beszélő közösségben ismer és magyar szövegbe 
beintegrál bizonyos másnyelvi, kömyezetnyelvi szavakat, kifejezéseket is, 
főleg a paraszti életmóddal kapcsolatban, újabban pedig a polgárosodásra, 
iparosodásra, technikára, kultúrára, életmódra vonatkozó szavakat is. Mivel 
saját nyelvjárási szavuk nincs ezekre a fogalmakra, vagy a már meglevő 
magyar szó mellett mint lexikai ekvivalenssel élnek az idegen elemekkel, 
makaróni nyelvet beszélnek.

Mivel a nyelvi, nyelvjárási szigeteken a beszélők nem kerülnek kapcso
latba az anyanyelv írásos változatával, az igényes beszélt nyelvvel, az irodalmi 
illetve a köznyelvi változattal, ezért egyre több idegen elemet vesznek át. 
Jó példa erre a négy szlavóniai magyar sziget, melyről 1832-ben Hoblik 
Márton ezt írta: . .  a megyében (Verőcze) ritka a Magyar szó, ha az elkor-
csosult fele Rácz Magyar faluk badar nyelvét kivesszük p. o. menj kobila 
(kanca), hiszem nincs kúriák (farkas) a csupria (híd) alatt; vagy: elmegyek 
a másik szokakba (utca) a-pivára (serház) megé, egy sajtluk rakiát (meszel 
pálinkát) inni.“ Ez volt a XVIII. és XIX. századi állapot. A paraszti élet
mód szerbhorvát fogalmai kerültek be a magyar nyelvjárásba. A generációs 
váltás sem hozott lényegi változást, mert pl. napjainkban is, mikor a politikai, 
gazdasági, társadalmi, művelődési viszonyok sokban különböznek a hajda
niaktól, az új magyar szavak mellé sok idegen is bekerül a beszédbe, mert 
a beszédaktus időtartama korlátozott, bizonyos szituációhoz bizonyos szó



kincs kapcsolódik, s a magyar szót, mint a másik nyelvi ekvivalensét meg
keresni nincs idő. így születnek az ilyen mondatok: Emén Juli az opcsinába, 
kivészi az poreszka upraván a priznanicát árul, hogy béfüzete azt a summát, 
amit kivettek rá, de nagy vót a guzsva, meg keletet várni a prészedniket, 
hogy aláírja bumaskát. Közbe még zaferkávázták is, minek nem a nenája 
vagy a szvekrevája jüt el."

Az egynyelvű faluban, ahol van diglosszia és kezdeti bilingvizmus, a 
középkorú és a fiatal földművesek az orvossal, a magyar nyelvű hivatalos 
személyekkel, a közülük való postást, kisbirót, községi tisztviselőket kivéve, 
félig nyelvjárásosan, félig köznyelvűen kommunikálnak. Mivel sok állam
szervezeti, társadalmi, politikai, gazdasági fogalomnak a magyar megfelőjét 
nem ismerik, illetve csak passzív módon ismerik, beszédük tele van e fo
galmak szerbhorvát illetve szlovén nevével. Magyar szavak közé a szövegbe 
más nyelvű szavak kerülnek be, amelyek magyar ragokat,- képzőket vesznek 
fel, pl.: Nem kapja meg a penzijót a szocijáltul.

A gyerekek az iskolában a magyar köznyelvet tanulják, a családban 
viszont a nyelvjárást használják, mert a közösség, az otthon nyelvi normája 
mindenkire kötelező. Az általános iskola elhagyása után, ha nem tanul tovább, 
az otthon vonzásában marad a gyerek, akkor visszatér a nyelvjáráshoz. A 
környezeti nyelvet az iskolában tanulják, tudásuk többé-kevésbé aktív 
tudás.

Az idős földművesek csak minimális kömyezetnyelvi tudással rendel
keznek, de ha a beszélőtárs nem tud magyarul, primitív módon ugyan, de 
kifejezik magukat. A másik fél kisebb-nagyobb szellemi megerőltetéssel 
meg tudja fejteni az üzenetet.

A két- vagy többnyelvű faluban a fiatalabb nemzedék rendszerint két
vagy többnyelvű. Bánátban pl. magyar anyanyelvű, de ismeri a szerbhorvát 
nyelvet s esetleg még a román nyelvet. Bácskában, pl. Bajsa, Kupuszina 
magyar lakóinál különböző fokú szerbhorvát, szlovák nyelvtudást tapasztal
hatunk. A vegyes lakosságú községekben a szükség, a másik megértésének, 
saját maga megértetésének szüksége kívánja meg a másik nyelvének meg
tanulását, de megkívánják az egyes szituációk, az egyes szerepek is (orvos
nál, közlekedésben, kereskedelemben, hivatalban, szórakozáskor, iskolában, 
gyűlésen, moziban, esetleg a munkahelyen stb.).

Diglosszia nélküli kétnyelvűség jelentkezik mint átmeneti jelenség 
azoknál a gyermekeknél, akik már korán kömyezetnyelvi óvodába, iskolába 
kerülnek. Ezek a gyerekek, később felnőttek, aszerint használják egyik vagy 
másik nyelvet, hogy milyen témáról kell beszélniük vagy milyen szerepben, 
milyen céllal. Otthon a családdal kapcsolatos, a házhoz tartozó és a szom
szédsághoz fűződő dolgokról anyanyelvükön, anyanyelvjárásukon az iskoláról 
és az iskolában tanultakról a környezeti nyelv szavaival, szakkifejezéseivel 
szólnak, mert nehéz elválasztani a két nem rokon nyelvi kódrendszert. Az 
anyanyelvápolással igyekeznek csökkenteni náluk az interferenciát.

A nyelvi kontaktus interferencia-jelenségeket okoz. A verbális meg
nyilatkozásban pl. a szókészletben, hangtani változásokban, többek között 
a beszédhangok képzésében, a magánhangzók és a mássalhangzók időtarta
mában, a hangsúly eltolódásában, a mondat hanglejtésében, a szövegszerkesz
tésben tapasztalható kontaktushatás.



Az írásos megnyilatkozás sem mentes a kontaktus hatásától. A helyes
írás pl. bizonytalanná válik, igen erősen hat az analógia, a más nyelven ol
vasott képregények, népszerű krimik, heti- és képeslapok írásmódja.

Ha megvizsgáljuk az egyes interferencia-jelenségeket, akkor kiderül, 
hogy a legnagyobb mértékű interferencia a szókészletben tapasztalható. 
A nyelvnek ez a része a legérzékenyebb, az reagál leggyorsabban és leg
nagyobb erővel a nyelven kívüli változásokra.

A dialektológiai szempontú szókészlettani kontaktus-kutatás a nyelv
járások kölcsönelemeit igyekszik feltárni. Azt kutatja, hogy milyen szó
készleti kölcsönzések mutathatók ki egy-egy nyelvjárásban. A kontaktus
kutatás tekintettel van az átvétel idejére is. A jugoszláviai magyar nyelvjá
rások vizsgálatakor az átvételek idejét véve alapul három csoportot lehetne 
megkülönböztetni.

I. Az élőnyelvi kölcsön elemek jó része a felszabadulás után kapott 
helyet a szókészletben. Ezek a szavak általában a szocialista fejlődésre vonat
koznak, a társadalmi, gazdasági életben, a civilizációban, a kultúrában be
következett változásokat tükrözik. Új elemek. Eddig nem létező fogalmakat 
fedő szavak ezek, melyek az átadó nyelvben is újak. A háború után ezeknek 
a szavaknak a használata generációs jelenség volt. A fiatalabb korosztály, 
a kb. 50 évesig számítók éltek velük nemi és szociális különbség nélkül. 
Az öregek nem ismerték őket. Ma, a nyolcvanas évek elején nem érződik 
többé a generációs különbség. Az átvett szavak hangalakja lassan beilleszkedik 
a magyar nyelv hangrendszerébe, közben a szó megtartja eredeti jelentését. 
E civilizációs, nemzetközi lexikához tartozó szavak jelenléte is azt mutatja, 
hogy a nyelvjárást beszélők bekapcsolódtak a szélesebb társadalmi és kultú- 
rális közösségbe.

II. Egy másik réteg a XVIII. és XIX. században a polgárosodás, iparoso
dás, a technika, az életmódváltozás igényelte új szavak halmaza.

III. A harmadik — már történeti — réteg a XVIII. század előtti átvé
telek csoportja. Ez utóbbi két réteg szavai részt vettek a nyelv fejlődésében, 
már a közösség alapszókincsébe tartoznak.

A felszabadulás után átvett szavak lassan illeszkednek be az átvevő 
nyelv rendszerébe, csak kisebb részük tekinthető már jövevényszónak, nagy 
átlagban még érződik idegen voltuk. A másik két réteg átvett lexikai elemei 
már vagy jövevényszavakká váltak vagy a jövevényszóvá válás útján vannak. 
(Meg kell jegyeznünk, hogy az idegen szavak és a jövevényszavak kate
góriája között nincs éles határ.) Hangsoruk már többnyire beilleszkedett 
a nyelvjárás rendszerébe, jelentésük nem igen módosult. A mondatokban 
úgy használják őket mint a magyar eredetűeket.

Mivel a szerbhorvát illetve horvátszerb, azaz nem rokon nyelvi kontaktus 
a legjelentősebb Bácska, Bánát, Szerémség, Baranya, Szlavónia magyar 
nyelvjárásainak szókészletében, végezzünk mélyfúrást néhány községben. 
Először nézzük meg, hogyan is jelentkezik ez Szlavónia négy magyar sziget- 
falvában, Kórógyon, Szentíászlón, Harasztiban és az Eszékkel már teljesen 
összenőtt Rétfaluban.

Szlavónia e négy községe nyelvében potenciálisan már régóta megvolt 
a készség a horvátszerb nyelvi és kulturális elemek átvételére. A török alatti



és a későbbi telepítések következtében ezek a falvak nyelvi szigetté váltak. 
A feudalizmus és a korai kapitalizmus gazdasági, társadalmi, szckásjogi nor
mái szerint településükhöz kötve, onnan ki nem mozdulva — kivéve a férfi
akat a katonáskodás idején —, élték évszázadokon át mindennapjaikat horvát- 
szerb szomszédaik mellett jó szomszédi kapcsolatban, a szomszédok nyelvét 
is megismerve esetleg törve használva, a XIX. századi magyar nyelvújítás 
nem jutott el hozzájuk, a magyar köznyelv és irodalmi nyelv hatása szinte 
a nullával volt egyenlő.

A XIX. századi belső migráció hullámaként a Magyarország más vidé
keiről Szlavóniába érkező szegény kisparasztok is csak saját nyelvjárásukat 
hozták. így természetes folyamat volt a nyelv alkalmasabbá tételére, az új 
dolgok kifejezésére az átvétel, a kölcsönzés. A régi szavak esetében valamelyik
— bizonyára szomszédos — horvátszerb nyelvjárás volt az átadó illetve 
közvetítő, az újabb hivatali, politikai és szakmai szókészlet jórésze pedig 
a szerbhorvát illetve horvátszerb köznyelvből került át.

A szakirodalomban Szarvas Gábor figyel fel Rétfaluban és Szentlászló- 
ban járva 1874-ben a horvátszerb szavak nagy mennyiségére. „Az összes 
magyar tájbeszédek közül egyik sem olyan feltűnő, egyik sem tesz oly sajátos 
benyomást első halláskor az emberre, mint ez. E sajátság azonban inkább 
csak külsőségekből áll ( . . . )  számos idegen, természetes, hogy nagyobbára 
szláv szó használata. Vannak mondataik, amelyekben néha alig van magyar 
szó, pl. „Hájdé, igyonk ebbe a szokakba eggy pohár pivót. . . “ — írja Szarvas 
Gábor a Magyar Nyelvőr V. évfolyamában (9—13, 61—62. lap.). Dolgoza
tában felsorol néhány tájszót, a szláv eredetűek között említi a következőket: 
csarab, csarap=harisnya, botos; gita =  copf; hájdé =  no, előre; pecera, pe- 
ceraj =  pálinkafőző gunyhó; kapinya =  kabak; pata =  réce; pivó =  sör; 
próstya =  kerítés; prégacsa =  konyhakötény; púra =  pulyka; taraba =  
kerítés.

Balassa József, a magyar nyelvjárások nagy ismerője, rendszerezője 
1893-ban járt Harasztiban. A Magyar Nyelvőr 23. évfolyamában több foly
tatásban számol be tapasztalatairól. Többek között ezt írja: „ . . .  egy-egy 
újabb vonása fejlődött ki e nyelvjárásnak, és pedig némely esetben a vele 
folyton érintkező horvát-szerb nyelv hatása alatt ( . . . )  idegen hatás majdnem 
csakis a szókincsen érvényesült, s csak igen kevés befolyással volt kiejté
sükre." ő  is felsorol néhány szláv eredetű tájszót: breszkva =  barack; zete =  
vő, akna =  kémény; hodáj =  nagy szoba; szahány =  tepsi; tigany =  lábos; 
kesze =  zacskó; kusztura =  bicska; pipakamis =  pipaszár.

Ha most már a Szlavóniai jkórógyij szótár alapján megkíséreljük az 
átvett szavakat az átvétel ideje és az átvételek fogalomkörhöz tartozása sze
rint csoportosítani, akkor a következőket mondhatjuk:

Az l. réteg a törők alatti és a török megszállás megszűnte utáni réteg, 
mely egy kezdeti fokon levő természetes ketnyelvűség eredménye a diglosszia 
nélküli falu nyelvében. Az átvételek szinte észrevétlenül halmozódtak fel, 
az egymást követő nemzedékek nyelvi egységét nem bontották meg, $ a 
megértést sem gátolták, a parole jelenségként induló átvétel langue jelenséggé 
vált. Az I. rétegbe tartozó szavak a közösség alapszóikncsének kiírthatatlan 
tagjai. Fogalomkörüket illetően vannak köztük:*
1. emberi testrészre vonatkozó szavak: kuci =  tarkó, mozak =  agyVelő, pupák =  
köldök, guga =  golyva, hajkoszorú a fejtetőn;
* A szavakban előforduló á hangot nem jelöltük, mert technikai nehézséget okozna a jelölés.



2. emberi tulajdonságot jelentő szavak: balava=ostoba; krompa=sánta; 
deberdős =  vastag, bijél =  fehér; liszás =  hóka;
3. az ember öltözetére vonatkozó szavak: szőrcsarap =  gyapjúból kötött 
harisnya; szőrmamúz =  kötött gyapjú papucs; kesza =  dohányzacskó;
3. házra vonatkozó szavak: barona=gerenda; kapak= padlásnyílás; prós- 
tya =  egyenlőtlen magasságú, hulladékfából összeállított kerítés; osztorhéj =  
eresz; szokak — utca;
4. háztartásra, háztartási eszközökre, szerszámokra vonatkozó szavak: 
vidor =  vödör; szahány =  kerek tepszi; tigany =  lábas edény; kapinya =  víz
merítő, kobakból készült edény; rások =  gombolyító;
5. ételekre vonatkozó szavak: babcsa, taranya=tarhonya; kapiszta=kápo- 
szta; gajdinya=rántotta;
6. állatokra vonatkozó szavak: cakór =  patkány; pile =  kisliba; pata =  kacsa; 
padrucs madár =  hosszúnyakú gém; gambóca =  szöcske;
7. növényekre vonatkozó szavak: dinya =  dinnye; parag =  fű; csöpörke =  
gomba.

Csak szemléltetésképpen soroltunk fel néhány szót, a többivel nem 
terheljük a dolgozatot.

A II. réteg szavai is már a történeti rétegbe tartoznak. A polgárosodás 
szavai ezek. Átvételük pontos idejéről nincs adatunk, a privát feljegyzések 
elvesztek, a még fellelhető egyházi anyakönyvekben csak csekély töredékre 
lehet bukkanni, de a fogalomkörhöz tartozás segít az idő megközelítő meg
határozásban. Pl.
1. emberi tulajdonságra utal: zsinyara =  fösvény; bobac =  pusztai; kícos =  pi- 
perkőc;
2. öltözetre vonatkozó szavak: curak =  szőrmével bélelt női kabát; régyés =  
berakott; tilángli =  csipke; farhám =  szalag hátul a kebelen;
3. foglalkozást jelentő szavak: redusa =  főzéssel foglalkozó asszony a nagy
családban; granicsár =  határőr; pudár =  csősz;
4. házra és barendezésére vonatkozó szavak: pecera =  pálinkafőző gunyhó; 
csárdák =  kukoricagóré; pilinyös =  pelyvás kunyhó; csév =  kukoricacső; 
séföj =  moslékos dézsa; tragacs =  targonca; vitol =  gombolyító; mászor 
=  csév;
5. ételekre vonatkozó szavak: pirincs =  rizs; próha =  kukoricalisztből 
készült lepény; svargli =  disznósajt;
6. állatokra, növényekre utaló szavak: hergija =  ménes; gránica =  bükköny; 
mohar =  muhar; taró =  kukoricaszár; luba =  sarkantyú virág; gergéna =  
georgina;
7. más főnevek: búna — 48-as forradalom; pökméz =  lekvár; paszita =  a 
gyermekágyas asszonynak vitt ételek gyűjtő neve.

A II I . rétegben az élő nyelvi kölcsönszavak a modern közigazgatásra, 
szervezeti életre utalnak. A szocialista fejlődés szavai ezek.
1. a hivatalos életre vonatkozó szavak: demokrácija, rejakcijós, agrárfőd, 
restancija; adruga =  szövetkezet; résénye =  végzés; oporénye =  hagyatéki 
végzés; milicija =  rendőr; dóm =  művelődési otthon; ekonómija =  állami 
gazdaság; zapisznik =  jegyzőkönyv; komeszácijó =  tagosítás; raszprava =  
tárgyalás; kontróla =  felülvizsgálat; szasztának =  összejövetel gyűles; séf =



főnök; poziv =  idézés; koperáns — társastermelő; partijás =  párttag; szu- 
dac =  bíró stb.
2. eszközre vonatkozó szó: batri =  zseblámpa; prikolica =  pótkocsi; ma
sina =  kombájn; kombáj =  kombájn;
3. öltözéket illető szó: majica =  trikó; cvetter- =  kötött kabát; zsilet =  borot
vapenge;
4. foglalkozás: szesztra =  ápolónővér; bolnicsár =  ápoló; fotograf =  fény
képész; makazioner =  raktáros stb.

A III. réteg fogalomköreinek fontossági sorrendjét illetően hozzávető
legesen a következő sorrendet konstatálhatjuk:
1. közigazgatás, szervezeti élet, katonáskodás,
2. természetre vonatkozó szavak (növények, állatok, természeti jelenségek,

* időjárás.) *
3. ház és környéke (részei, berendezés, udvar, gyümölcstermesztés, kertészke-

4. az emberre vonatkozók (testrészek, betegség, gyógyítás, élet, halál, tulajdon
ság, cselekvések, társadalmi helyzet)

5. táplálkozás (ételek, italok)
6. öltözködés, viselet,
7. ipar, kereskedelem, közlekedés, anyagok, pénznemek, mértékegységek,
8. hagyományok, szokások, hiedelmek, szórakozás, játékok, művelődési élet,
9. földművelés, állattenyésztés,
10. a falu és környéke, lakói,
11. más házkörüli foglalkozások,
12. rokonságra és egyebb emberi kapcsolatokra utaló szavak,
13. vegyes szavak.

A kölcsönszók többnyire csak részjelenségre vonatkoznak, az alapvető 
fontosságúak magyarok.

A hatás erősségi fokának leméréséhez fontos tudnunk a szavak szófaji 
megoszlását. Régi igazság, hogy „gyengébb hatás érte azokat az átvevő nyel
veket, melyekben az átvételek közt a főnevek dominálnak a kevés ige és 
melléknév mellett. A névmások, határozószók, viszonyszók, kötőszók csak 
hosszabb ideig tartó és erősebb hatásra honosodnak meg.“ (Márton Gyula: 
A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai, Bukarest, 1969. 28.1.)

A Szlavóniai kórógyi szótár I—III. köteteinek anyaga szerint a követ
kező a megoszlás:

névmás:— 
kötőszó:— 
számnév: — 
névelő: — 
névutó:—

dés.)

főnév: 360 
melléknév: 27 
ige: 26 
indulatszó: 6

85,92%
6,44%
6,21%
1,43%



A főnevek nagy számának észlelése mellett az is említésre méltó, hogy 
főleg a konkrét jelentésű főnevek honosodtak meg. Az elvont jelentésűek 
száma minimális. Az átvett főnevek, melléknevek megtartották kategóriájukat, 
az igék viszont a képzők, jelek segítségével bealakultak vagy alakulnak a 
magyar nyelvjárás morfológiai rendszerébe.

Ami az átvételek jelentését illeti, a kölcsönszók nagy többsége eredeti 
jelentésben honosodott meg, mert részint az átvett szó a magyar szó szino
nima párjaként egyezett a magyar szó jelentésével, részint pedig az élő beszéd
ben nem létező vagy csak a tanultabb emberek nyelvében használt'magyar 
?zó pótlására jelentkeztek (taraba, próstya, lazsnok, kícos stb).

A kevésszámú módosult jelentésű szó a bealakulás során vagy szűkült 
vagy bővült jelentéssel szerepel a kommunikációban. Jelentésmegoszlásra 
is akad példa, mert különbség van a jelölt tárgy, eszköz, személy között a 
két nyelvben.

Szűkült jelentéssel használatos szavak: parag =  fű (szh. prolog =  ugar); 
iuva, kendőruva == fejkendő (szh. ruvo =  öltözék, ruha); kubura =  a tető 
gerincén a nádat lefogó szegőléc (s2h. kubura =  nehezék).

Bővült jelentéssel funkcionáló szavak: dinya =  sárga- és görögdinnye 
(szh. dinja =sárgadinnye); batri =  zseblámpa (szh. batrija =  elem); krecs 
=  vakolat (szh. kreč =  mész).

Jelentésmegoszlást mutató szavak: szh. szó: majica >  magyar: majica =  
rövidujjú, kerek nyakú trikó, trikó =  hosszú ujjú; szh. sahan >  magyar: 
szahány =  kerek tepsi, tepsi =  téglalap alakú tepsi.

Akad szószfrint magyarra fordított szerbhorvát kifejezés is: féléjjél 
(ponoć), édös bor (slatko vino), vagy tükör — kifejezés: űzi neki a bosszút (tera 
mu inat).

Mindezekből levonhatjuk a végső következtetést: nagyon szépen tükrözi 
a szókincsben végbement változás a beszélők szellemi és anyagi kultúrájának, 
társadalmának nagy változását.

Vizsgáljuk meg most a román nyelv hatását a bánáti székelyek nyelvé
ben. 1883-ban Vojlovica azaz Hertelendyfalva, Székelykeve (Skorenovac), 
Sándoregyháza (Ivanovo) fogadta be a „magyar menés” idején Bukovina 
magyar falvai világnak indult lakóit. Hozták magukkal a mádéfalvi vesze
delem idején Csíkból Moldvába, majd Bukovinába mentett székely nyelvjá
rásukat, melyben megőrizték az 1764-ig Erdélyben való tartózkodásuk, 
majd Moldvába menekülésükig idejéig az erdélyi román nyelvjárásból tanult 
szavakat, valamint a későbbi moldvai, bukovinai együttélést mutató román 
szavakat is. Az alapréteg az érdélyi magyar-román érintkezés során eltanult 
szavak rétege. Erdélyben a magyar-román érintkezés — mint Szabó T. 
Attila írja (Anyanyelvűnk életéből, válogatott tanulmányok, cikkek, I. Kriterion, 
Bukarest, 1970. 210. 1.) — a legrégibb időktől kezdve elsősorban a jobbágy, 
illetve zsellér sorban élő román és magyar parasztság között volt a legközvet
lenebb és legállandóbb. A román és a magyar székely szegény emberek jobbá
gyi, zselléri kötelezettségeik teljesítése közben együttélve, együtt dolgozva 
sok mindent eltanultak egymástól. Moldvában, Bukovinában is közvetlen 
kapcsolatban álltak székelyeink román földesuraikkal és a román dolgozókkal. 
Moldvában a helyi román nyelvjárás szavai közvetlenül kerültek át a népi,



nyelvi érintkezés eredményeként. Éppen ezért a román történeti kutaást 
számára is hasznos ezekkel az archaikus román nyelvjárási alakokkal való 
foglalkozás.

Az idősebbek nyelvében még ma is él a hajdani „Móduvá“-ba járásnak 
és az ottlakásnak az emléke. Az idősebbek nyelvében még ma is kb. 250— 
300 román illetve román közvetítési! szláv szót lehet kimutatni a köznyelvi 
beszédaktusok során. A következő fogalomkörhöz tartoznak: ételek, italok; 
a ház és környéke; a falu, város és környéke; a földművelés és takarmánykészí
tés; az állattenyésztés; más falusi foglalkozások; a természet; az ipar, keres
kedelem, mértékegységek; művelődés; hagyományok; szokások; szórakozások, 
játékok; hiedelmek; az állami élet, katonáskodás stb.

Az erdélyi szóréteg legnagyobb része a rokonsági kapcsolatokra, a nö
vényvilágra,. az állattartásra, a mező- és erdőgazdálkodásra, táplálkozásra, 
ruházkodásra, népi vallásosságra, népszokásokra vonatkozik.

Ha a mindennapi közlésekben hallható átvett szavak fogalomköreit és az 
egyes fogalomkörök megterheltségét vizsgáljuk meg napjainkban, akkor 
a következő sorrendet állíthatjuk fel:
1. a legnagyobb számú fogalomkör a ház és berendezése: carinakert =  sövény- 
kerítés^. farina =  mező, szántó); csarsaf =  lepedő (r. cearsaf); cserge =  
gyapjú pokróc (r. cerga); darabonca =  talicska (r. táráboanfá); dránica =  zsin
dely (r. dranifá); gudu =  sütő (r. moldvai- cotlon); kamera =  szoba (r. 
camera); kocsorba =  szénvonó (r. cociorbá); kompona =  kutgém (r. cum- 
páná); kuttoi =  kemence (r. cuptor); oglinda =  tükör (r. oglinda); szóba 
=  kályha, szabad tűzhely (r. sobá); sofron =  fészer (r. ?opron); zevor =  retesz 
(r. závor) stb.
2. állami élet, közigazgatás, katonaság: bojér (r. bojer =  földesúr); doro- 
bánc =  gyalogos katona (r. dorobanf); kontrakt =  szerződés (r. contract); 
oficér =  tiszt (r. ofifer); vatáf =  ispán (r. vátaf); vatomán =  kisbíró (r. 
vatoman); vityil =  intéző (r. vechil); zsitár =  csősz (r. jitar).
3. étel, ital: árdéj =  paprika (r. ardei); cujka =  pálinka (r. $uicá); gogos =  
fánk (r. gogo§i); pitán =  kukoricalisztből sütött kenyér (r. pitan =  rozske- 
nyér'), recsitura =  kocsonya (í. ráciturá) stb.
4. öltözet: bung =  gomb (r. bumb); csercsel =  fülbevaló (r. cercel); csintura 
=  széles derékszíj (r. Centura); fota =  lepelszoknya (r. fotá); punga =  erszény 
(r. pungá) stb.
5. juhászat: bács =  juhász (r. baci); berbécs =  kos (r. berbec); csobány =  pász
tor (r. cioban); orda =  a juhsajt készítésekor visszamaradt édes túró (r. 
urda) stb.
6. növényvilág: buszujok =  bazsalikom (r. busuioc); buzsor =  bazsarózsa 
(r. bujor); fág =  bükkfa (r. fag); kokojza =  vörös áfonya (r. coacazá); li- 
liják =  liliom (r. liliac) stb.
7. állatvilág: ángria =  légy (r. anghirie); bondár =  darázs (r. bondar); 
cincár =  szúnyog (r. tinjar); kokoséj =  seregély (r. coco§el); kurka =  pulyka 
(r. curcá); veverica =  mókus (r. veveri{a) stb.
8. család, környezet: bába =  öregasszony (r. baba); bacsu =  bácsi (baciu); 
fityor =  legény (r. fecior~ficior); vomyik =  vőfély (r. vomic).stb.
P. emberi testrész: besika =  vízhólyag (r. bá$icá); kálik =  nyomorék (r. 
calic); klápa — szemhéj (r. clapá — fedő); gu§a =  golyva (r. gu§a) stb.



10. hitvilág, szokás: radina =  komatál (r. rodina); virkolics =  kísértet (r. 
vircolic); zila~zina =  tündér (r. ziná) stb.
11. gyógyítás: bája =  fürdőhely (r. baie); receta =  recept (r. repeta); vizitál =  
beteget vizsgál (r. vizitá) stb.
12. foglalkozás: csobotár =  csizmadia (r. ciobotar); fester =  erdész (r. 
forestier); kalugyer =  szerzetes (r. cálugár); palamár =  harangozó (r. pala
mar) stb.
13. földfelszín: lunka =  liget (r. luncá); mogyila =  domb (r. mogilá); pojá- 
na =  erdei tisztás (r. poianá); zeton =  a folyó mélyebb, csendesebb, halászat
ra alkalmas ága (r. záton) stb.
14. földművelés, állattenyésztés: batóc =  cséplőgép (r. batozá); csorba =  mos
lék (r. ciorbá) stb.
15. erdészet: halk =  fejszebevágás a ledöntendő fában (r. halcá =  forgács); 
sorompoj =  felhasogatott fa (r. sarampoi) stb.
16. játék, szórakozás: cserkebala =  körhinta(r. cerce =  kör); csimpoja =  bőr
duda (r. cimpoj); csuma =  pestis, álarcos ember (r. ciuma) stb.
17. kereskedelem: balót =  bála(r. balot); márfá =  áru (r. marfa); fácsa =  kb. 
másfél hektárnyi terület (r. falcé) stb.
18. vegyes: furtina =  vihar, hófergeteg (r. furtina); memontán =  rögtön 
(r. la moment); pacil =  megjár valaki (r. pap); Jsrimil =  kap (r. primil), 
stb.

A fogalomkörök megterheltségét Penavin Olga-Matijevics Lajos: Székely 
szójegyzék, Újvidék, 1980. alapján tárgyaltuk.

Az átvett szavak megtartották szófajukat. Legtöbb a főnév, az ige aránylag 
kevés, határozószó csak 1, indulatszó 3 fordul elő.

Általában az átvételek megtartották eredeti jelentésüket, jelentésváltozásra 
kevés példa került elő; carinakert =  sövénykerítés (az átadó nyelvben farina 
mezőt, szántót jelent), taraba — tőke (a román nyelvjárásban taraba a ván
dorkereskedő asztala) stb.

Adatszolgáltatóink — akik társadalmi hovatartozásuk szerint földművesek 
voltak — mindennap használják egymás közötti kommunikációban még 
ma is a magukkal hozott szavakat, a népi közvetítésű kölcsönszókat, a román
— magyar népi, nyelvi érintkezések emlékeit. Digloszia nélküli, kezdődő 
kétnyelvűségükben generációkon át hagyományozták száz éven át az új 
környezetben, a változott társadalmi, gazdasági, civilizációs kultúrális viszonyok 
között a román szomszédaiktól valamikor eltanult szavakat.

A szlovák — magyar együttélés eredményezte szlovák nyelvi kölcsön
zést Kupuszina nyelvében kíséreljük meg nyomon követni.

Kupuszina népe is, mint sok más vajdasági községé a nagy telepítések 
idején, a XVIII. század második felében került ide. Felső-Magyarországról 
jöttek. 1752 óta több hullámban érkeztek a török alatt kipusztult vidékre. 
A palóc nyelvjárást beszélő magyar telepesekkel szlovák családok is elszánták 
magukat az útra, együtt is telepedtek le, hisz azelőtt is együtt éltek. De jöttek 
még a hetvenes években Pozsony környékéről is szlovákok. (Silling István: 
Kupuszinai szótár — kézirat.)

Az új telephelyen a földrajzi viszonyok, a mocsarak, a rossz, bizonytalan 
közlekedés, a más nyelvet és más nyelvjárást beszélő szomszédság miatt



magukba zárkóztak Kupuszina lakói. A szomédok a sajátos, szokatlannak, 
furcsának tűnő ejtés, viselet, szokásrendszer miatt kicsúfolták a kupusziniai 
szomszédokat. Ez is hozzájárulhatott elzárkózásukhoz, szigettéválásukhoz. 
így a magyarok, akik maguk is tudtak valamennyit szlovákul, szép egyetértés
ben éltek a szlovákokkal, dolgoztak szorgalmasan, össze is házasodtak. Ez 
csak erősítette a kölcsönhatást.

A kupuszinai nyelvhasználatban jelentkező szlovák szavak fogalomkörök 
szerinti megterheltségét Silling István kupuszinai születésű magyartanár 
még nem teljes anyagú, készülő magiszteri munkája, a Kupuszinai szótár 
alapján vázoljuk fel.
I. Eddig a legnagyobb számú fogalomkör a ruházaté 22 k'ölcsönszóval: bin- 
gyulka =  bojt; cili =  kis gomb; cimbilog =  lóg (a gomb), cokolla =  klumpa; 
csinvat =  zsáknak való erős, sűrű vászon; drola =  régi szabású női blúz; 
hopka =  vászon szürke, fehér, sötétkék csíkkal, ebből készült az alsónadrág; 
hugyérka~hugyétka =  népviseletből kivetkezett, vékonyra öltözött nő; loj- 
da =  rosszul öltözött (nő;) mingula =  érem a láncon; moldony =  vastag, 
kockás női ruhaanyag; mreska =  tűvel, cérnából készített csipke (szoknya, 
gatya szélére); raszporek =  a szoknya nem ráncolt eleje a kötény alatt; 
rázó =  a menyasszonyi koszorú felső része; rubenda =  városi női ruha; 
trajbel =  rendetlen öltözetű; trasak =  jelmezes ember; trityi =  meleg alsó
nemű ; zsinka =  az ing zsinórral összehúzható gallérja, kézelője; zsoh =  ritka 
szövésű zsákvászon; slapek =  papucs; smicska =  csokorra kötött zsinór.
II . emberi tulajdonságra, cselekvésre vonatkozó szavak (23): blugyil =  részeg
ség után reggel kedvetlenül szédeleg; gribacsek =  sovány (gyerek); lengár =  
csavargó, kicsapongó; mátoha =  ügyefogyott; sztrega =  hanyag; vrizukál =  
odavissza szaladgál; zazrak =  beteges; zsubrák =  zsugori; zsumrija =  fös
vény; bubil =  félrehúzódva gunnyaszt; bulál =  alszik a gyerek; cunyál =les- 
kelődik; drickál =  biceg; dropcsil =  ide-oda topog; drumblál =  bőg (a 
gyerek); hulál =  népviseletben tánc közben forog; pancál =  bogoz; robozs- 
dál =  csörög valamivel; skulil =  kukucskál, kinéz az ablakon; slapál =  sáros 
lábbal összejárkál vmit, sotrál =  lábatlankodik; snyupál =  szaglász; smudál 
=  kutat, keresgél.
III.  19 szó a házra és berendezésére utal: branka =  a két részből álló ajtó 
alsó fele; brezsdenje =  cserépdarab; crikli =  csónak; cselusztyi =  a kemence 
szája és a füstnyílás közötti falrész; gyérma =  a gémeskút kútostora; iszter- 
he =  eresz; plucska =  kallantyús zár; nogáca =  priccs; ohrablo =  szén
vonó; patecska =  perem (amin ülni lehet); pecka =  polc) a kemence szoba 
felőli sarkán); pisnyicska =  zsírmécses ;sparhál =  tüzet szít ;szanya =  szánkó; 
szotka =  lépcső; vakaricska =  gyomláló kés; varajka =  főzőkanál; vrind- 
zsog =  zajt üt edények összeütésével; zsulánka =  merőkanál.
IV . 12 szó ételekre utal: cmára =  nyúlós, puha (tészta); dröpka =  rántott 
leves reszelt tésztával; gyubál =  kis darabokban szedegeti ki az ételt (az 
edényből); korka =  a kenyér keményre sült héja; omácska =  paradicsom
mártás; perka =  barátfüle; raszoska =  kétágú fa a kenyérdagasztó teknőn 
(létraszerű); skarufka =  dióhéj, fagylalt tölcsér; spincál~pincál =  túrkál 
az ételben; szalatka =  linzer sütemény; trótyka =  káposztafőzelék; zamelka 
=  rántott leves morzsolt tésztával.
V. növényzet (13 szó): bacska =  a magot termő hagymavirág; barusjta =  
barka; bubka =  a hagyma virága; burina =  elhanyagolt magas növényzet,



bozót; goluvacska =  ringló; kopc =  a levágott kukorica földben maraat 
része; kosiak =  nehezen törhető dió; krakas =  sok oldalgyökerű (petrezse
lyem); luszkál =  tök, napraforgó sült magját hámozza; makovicska =  mák
héj ; sica =  a hagyma gyökere; sztonka =  a szőlőfürt szára.
VI. állatvilág: brotyka =  záptojás; kakabec =  szöcske; kocér =  kandúr; 
nungyulka =  a baromfi bőrszakálla; muska — muslinca; pandzsi =  kopasz 
verébfióka; rarásek =  kicsi tyúktojás, (nem szabad meghagyni); szilvány =  
kopoltyú; tritol =  a baromfi farok alatti része; vranya — varjú.
VII.  emberi testrész, testi cselekvés: klicska =  takony; liscsog =  fénylik 
az arc (a kenőcstől); mados =  szemölcs; skranya =  állkapocs; szmrtykál =  
szörtyög; vrikocs =  copf; zsmuril =  hunyorog.
VIII .  rokonság, környezet: babó =  öregasszony; dedó =  öreg férfi; druzsics- 
ka =  koszorúslány; sztrikó =  apai nagybácsi; ucsék =  anyai nagybácsi, 
ucsinka =  anyai nagybácsi felesége.
IX . hitélet: brazsil =  bájol; vrazsgyikál =  vrácsál =  kuruzsol.

A szókincsben tapasztalható horvátszerb, román és szlovák kontaktus
hatás, mint láttuk, elég nagymértékű. Általában gazdagodást jelentenek ezek 
a szavak, mert lassan bealakulnak az átvevő nyelvjárás rendszerébe, új fogal
mak megfelelőiként segítik a nyelvjárást, főleg a diglosszia nélküli nyelvjárást 
az új valóság kifejezésében.

Az átvételek okozta fonológiai, morfológiai és mondatszerkesztési hatást 
egy másik dolgozatban tárgyaljuk.
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8. ADALÉKOK KANIZSA KÖZSÉG ÉS KÖRNYÉKE 
NYELVJÁRÁSÁNAK SZOCIOLINGVISZTIKAI VIZSGÁLATÁHOZ

1. Dolgozatunk egy közelmúltban végzett nyelvjáráskutatás anyagára 
támaszkodik, és annak keretén belül azokat az egyes beszédszituációkban 
történő nyelvi megnyilatkozásokat igyekszik kiemelni és rendszerezni, amelyek 
a környezet erkölcsi és esztétikai értékrendszerérői és ezáltal az illető kör
nyezet társadalmi fejlettségéről tanúskodnak.

1.1. A beszédszituáció fogalmának értelmezésében meglehetősen eltérő 
az egyes kutatók véleménye, és ennek megfelelően a megfogalmazások is.

A  beszédszituáció fogalmán általában azt a helyzetet értjük, amelyben 
a kommunikáció lejátszódik.

Természetesen ez a végsőkig leegyszerűsített megfogalmazás caak e- 
gyetlen szinten, a cselekvés szintjén magyarázza a fogalmat. Valójában a beszéd- 
szituáció igen összetett, szerteágazó kapcsolatokat és vonatkozásokat magában 
foglaló jelenség.

Ezzel magyarázható tehát a sokféle megközelítés lehetősége és ebből 
kifolyólag az eltérések is a meghatározásban.

Jelen dolgozatunkhoz megfelelőnek és elegendőnek tartjuk azokat az 
elemeket, amelyeket Szecskő Tamás használ a szituáció értelmezésére.1)

A szituáció szerinte helyzet »amelyben beszédkapcsolat jön létre valamilyen 
környezetben. Ez azt jelenti, hogy a megnyilatkozás elemzésén, a beszélőtársak 
viszonyán kívül vizsgálják mindazt, ami környezetenként hat a beszédkapcso
lat minőségére, tehát figyelembe veszik, vizsgálják a tárgyi, a természeti, 
a hangulati, a társadalmi, szellemi, érzelmi stb. körülményeket is.

1.2. A terület, amelyről ennek a dolgozatnak az anyaga származik, 
Kanizsa község és környéke, tehát az Észak-Bácska keleti részén, a Tisza jobb 
partján elterülő települések, és köztük* mindenek előtt Adorján, Martonos 
és Kanizsa.

Habár az egész terület (a többi település is, mint Horgos, Kispiac, Kis- 
homok stb.) aránylag egységes ő-ző vidék, ezt a három települést: Kanizsát, 
Martonost és Adorjánt azért emeljük ki, mert a fent megfogalmazott szocio- 
lingvisztikai megközelítés szempontjából a legjellegzetesebbek.

Kanizsa a környék gazdasági, adminisztratív központja a legfejlettebb 
köznyelvűsödéssel;

Martonos vegyes, szerb-magyar lakosságú falu, ahol az évszázados egy
üttélés a nyelvi egymásrahatások jellegzetes formáit teremtette meg;

x) Szecskő Tamás: Kommunikációs rendszer — Köznapi kommunikáció Akadémiai Kiadó 
Bp. 1971.



Adorján kicsi, úttól és vasúttól egészen a közelmúltig távol eső falu, 
ahol a lassúbb gazdasági és társadalmi fejlődésnek megfelelően legtisztábban 
maradt meg a tájnyelv.

Ez a háromféle társadalmi szituáció, amely a vajdasági szociolingvisztikai 
kutatás három optimális alaptémájának is tekinthető, talán sehol sem talál
ható meg ilyen tisztán, és ilyen, hogy úgy mondjuk, „testközelben" egymáshoz, 
mint ezen a három településen.

1.3. Az egybegyűjtött anyagból ehhez a dolgozathoz csak a nyelvjárási 
beszédszituációkat használtuk fel. A nyelv és a társadalmi tények kapcsolatá
nak megfigyelésére ezek nyújtanak legtöbb alkalmat.

1.4. Az ember két alapvető viszonyának megfelelően az anyagot két 
főcsoportra osztottuk:

— az ember és ember közötti viszony nyelvi megnyilvánulásaira;
— az ember és a természet viszonyának nyelvi kifejezéseire.
1.5. Az ember és ember közötti viszony témakörébe tartozó anyagot három 

szűkebb témakörbe csoportosítottuk: család, társadalom, tulajdon.
Az ember és a természet viszonya témakörébe tartozó anyagból két

— szerintünk legjellegzetesebb — csoportot választottunk ki: a munkához 
kapcsolódó és a szépségre vonatkozó kifejezéseket, beszédszituációkat, nyelvi 
megfogalmazásokat.

2. Minden kommunikációban, minden nyelvi anyagban az ember és 
ember közötti viszony az elsődleges, illetve, nyelvi szempontból az egyetlen 
lehető viszony. Ennek megfelelően e viszonynak a nyelvi kifejezéstára a 
leggazdagabb és legámyaltabb.

2.1. Az ember és ember közötti viszony alapvető szituációja a család. 
A vizsgált területen, különösen Adorjánon, a nyelvi tények arra mutatnak, 
hogy a család a maga patriarkális formájában erős és élő intézmény volt 
egészen a közelmúltig.

2.1.1. A ke, kend megszólítás egyike az alapvető és sokat mondó nyelvi 
viszonyulásoknak. Mig a terület köznyelvűsödött részein, különösen Kanizsán, 
a gyermek általában tegezi szüleit, Adorjánon és Martonoson ez még aránylag 
ritka jelenség. Itt a gyermek magázza szüleit: Aggyá ide, édösanyám. De: 
Aggyá, ke, ide. . .  ha a nagyszüleihez szól.

A felnőttek közötti korkülönbség esetén is kötelező a ke, kend megszólítás.
Ennek a megszólításnak az ellenpárja — viszonykifejező erőben is — 

a fijam, lányom megszólítás, amely csak a legény vagy a nagylánykortól illeti 
meg az addig gyerőket.

Ezt a gradációt a családban szerzett státus elismeréseként kell értelmez
ni. — A házastársi érintkezésben is él a ke, kend, demellette még a megbecsülés, 
a szeretet — sokszor incselkedő — kifejezése a megszólításban a: hékám.

2.1.2. A családi kapcsolatok erősségét árnyalt kifejezésekei fejezik ki 
különösen Adorjánon, mert a kisbirtokos paraszti világban a családi kapcsolat
nak tulajdonjogi vonatkozásai is vannak, s ez az elnevezések gazdagságát hozza 
magával.

Míg a kanizsai „városi" gyermeknek többnyire csak testvére van, az 
adorjáni vagy a martonosi gyermeknek van: kisöccse, testvérőccse, öccse, 
bátyja, kishúga, húga, nénje.



A kanizsai gyereknek van: apja, anyja, apukája, anyukája, nagyapja, 
nagyanyja, esetleg nagybátyja, nagynénje.

Az adorjáni gyermeknek van: apja, anyja, édösanyja, édösapja, öreganyja, 
öregapja, szüléje, édösszüléje, öregszüléje, tatája, mamája; bátyja, nénje; 
nenája, ángya, sógora, komája; körösztje, körösztanyja, körösztapja stb.

2.1.3. A család és a családhoz való viszony az erkölcsi értékrendszer 
megnylvánulása. Ez a következő példákban világosan látható:

„Nem engedött apám a bálba, oszt én mög efakattam ríva.“ (Ebben 
a szemmelláthatóan régebbi időket idéző példában — az adorjáni idős adat- 
szolgáltató az ifjúságra emlékezik — a tekintély még nem vitás.)

— „Akármilyen embör vót, a csalággyárú azé gondoskodott".
Vagy:
— „Hát nem akasztófára való gazembör ez a Jani, hogy‘ébánt a csalágy- 

gyává?“
Másse tud ez a Pótura Maris, csak az uccán ül égisz áldott nap".
Ezekből a példákból mindenekelőtt az látszik, hogy a család és a hozzá 

való viszonyulás ebben a közegben mindennemű erkölcsi értékmérőé alapja.
Az emberség elismerésének végső tolerancia-foka, hogy a „csalággyárú 

azé gondoskodott", az ekölcsi romlás legmélyebb pontja pedig az, ha valaki 
„elbánt a csalággyává“.

Enyhén ugyan, de elítélik az elvált asszonyt, aki más férfival él. Annak 
„pótura van".

2.1.4. Különös hangzásuk van azoknak a beszédmegnyilvánulásoknak, 
amelyek közvetlenül vagy közvetve a családi kapcsolatok sorsával foglal
koznak.

„Ezek a maji fijatalok olyan ákom-bákom nevet annak azoknak a csöpp 
gyerököknek, hogy csuda."

„Akkó-amikó möglátogatik a gyerökei."
„A gyerökök felü mög sömmi hír, nem tóm, nincs-e nekik valami bajuk 

odaki."
„Az ifjú az mindig csak a tudománynak élt, abbu nem vót hasznunk. 

Még márna is annak él, mos se nagyon van ideje törőnni velünk."
Ötöt nevetünk fő, oszt itt van, egyedű marattunk."
A háttér világos. Az újabb gazdasági és társadalmi folyamatok alapjaiban 

rendítik meg a paraszti családot. A legnagyobb csapás, ami érheti, hogy elmen
nek a gyerekek, vagyis megszakad a nemzedéki folytonosság. A falusi gazda
ságok „elöregedésének" jelensége a Kanizsa környéki falvakban is kopogtat.

Egy egész kis világ süllyedése tükröződik ezekben a mondatokban és 
a fuldoklók kapaszkodása egy olyan erkölcsi normába, amely alól lassan kicsú
szik a talaj.

2.2. A Kanizsa környéki falvak nyelvjárásának szókincse és a nyelvi 
megnyilatkozások ennek a kisparaszti világnak nemcsak bonyolult belső 
társadalmi hierarchiáját, de a külső társadalmi tényekhez és hatásokhoz való 
viszonyát is pontosan tükrözik. •

2.2.1. Az adorjáni vagy a martonosi ember ismeri azt, akivel beszél. 
Pontosan tudja helyét a falusi ranglétrán. Az elvált asszony, aki mással él,



mint már mondottuk, az yPótura Maris“, és vele egy a beszéd. A jónevű 
gazda Pista bátyám, vagy legrosszabb esetben Pista, míg a részegeskedőnek 
kijár a lekicsinylő, sértően bizalmaskodó Ferikém vagy Janikám.

— „Jó van, Ferikém, máj máskó beszélgetünk".
Vagy:
— „Ereggy haza, Janikám, oszt pihend ki magad".
Ugyancsak más a beszéd az „ájtatos, istenes" emberrel, akit alapjában 

véve kétszínűnek tartanak.
Külön figyelmet érdemel ebben a környezetben a ragadványnevek elter

jedtsége. Társadalmi gyökerét ennek a jelenségnek minden valószínűség 
szerint az egyes vezetéknevek gyakoriságában kell keresni, de egy-egy érdeke
sebb megtörtént esemény is ragadványnévként kiséri egész életén keresztül 
az embert, sőt a családját is. Nem haragszanak érte. Egy ragadványnév gyűjtés 
csak a Soriakból tizenhárom félét számolt össze: Istenes Sóti, Kutyás Sóti, 
Részeges Sóti, Kurvás Sóti, Topa Sóti, Bütykös Sóti stb.

Azt talán nem is kell hangsúlyozni, hogy ez a ranglétra tekintélyalapú, 
a tekintély pedig hasznosságból, vagyoni helyzetből és magaviseleti álhatatos- 
ságból tevődik össze.

Mindennek jelentőségét akkor foghatjuk fel egészében, ha szembe ál
lítjuk vele a kanizsai „városi" ejnbert, aki nem is mindig tudja, hogy kivel 
beszél, és nem is nagyon érdekli az üzenet adójának státusa, hanem csak az 
üzenet tartalma.

2.2.2. A szélesebb társadalom iránti viszony területéről már említettük 
az egyházhoz és a vallásossághoz való, viszonyulást.

„Az „istenes", „ájtatos", a „szentéletű kurvau elnevezések világosan mutat
ják az álszenteskedés gúnyos lenézését, és azt, hogy a falu a maga erkölcsi 
rendszerét nem az egyház tekintélyére építi.

De ugyanilyen idegen tőle a hatalom is. A hatalom képviselőjét, a hiva
talnokot, akit valamikor „úmak“ tiszteltek, most „elvtársnak“ szólítják, mi
közben számukra mindkét szónak tulajdonképpen egy az értelme: idegen.

Ezt a megfigyelést látszólag cáfolja az a tény, hogy Adorjánon is, Marto- 
noson is és a kanizsai község valamennyi településén működnek a szocia
lista demokrácia szervei és szervezetei, még hozzá eredményesen.

Ezeknek a tagjai azonban, miközben közös ügyeiket intézik vagy a 
politikát vitatják, Pisták, Jánosok, szomszédok és komák maradnak — még 
a párt alapszervezetén belül is. Az „elvtárs“ megszólítást esetleg csak a városon 
kívülről jött küldött kapja meg.

Kuriózumképpen megemlíthetjük, hogy az államhatalom egyetlen 
képviselője, aki Adorjánon mindmáig „úr" maradt, az a „tanító úr“. (Még 
akkor is, ha történetesen ő a pártalapszervezet titkára.) Ezt a jelenséget 
csak akkor érthetjük meg, ha megkeressük a faluban a másik megmaradt 
urat, a „tisztelendő tír“-at.

Az egyház és az iskola különválása a nyelvi tudatban itt még nem ment 
végbe. Pap, kántor, tanító még egy kalap alá tartozik.

2.2.3. A falvakban az emberek egymás közötti viszonyában különleges 
helyet kap a szomszéd.



A „szomszéd“ megszólítás a bizalom és megbecsülés együttes kifejezője.
„A szomszédra kelünk, fekszünk — mondják.
„Többet ér márna éty jó szomszéd, mind száz testvér".
„Nesze, vidd át a szomszédnak, reggé hoszta a póstás.“
„Aggyisten, szomszéd, befejezték mára?“
A Kanizsa környéki falvakban a kisbirtokos magántermelők világában 

a szomszéd több, mint egyszerűen a nyugalom és biztonság tényezője. Több 
figyelmet érdemel, mint bármelyik rokon. Jelenlétének szimbolikus vonásai 
vannak, kezdve a:

„Szalaggy át a Rozi nénédhő, aggyon ety begre zsírt!" — felszólítástól 
egészen addig, hogy:

„Úgyis arra járok, szomszéd, fődobom a magáérú is azt a pár kivit, 
lessz alkalom még, hogy mögszógája . . . “

Az emberi társulás, a közös cselekvés és szolidaritás hasznos voltát olyan 
mélységes átérzéssel fejezik ki ezek a megnyilatkozások, hogy az ember 
többet is várna e tekintetben.

De sem a szókincsben, sem a beszédszituációk különféle nyelvi meg
nyilatkozásaiban a közösség további affirmációjának nyoma sincs. Ellen
kezőleg, a „közös" szónak lenéző, becsmérlő hangzása van, egészen a sokat
mondó és sokszor csúfondáros mondásig, hogy „közös lónak túrus a háta“.

2.2.4. Nem kétséges, hogy a „közös" fogalmának devalvációja a kis
birtokos mentalitással, a magántulajdon féltésével magyarázható, de miként 
a „szomszéd" esetében, a természetes emberi közösség igénylése még egy 
másik esetben is áttöri a „mesgyémön" állítás elidengenítő, embertelenítő 
hatását.

Kanizsán, az iskolában folytatott beszélgetések során a gyermekek tu
datában az élet dolgai és tárgyai is szigorúan az egyénhez kapcsolódnak. 
A gyermek az „apukám szerszámjáról" beszél. Az adorjáni gyermekek a mi 
lovunkról, a mi fődünkről, a mi kutyánkról beszélnek, és ezzel világosan 
kifejezik, hogy az ő tudatukban a család még termelő közösség is.

2.2.5. „Hát a Zóni lánya, az a nagy nyútófa mög mijen szoknyába 
jár? Kivan belüle a rosszabbik része."

„Képzejje, az Annusékná mög szombaton nagy lakodalom lösz, hallom 
esküdik a Jani fijuk. Engöm mög mög se hittak, pedig hát illene, igaz-e? 
Ha mék csak szakácsnak is, de nem . . . “

„Azám, van-e ety kis tojásod? Képzed az én tyúkjaim nem tojnak. . .  
Köszönöm, az isten fizesse mög. Aggyon hejötte ezör annyit"!

„Gyű, ke, át hozzánk, mámmá nálunk van a „banda" . . . "
„Amikó kivittek bennünket Galicijába, vót velünk ety cukszfürer, hát 

kutya ety embör vót."
„Bemék én, hát vót mit látnom. Vót ott mindön, amit csak a tiszt uraknak 

tartogattak. . .  aszongya: na, födi, most osztán egyé-igyá, amennyi beléd 
fér.“

„Monta édösanyám, hoty ne mönyek a Natyréten keresztű, me ott sok 
a finánc, oszt mögfognak, de neköm osztán beszéhettek."



A társasági beszédszituációk színhelye Adorjánon és Martonoson is 
este a „bandázás“ (Kiveszőben van, amióta szaporodtak a TV készülékek).

Az asszonyok kedvenc témája a pletyka, a férfiaké a katonaélet. Ador
jánon pedig igen kedveltek a finánctörténetek.2

Egyik esetben is, a másikban is, a mesélő van az érdeklődés központjá
ban, vagy azért, mert újságot mond (pletykál), vagy azért, mert a mese — 
a povéta, ahogy ők mondják —, a hallgatók által ellenőrizhetetlen élmények
ről szól, amelyeknek a mesélő volt az állítólagos hőse.

Nem véletlen, különösen az idősebb korosztály férfi tagjainál, hogy a 
katonatörténet a legkedvesebb téma. Ez az idő volt az egyetlen az életében, 
amikor ő valaki más volt. Ez a beszédtéma színesebb, szinte rituális igénnyel 
művelik, igyekeznek egyes mondatokban még dramaturgiát is alkalmazni, 
hogy növeljék a feszültséget: „ . . .  ögyé-igyá, amennyi beléd fér!“ „ . . .  néköm 
osztán beszéhettek.“

Vagy máskor a hallgatóság megtréfálására: „ . . .  ott vótunk osztán abba 
a térdig érő hóba, oszt gyütt az orosz, mink mög be a ződ kukuricásba!”

Az álmélkodás után persze felcsattan a nevetés.
3. A szociolingvisztikai kutatás másik hálás területe lehet Kanizsa és 

környéke nyelvjárási anyagában annak a szókincsnek és azoknak a nyelvi 
megnyilvánulásoknak a feltérképezése, amelyek az embernek a természethez 
való viszonyát fejezik ki.

Ebből a témakörből három szűkebb témát vizsgálunk meg dolgoza
tunkban:

— a temészettel kapcsolatos szókincs rendkívüli gazdagságát;
— a munkával kapcsolatos beszédszituációkat; nyelvi megnyilatko

zásokat;
— a szépség fogalmának kifejezéseit.
3.1. Érthető, hogy a mindenes kisbirtokos termelés sokkal nagyobb 

természetközelséget jelent az ember számára, mint a nagyüzemi mezőgazda
ság, ahol a szakmai specializáció önműködően beindítja a szakbarbárosodási 
folyamatot. Azt, hogy ez hogyan történik a kanizsai és Kanizsa környéki 
szókincs összehasonlítása mutatja:

Kanizsán az eső esik, zuhog, szakad.
Adorjánon: esik, csöpörög, permetez, szemötöl, szitál, szőmörkél, pemye- 

dez, lanyhog, szakad, bugyborékol stb.
Hasonlóképpen az eső: essS, hetes esső, zápor, szitáló esső; suhanes, 

porverő, permetező esső, lattyhogó esső, zuhogó esső, szemerkélő esső.
„Möglátitok, lössz még máma ojan zuhancs, hoty még embör ojat nem 

látott."
A kanizsai gyermek csak füvet ismer.
Az adorjáni, martonosi gyermek ismeri a porcfüvet, útifüvet, kakukk

füvet, székfüvet, pömyefiivet, vőrősnadrág füvet (amit kaszáláskor nem fog 
a kasza).

2) Adorjánon ezeknek a beszédmegnyilatkozásoknak még egy külön válfaja van: a csem
pész-finánc háború leírása a felszabadulás előtti időkből, amikor az adorjániak híres 
dohánytermelők, ugyanakkor pedig híres dohánycsempészek is voltak.



A párosodásra a kanizsai embernek igencsak egy szava van.
Az adorjáni ember szerint azonban az állat fajtájától függően: hág, 

fojat, ugrik, búg, tapos, hergöl, üzekszik, párzik, bagzik, ívik stb.
Kanizsán a Tisza folyik, apad, árad, esetleg zavaros.
Adorjánon és Martonoson: folyik, apad, árad, duzzad, rakodik, habiál, 

hömpöjög, tiszta, zavaros, örvényös, limányos, virágzik.
Nem lehet ennek a dolgozatnak a feladata, hogy a nyelvszegényedés 

vonatkozásait és következményeit kutassa. De minden külön kutatás nélkül 
is látható, hogy negatív folyamatok nyelvi tükröződésének vagyunk tanúi. 
A szó akkor vész el, amikor a tudatból kihull a fogalom, amit kifejez.

A Tisza már valóban csak Adorján és Martonos alatt virágzik.
Kanizsa alatt megmérgezték a szennyvizek.
3.2. A munkával kapcsolatos nyilatkozatok éles különbséget fejeznek 

ki az adorjáni, martonosi és a kanizsai ember munkafelfogása között.
„Amikó én váktam a röndöt, három marokverő győszte utánnam."
„Föszántottam, learattam, mögkapátam . . . “
„A Haterömbe sokat jártam kapáni."3)
„Búzává vetöttem be a zidén a fődet!"
„Csak úty csináta, felit felibü. felit harmadából
„Ríl a főd, ahová lép.“
„Ződre feketét húz.“
Ezek a példák azt az állítást igyekeznek bizonyítani, hogy a rossz, hanyag 

munkát becsmérlő kifejezések, amelyek formájukban csattanósak, rövidek 
és tömörek, tartalmukban nem szidalmat, hanem lenézést fejeznek ki, mél
tatlankodást, és az ilyen munka méltatlanságát, amelyből nehéz a jó munka 
méltóságára következtetni.

A kanizsai munkás vagy hivatalnok dolgozik gyárban, irodában. Többé- 
kevésbe ugyanazt a munkát végzi, amelynek gyakorlatilag soha nincs vége, 
nem is szólva annak mechanikus voltától.

Az adorjáni ember viszont ritkán „dolgozik". Ő inkább szánt, vet, 
arat, kapál, tehát „csinálu és „elvégez“ valamit, aminek látja az elejét, végét, 
gyakorlati következményét, eredményét. A nyelvjárás munkával kapcsolatos 
szókincse és a beszédszituáció egyéb nyelvi megnyilvánulásai tehát egyebek 
között pontosan kifejezik a munkához való viszonyulás mibenlétét a kisbirto
kos földművesnél.

A munka iránti viszonyt az adorjáni, martonosi ember beszédében ugyan
csak jól szemléltetik azok a mondatok, amelyekben a munkafolyamatokat 
időjelzésre használják. Felületes dolog lenne ezt a beszédjelenséget csak 
a mezei munka időhöz kötött ciklusosságával magyarázni, nem pusztán az 
évszak és a munkafolyamat gépies összekapcsolásáról van itt szó. Habár 
a jelenség mélyebb elemzésébe itt nem bocsátkozunk, ezeknek a kifejezések
nek a más hasonló értékű és alakú időjelző kifejezésekkel való, akárcsak 
futólagos összehasonlítása is némileg rávilágít mélyebb értelmükre.

3) A Haterem árterület Kanizsa mellett. Ha kiárad a Tisza, akkor terem, ezért hívják „Ha- 
térömnek“ .



Az aratáskó, kapáláskó, szüretkó stb. kifejezésekkel azonos értékű a 
harácsonykó, húsvétkó, pünkösdkó, pünközsd táján, de ritkán mondják, hogy 
mindenszentökhó és soha azt, hogy halottak napján.

Az időjelzéshez tehát a pozitív, az életigenlő eseményeket használják, 
és az életigenlés legfőbb megnyilvánulása a munka.

Közvetve ugyanezt a felfogásbeli különbséget tükrözi a kanizsai és az 
adorjáni iskolában folytatott párhuzamos beszélgetés munkára vonatkozó 
része.

A kanizsai gyermek szerint az apuka dolgozik, az anyuka otthon van.
Az adorjáni gyermek számára mindenki otthon van. Nem választja szét 

a munka és az otthon fogalmát, mert a munka itt egyszerűen az élet szerves 
része.

3.3. Ugyanezt a viszonyulást látszanak igazolni a szép fogalmával fog
lalkozó beszéd-megnyilvánulások. Mint az erkölcsi szféránál, úgy itt is, az 
értékek általában a munkához, a munka eredményéhez kapcsolódnak:

„Szép a vetés". „Szép a jószág".
„Szépen termött a búza".
„Kinyílt a határ".
„Ojan a búza, mind az élet".
„ . . .  A fínyes szőrű lovak mög csak úty ágaskodtak . . . “
„Akkora szöme van, mind ety ökörnek."
Azt ismét felesleges bizonyítani, hogy csak az embertől el nem idege- 

nedett, alkotó, teremtő munka tárgyai és eredményei lehetnek a dolgozó 
ember számára szépek.

4. Végezetül még néhány megjegyzés a vizsgált és bemutatott anyaggal 
kapcsolatban, valamint néhány következtetés is az eddig elmondottak alapján.

4.1. Ebben a munkában nem dolgoztuk fel a tárgyalt nyelvjárás vala
mennyi, szociolingvisztikai szempontból érdekes vonatkozását. Egy átfogó 
szociolingvisztikai tanulmány sokkal gazdagabb nyelvi anyagot és egyéb 
tanulmányok segítségét igényli: nyelvtörténeti, gazdaság- és társadalom- 
történeti, valamint néprajzi stb. tanulmányokét.

4.2. Meg kell még jegyeznünk — és ez különösen az esztétikum kife
jezésére vonatkozik a nyelvjárásban —, hogy az itt elmondott megállapí
tások többszörösen feltételesek.

A kanizsai falvak sem mentesek a modem idők hatásától. Az ipartól 
függnek, annak termelnek nyersanyagot, viszonzásképpen árad a faluba a 
mezőgazdasági gép, a háztartási gép, a textil és a konfekció, a gyári bútor. 
Mindez nemcsak gyakorlati hasznot, de bizonyos esztétikai normakorrekciót 
is hoz magával, és természetesen rengeteg Ízléstelenséget.

A rádió és televízió sugározta zenei giccs is nyomokat hagy. Ezért ha a 
nyelvi tények* létezése nem is kétséges, arra, hogy a nyelvjárást beszélő la
kosság hányad részére vonatkoznak törvényszerűen, szükségként, hánya
duknál pedig csak megszokás vagy hagyomány, arra az eddigi kutatás anyaga 
alapján még nem lehet válaszolni.

4.3. Általános megállapításként leszögezhetjük, hogy a nyelvjárás meg
őrzése Kanizsán és környékén nem puszta mechanikus konzerválás, a maga 
környezetében a nyelvjárás nem archaikus.



Ha a hangtanában nem is, de szó- és mondathasználatában feltétlenül 
a környezet gazdasági, társadalmi, erkölcsi és esztétikai viszonyának és érték- 
rendszerének nyelvi vetülete.

4.4. A nyelvjárás megőrzése a társadalmilag, gazdaságilag fejletlenebb 
közeggel függ össze. Ez a fejletlenség a termelésben a naturális gazdálkodás 
csökevényeit őrzi, a társadalmi kapcsolatokban pedig a függőség csökevé- 
nyeként a hierarchikus tagoltságot. Ennek folytán a nyelvjárás a természetre 
vonatkozó szókincsében és kifejezéseiben ezen a vidéken gazdagabb, az 
emberek egymás közötti kapcsolatainak kifejezéseiben pedig jóval árnyal
tabb, mint a vizsgált terület fejlettebb közegeinek köznyelve.

4.5. Ugyanakkor rendkívül érdekes lehetne a köznyelv szociolingvisztikai 
vizsgálata ezen a területen. Ez a vidék ugyanis a köznyelvűsödésre három 
felől kap impulzust. Saját gazdasági-társadalmi fejlődésétől, a hazai általános 
gazdasági és társádalmi fejlődéstől, amelynek eredményeit a társadalmi
politikai szervezetek és a hazai tájékoztató eszközök továbbítják hozzá, és 
végül a magyarországi tájékoztatási eszközöktől.

Ennek az elemzésnek mindnekelőtt arra kellene rávilágítania, hogy a 
nyelvjárás fokozatos kialvásával veszendőbe menő nyelvi értékeket milyen 
új köznyelvi értékek helyettesítik és miért.

-  O -

A gyűjtés és az anyag feldolgozása során számos érdekes kérdés merült 
fel, amelyek vizsgálata meghaladja ennek a dolgozatnak a kereteit. Mivel 
meggyőződésünk, hogy ezeknek a problémáknak a feldolgozása értékes 
felismeréseket hozna, felsoroljuk a szerintünk legjelentősebbeket.

1. A nyelvi kölcsönhatások összehasonlító vizsgálata a kétnyelvű környe
zetben. Külön vizsgálva a szerbhorvát nyelv hatását ott, ahol az a korszerű 
társadalmi-politikai élet forrásnyelveként hat, külön ott, ahol szerbek és 
magyarok évszázados Együttéléséből származó kölcsönhatási ól van szó.

2. A köznyelvűsödés folyamata és annak sajátosságai az egységes magyar 
nyelvterületen kívül eső környezetekben.

3. Az önigazgatás, a szocialista demokrácia gyakorlatának hatása a 
nyelvre.

4. A szakmai nyelv hatása az általános nyelvgyakorlatra, idegen szak- 
kifejezések meghonosítása, fordítása. A szakkifejezések mennyisége szak
mák szerint, és az egyes szakmák képzésigénye nyelvi szempontból. Végül 
pedig ennek az egész komplexumnak a köznyelvűsödésre gyakorolt hatása.

5. összehasonlító elemzés a passzív kultúrális „fogyasztás** és az aktív 
kultúrális tevékenység hatásáról a köznyelvűsödés folyamatában.

6. A tőkés fejlődés öröksége, az elidegenedés tükröződése a város és 
a falu nyelvében.

7. Az egymás közötti kódváltás mint a környezet belső hierarchikus 
rendjének kifejezése.

Természetesen mindez csak egyszerű kérdésfeltevés. Bizonyos, hogy 
e témák mindegyikének vonatkozásai sokkal szerteágazóbbak, mint amennyire 
ezt egy ilyen viszonylag szerény anyag látni engedi.



Végezetül még két dologra szeretnénk felhívni a figyelmet: dolgozatunkban 
szem előtt tartottuk a tájnyelvi anyag hagyományos feldolgozását is. (Egy 
részletesebb dolgozatunkban ezt el is végeztük.) Mindezt figyelembe kellett 
venni, mert egy nyelv szociolingvisztikai megközelítése az anyag nyelvtani 
vonatkozásainak ismerete nélkül lehetetlen lenne.

Abból a tényből, amit a maga szerény eszközeivel a dolgozat is bizonyít, 
hogy tudniillik, a nyelvjárás fennmaradása és a köznyelvűsödés terjedése 
közötti viszony többé-kevésbé híven tükrözi az adott környezetben vég
bemenő társadalmi folyamatokat, nem vonunk le egyéb következtetést, 
mint a nyelvi anyag mélyebb, dialektikus materialista megközelítésének 
lehetséges és szükséges voltát.

Természetesen következik ebből az a meggyőződésünk is, hogy az így 
értelmezett nyelvjáráskutatás nem pusztán nyelvi tények lejegyzése a jö
vendő számára, és nem is nyelvtudományi régészet, hanem élő, a jelennek 
szóló, gyakorlati hasznú nyelvtudomány lehet.

Éppen azért távol áll tőlünk a leírt jelenségek és összefüggések túl
becsülése. Munka közben azonban igyekeztünk szem előtt tartani a közismert 
marxi tételt a politikai gazdaságtan bírálatának előszavából: „Nem az emberek 
tudata az, amely létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük az, amely 
tudatukat meghatározza.u Ennek szellemében a folyamatok és vonatkozások 
mélyebb megismerésének célja a nyelvtudományban is csak egy lehet: a 
megértés, a szükségszerűségek felismerése a tudatos nyelvművelő tevékeny
ség érdekében.
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II. NYELVLEÍRÁS





1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS

1. A PACSÉRI NÉPNYELV RÖVID JELLEMZÉSE

Pacsér község Szabadkától mintegy 30 km-nyire fekszik, délnyugatra 
Bajmok és Moravica között, a Telecskai dombok északi lankáin.

Nevével először 1409-ben, majd 1462-ben találkozunk, de a török idők 
a községet is elnéptelenítették, úgyhogy az egykor virágzó falu a XVII. sž. 
végére és a XVIII. sz. elejére lakatlan pusztává változott. Az is maradt 
1775-ig, amikor is Zombor környéki szerb pásztorok kezdtek a jó legelte
tést, friss vizet biztosító pusztaság völgyében megtelepedni. Számuk 1786-ig 
45 családra szaporodott.

Jelentős esemény a község újraéledésének történetében az 1786-ban 
lezajlott kisújszállási kirajzás. A régi otthonát otthagyó, de református vallá
sát, szervezett községi, közösségi életét megtartó, mintegy 200 elszegényedett 
kisújszállási család (kb. 1000 lélek) Pacsér határát ismét benépesítette s az 
élet benne újra pezsgővé lett.

Mivel a község magyarjai még ma is zömmel ezeknek az utódai, nyel
vűkre, nyelvük hangállományára nagy általánosságban még ma is az anya
nyelvjárásuk fonémarendszere a jellemző. Ám szinte az is természetes, hogy 
a kirajzástól eltelt 188 év eredményezett némi változást is. Éppen ezért 
szükségesnek tartom a pacséri népnyelv mai állapotának rövid jellemzését 
adni.

HANGTANI JELENSÉGEK 

M a g á n h a n g z ó k  

Fonémaállomány

A pacséri népnyelv fonémarendszere e-ző és i-ző. Van 7 rövid és 7 
hosszú magánhangzó fonémája.

Rövidek: Hosszúak:

u  ü  i
/ w •

U U 1

o  ö ó  ő  é

a  e á



A fonémák megterheltsége:
Az egyik fő hangtani jellemzője a pacséri nyelvjárásnak a középzárt 

é hiánya, illetőleg a nyílt rövid e nagy megterheltsége:
cseng, fed, esz, szed, tesz, vesz, begy, csecs, csepp, gyep, hegy, meny, 
per, ser, ’sör’, szeg, szem, te, becsül, bengéz, csepeg, eszik, megyen, 
menekül, peder, pereg, perel, perkálódik =  ’pörkölődik’, perzsel, 
reszket, retteg, seper, cseresznye, esztike =  ’ösztöke’, felnéc, gerenda, 
gyeplő, kenyír, kereszt, pendel, pernye, reggel, református, setít, szecska, 
szegíny, szelíd, veder, zsenge; csepeg, írez, megyen, peder, pereg, 
perel, perkel, perzsel, permetez, remeg, seper, árenda, bakter, bíres, 
cibere, citera, cseresznye, ember, eper, ezer, fíreg, físzek, gerenda, 
gyerek, henger, igenyes, ingyen, írett, kemence, kender, kereszt, komen- 
ció, míreg, mírges, nímet, pendel, píntek, retek, ríszeg, sebes, teher, 
veder, verem.
A másik fő hangtani jellemzője, hogy az i megterheltsége is igen erős 

az é rovására:
fii ’fél, timeo’, fír, íg „brennen, aredo’, íl ’leben, vivő’, ír ’ér, rühren, 
treffen, ereichen, ertappen’, kír, líp, min, ’mén, megy’, níz, típ, víd, 
víl, visz, vít; bír ’bér’, díl, fik, fíny, kik, kísz, míz, nígy, níp, píz, ríg, 
rísz, szíp, víg, vín, vír, kísik, szídül; bika, fírég, físzek, gyíkiny, kenyír, 
kilís, borbi ’borbély’, ebíd, edíny, égisz, féhír, giríny ’görény’, gyíkiny, 
kilís, legíny, lepíny, setít, szegíny, szomszíd, tányír, vendig, vőfíny,; 
legelísz, egerísz, termís, tövis, vetís, nyeresíg, emberisig, szeginsíg, 
gyűjtemíny, sütemíny, vetemíny, jelvíny, szökevíny, hajlik, termik, 
maradik, kaparík, hagyatík, nyomtatík ’nyomtaték’, ajándík, csapadík, 
ivadík, moslík, tőtelík, százalík, dohányí, 'dohányért’, kenyírí 'kenyér
ért’.
Más fonémák megterhelését is tapasztalhatjuk, ha nem is ilyen nagy 

mértékben. így pl. az u, ü, i és o fonémák megterhelését eredményezi a szór
ványosan előforduló zárt
u-zás: bujtás, búkor, Buruzs, csuda, csudálatos, csurog, csurgás, durung,

fújt, hun ’hol’, kutu =  kotú, nádtorzsa, ustor, durung, vánkus; 
ü-zés: düllő, dűlt, szümőcs ’szemölcs’, türül, türülköző, hétfő;
i-zés: gilice ’gerlice’, girinc, giriny ’görény* girizd, ides ’régen az anyós

megszólítása az édesanyának kijáró idessel szemben’, (fe) illed, 
(ser) illesztő ’élesztő’, kilis, kilső, pihe/pihőce ’pehely’, pintek 
szilső, ippen; acilos, esztike ’ösztöke*, fazik, girizd, göringy, marik 
messzi, teli, ügyi ’ugye’; 

o-zás: borozda, borozdol, oszt/osztán; hódos ’hcldas’, magod, mázos,
fazikba.

Növeli a rövid i-k számát a magas hangrendű szavak rag előtti egyes 
számú 3. személyű birtokos személyragja is, amely -é- helyett következete
sen -i-: kézit, élire, eszibe, fejire, főggyin, de: keze, éle, esze, feje, főggye. 
Talán ennek az analógiájára van a gyerek fn. többes számában is -i-: gyerekik= 
gyerekek.

Ugyancsak az i-k számát növeli néhány mély hangrendű szóban elő
forduló illabiális palatális hang is veláris helyén: abrincs, hasigat, hosszi 
lapicka, sipka, mint ahogyan a rövid u-k, ü-k számát is növeli a határozó
ragok bul/bül, -tul/tül, rul/-rül alakja.



A magánhangzók megterheltségénél szólni kell még a szórványos ú-zás, 
ű-zés okozta ú, ű többletről is; fúrú, túrú; bű, bűr, csű, csűvöl ’ csévél’, 
kű, lű, ű, szű, szűrű, ’szérü’, gyeplű.

A hosszú magánhangzók megterheltségét eredményezi az azonszó- 
tagu -1 és -r kiesése pl.: bót, dogozik, dűve, fótoz, főd, hódos ’holdas’, kéne, 
'kellene’, kúcs, kűd, műt, múva, ócsó, ócsul, odal, ódalgós, őtis, őtözet, 
szógál, tód, tőteget, vót, vőgy, ződ; ement, hazúru, kaszáni; ára, ere, ere-ara, 
fóró. Ugyanezt eredményezi a toldalékok végső mássalhangzójának az el
maradása: ehhő, dilihő, kereszthő, ásztatáshó, lábunkhó, sarogjáhó; anná, 
asztagná, lóná; kábátokká, pokrócokká, falla, hazúru, erű, házbu, ebbü, 
akkó, mikó. ■*

M á s s a l h a n g z ó k

A mássalhangzók fonémaállományában csak az ly hiánya jelent eltérést 
a köznyelvi állapotoktól. Számszerűén tehát 25 mássalhangzó fonéma van.

Az ly hiánya a j megterhelését növeli:
bogja, csobojó, csoroszja, gujás, juk/luk.
Az -lj hangkapcsolat teljes hasonulása is ezt eredményezi:
ajj, ajjaz, átajjába, átajjás, csinájja, fejjebb, hajja, hijják, megnyajja, 

tejesen stb.
— L helyett is j hallatszik: köjke, majter, mejjes, pájinka, jány, sajáta.
A hely főnév (és származékai) még ugyanannak a beszélőnek ugyanabban 

a mondatában is kétféleképpen hallható: hej/hel.

Hasonulás

A már fent említett -Íj teljes hasonulásán kívül a következő teljes haso
nulások tekinthetők tendenciaszerűeknek a köznyelvi használattal szemben: 
-rl >—11 csömöll, kollát, sállik, salló, talló, babéllevél;
-dl>-11 paliás, palló;
-ni>-11 ajál, szégyell;
-gn>-nn tennap;
-zk>-kk akki;
-zm>-mm ammi.

-Dn, -gyn>nn csak elvétve fordul elő. Általában: feküdni, fogadni, 
szedni, hagyni.

Palatalizálódás

A köznyelvinél gyakrabban az -n palatalizálódik.
Szó elején, magánhangzó előtt: nyő, nyőstiny;
szó közepén, magánhangzó előtt: gerebenyező, igyenyes, fonyatos, rög- 

genyez, szivanyó ’ szénvonó’, teknyő, vonyít;



szó végén: bosztány 'konyhakertészet', gerebeny, fácány, fény, fony, 
ispány, kény, rokony, sezlony, vászony, vagony.

A szóvégi -n-tvagy -t-vel kezdődő toldalékok előtt nem palatalizálódik: 
bosztánt, gerebent, fácánt, fentek, fontak, ispánt, rokont, sezlont, vagont;

sőt -t előtt a köznyelvi -ny is szó végén depalatizálódik: asszont, dohánt, 
legint, lepint, szegint.

Két esetben a -d is palatalizálódik: térgyei, térgyig, gyug.

Affrikálódás

Az affrikálódásnak ma is elevenen ható esete a hangközi -z-nek -ddz-vé 
való változása: ágaddzik, akaróddzik, bordóddzik ’berdőzik’, csiráddzik, 
havaddzik, lopóddzik, szikráddzik, vakaróddzik; áladdzó, óraddzó, szemeddző, 
nyüveddző.

Szórványos az - sz és a-j affrikálódása: sz>c: acatoló, stóc, stócol, von- 
col, Kaciba/Kociba ’Kasziba, családnév’, kanzac ’kanzasz, kukoricafajta’; 
j>gy: gyön, gyere, de: szijjártó.

Itt említeném meg, hogy az-rj hangkapcsolatból két esetben-my lett: 
bomyú, vamyú.

Zöngésülés

Zöngésülésre a köznyelvi eseteken kívül csak szórványosan kerül sor: 
k > g  a szó elején: gunyhó, gréta;
t> d  a szó elején: dur, dragacs; de: tózni;
cs>dzs a szó elején: londzsol 'lovat járat'.

Egyéb minőségi változással is találkozunk egy-egy példa erejéig: 
ly>ny: vőfiny;
l> r :  gurászta 'forralás közben összement tej’, ferhéc.

A mássalhangzók mennyiségi változásai is megfigyelhetők.

Nyúlás

Szabályszerű a hangzóközi -1 kettőzése: biliing, (fel)illed ’éled’, 
(ser)illesztő '(sör) élesztő', ellemi, gugyella/gudella 'kenderszálak 
hosszúkás csomóba csavart kötege', kánikulla, porcellán, szallag, 
csüvöllő, csévélő*, düllő, gerebenyellő, köpüllő, reszellő, rudalló, szü
gyellő, könyvellés, szarvallás, tárgyallás; de: ülő.

A személyes névmások nyomatékkai ejtett határozóragos alakjaiban is 
megtaláljuk a kettőzést: tűlle/tülle, belülle, rulla stb.

Ha nincs rajtuk nyomaték, röviden ejtődnek: tülem, belüle, rula stb.
Egyéb mássalhangzók szórványos geminációja intervokális helyzetben: 

j>jj : megijjed, hejjen, hejjünkre:
p> pp : köppü; 
z>zz: közzé (névutó).



A mássalhangzók kiesésének leggyakrabban előforduló esete az azon- 
szótagú-1 kiesése. Az -1 kiesésével egyidőben megnyúlik az előtte álló magán
hangzó. A jelenség egyaránt tapasztalható

szó belsejében: kűd, mónár, múva, nyóc, ócsó, őt 'ölt*, tód;
szó végén, toldalékok előtt: erágja, észegődik, felátunk, fére áni, gazdá-
kodik, kéne 'kellene*, kék ’kellenék’,
toldalékok végén: asztagná, menzára, házbu, erű, falla, kivikké stb. 
Noha az 1 kiesése tendenciaszerű, mégsem ritkák az ilyen alakok: el
dugul, elment, huzgáltam, morzsolni, pucolták, felcibálni, stb.
Az alma, első, hal, csípel, szalma, tolvaj meg éppenséggel soha 

sem hangzik-1 nélkül.
A j (j•—ly) kiesésére is van példa: bútt, búkálsz, futt, nyút, amék, péva, 

rosti, törkő. Zárt szótagbeli nazális is kiesik: píz, szivanyó, ’szénvonó*.
Elmarad a -hoz, -hez, -hoz határozórag végső -z-je is megnyujtva az 

előtte levő magánhangzót: doktorhó, ipamékhó, Marcelhó, vígihő, ehhő, 
gerebenyezőhő.

Ezzel egyidőben a háromalakú allativusi rag kétalakuvá redukálódik. 
A-z téves analógia következtében elmarad néhány S2Ó elejéről: acskó, 

kostökacskó, ászló.
Végül sok, gyakran használt szó végéről lemarad a mássalhangzó utáni 

-t, -d: mos ’most’, megin 'megint*, mir ’miért’, azir/azi ’azért’, máj ’majd*.

Betoldás
A magánhangzó-torlódások megszüntetésére hézagtöltő-j szerepel: dijó, 
dijó, annyiji 'ennyiért*, fijam, híjába, kijabál, hijányol, kijaggyuk, pél- 
dájul, rafija, tijed stb.

ALAKTANI JELENSÉGEK 

' Szótövek

A többalakú igetövek közül a hí, rí, szí, fú, bú, nyő, fő, lű ’lő*, szű 
’sző*, nyű, ró igéknek csak v-s változata van. A v-s tőalakban a lű, szű, nyű 
és ró tőmagánhangzója megrövidül lüv-, szüv-, nyüv- és rov-.

Az említett igék hosszú magánhangzós szótári tövükhöz kapják az -sz, 
a -tok,-tek,-tök, a -nak/-nek, valamint a j-vel kezdődő személyragokat, a 
-tt időjelet, a -ni főnévi és a -va/-ve határozói igenévképzőt:

hisz, rísz, szísz, fúsz, búsz, nyősz, fősz, lűsz, szűsz, nyűsz, rósz; 
hitt, rítt, szítt, bútt, fútt, nyőtt, főtt, lűtt, szűtt, nyűtt, rótt; 
híni, ríni, színi, búni, funi, nyőni, főni, lűni, szűni, nyűni, róni; 
híva, ríva, szíva, búvá, fiivá, nyőve, főve, lűve, szűve, nyűve, róva.
A hosszú magánhangzós tőalakhoz járuló t-vel és j-vel kezdődő tolda

lék kezdő mássalhangzója megnyúlik: hittok, ríttok, szíttok; híjjuk, szíjjá- 
tok, lűjük.



A v-s tőalakhoz kapcsolódnak a -k, -m, -d, -i, -unk/ünk, -itek, -ik sze
mélyragok, az -ó/-ő és az -ás/-és képző: 

hívok, rívok, szívom, búvod, fővünk; 
rívó; 
hívás.
Ebben a tőalakban a lű, szű, nyű és ró tőmagánhagzója megrövidül:
lüvi, szüvitek, nyüvik;
szüvő;
rovás.
A szintén ide tartozó jön ige alakjai gyövök, gyössz, gyón, gyött, gyónni, 

gyövő.
A lesz, tesz, vesz, hisz, visz, eszik, iszik igéknek sz-es és v-s tőválto

zatuk is van.
A sz-es tövet találjuk meg a személyragok előtt és a -gat/-get képző 

előtt:
leszek, teszel, veszem, hiszi stb.; 
viszeget, eszeget, iszogat stb.
A v-s tő van meg az -ó/-ő és az -ás/-és képző előtt pl.: 
lévő, tévő, vevő, hívő, vivő; 
evés, ivás;
valamint az eszik, iszik ige 3. személyű múlt idejű alakjában: evett, 

ivott.
Rövid magánhangzós tő van a múlt idő jele előtt (kivéve az evett, ivott 

alakokat) lett, tett,- ette;
a főnévi igenév képzője előtt: lenni, tenni, venni, enni és a módjelek

előtt: venne, hinne, inna stb.
A -j módjel, akárcsak a köznyelvben, -gy alakban jelentkezik: tegyek, 

vegyek, egyek.
Eza-gy  a hisz ige alakjaiban megnyúlik: higgyem, higgyed, higgye.
Megnyúlik a feltételes módjel és a főnévi igenévképző n-je is.
A hosszú magánhangzós tő a lesz, tesz és hisz igék esetében nemcsak 

a -va/-ve képző előtt található meg, hanem az -ó/-ő képző előtt is: lévő, 
tévő, hívő.

Az alszik, alkuszik, esküszik, fekszik, haragszik, nyugszik, cselekszik, 
dicsekszik stb. igék töve sz-es, d-s és v-s változatú.

Az alkuszik és esküszik igékét kivéve a többi a hangzóhiányos -sz tö
véhez kapja a személyragokat: alszok, fekszel, haragszatok, nyugszanak stb.

A d-s tőváltozathoz a módjelek, a múlt idő jele és a főnévi igenév kép
zője járul:

aludna, feküdne, esküdne; 
haraguggy, pyugoggy, alkuggy;

, alutt, fekütt, alkudott, haragudott; 
esküdni, nyugodni, feküdni.
A v-s tő az -ó/-ő és az -ás/-és képző előtt található: alvó, fekvő, esküvő; 

alkuvás, haragvás.



Az sz-et d-vel váltakoztató öregszik, veszekszik, melegszik félék sz-es 
töve a személyragok előtt található meg: öregszik, veszekszel, melekszetek, 
örekszenek.

Más toldalékok előtt a d-s tő szerepel:
öregedett;
veszekedni;
melegedő;
öregedve.
A v-s tőváltozatú névszók közül, a kű, ’kő’, tő, fű és lé a köznyelvben 

szokásos módon viselkedik, azaz szótári alakjában hosszú a tőmagánhangzója, 
v-s alakjában pedig rövid: 
kű, kűre, de: küvet, küves, 
tő, tőrül, de: tövet, tövestül, stb.

A csű ’cső’ főnév tőmagánhangzója a v-s toldalékos alakban is hosszú 
marad: csűvet, csűvek, csűves.

A szú főnév szótári alakja: szuj. Ezt a tövét toldalékos alakjaiban is 
megtartja: szujt, szujok, szujja, szujos.

Az í:i, ú:u, ű:ü váltakozást mutató híd, víz, kút, lúd, nyúl, rúd, út, 
fűz, tűz, szűz főnevek közül a -ja, -juk 3. személyű birtokos személyrag a 
híd, kút, lúd, rúd esetében a hosszú váltóhangzós tőhöz járul: híggya, kúttya, 
lúggya, higgyük, úttyuk.

A többinél a rövid váltóhangzós tőhöz járul az -a/-e: vize, nyula, tüze stb.
Az -ú/-ű, illetve az -s melléknévképző előtt szintén a rövid váltóhangzós 

tő szerepel:
vizi, kutú, tüzű; 
nyúlás, füzes, tüzes.
Az -i melléknévképző előtt azonban a hosszú váltóhangzós tő a szokásos: 

vízi, úti, szűzi.
A köznyelvben hasonlóképpen viselkedő tíz, húsz számnév a pacséri 

népnyelvben mindig megtartja hosszú tőmagánhangzóját: 
tízet, húszat, 
tízes, húszas stb.

Szóképzés

Az -1 képző deniminális és deverbális szerepében is valamivel gya
koribb a köznyelvben szokásosnál:
bukfencei, szegei, vacsorái, világol' ’világít’ , szálingái, szitkolóddzik,
azonban akad példa a kettős alakok egymás mellett élésére is: hengerel/hen- 
gerez, gerebenyel/gerebenyez, kaccsol/kaccsaz stb.

A főnévi igenév és a határozói igenév képzése a köznyelvihez hasonló, 
azaz a főnévi igenév képzője -rii: adni, enni, fogadni, rustukolni, legyö
kerezni, menni, rendezni, riszelgetni, vakarni, venni;

a határozói igenévé pedig -va/-ve: dűve, múva, szitkolódzva, típve, 
utalva.



A honnan? kérdésre felelő határozóragok -bul/-bül, -tul/-tül, -rul/ 
-rül alakúak:
abbul, fazigbul, rafijábul, ebből, felibül, vederbül, 
fátul, sártul, attul, péktül, vígitül, ettül; ' 
orsórul, hazurul, töpfelürül.

A -hoz/-hez/-höz allativusi rag csak -hó/-hő alakban járatos: 
doktorhó, hászhó, ipamékhó, kössikházáhó, Marcelhó, ehhő, vígihő.

Az adessivusi -nál/-nél szinte mindig, a delativusi -rul,/-rül és az in- 
strumentalisi -val/-vel igen gyakran, az elativusi -bul/-bül pedig szórványo
san elveszti ragvégi -1-jét: •

házná, enné;
menzám, eltakaritásukru, errü;
falla, kábátokká, awa;
házbu, ebbű.
Az inessivusi -ban/-ben egybeesik az illativusi -ba/-be alakokkal, a 

causalisi -ért alakja -ír/-í: mír 'miért’, dohányí, kenyírí, azí.
Az -ul/ül essivusi-modalisi rag helyettesítheti a -ként essivusi-formalisi 

alakot: Megettük szöllőül. De csak ezt az egy példát tudom rá idézni.
Egy újabb jelenség is megfigyelhető, egyelőre még csak a gyerekek 

nyelvében. A módhatározó -an/-en ragját elhagyják némely (kezdetben csak 
a gyors esetében)-s végű melléknév után a beszédiram fokozása következtében: 
Kapkottuk a sátorfánkat, gyors biciglire, és nyomesz! — Gyors fölkeltem, 
fölöltöztem és kimentem a kiskonyhába. — Ki kell erős feszíteni. Az ilyes
féle mondatokat már iskolai fogalmazásokban is megtalálni. Az előző pél
dák is onnan valók.

A birtokos személyragok

A birtokos személyragok közül mássalhangzóval kezdődő toldalékok 
előtt magas hangrendű szavakban az egyes szám 3. személyű palatális -é 
mindig -i-nek hangzik:

kezibe, csülkit, fejin, felit,
DE: keze, csülke, feje, fele.
A birtokos személyragot egy esetben megkettőzik: poklája.
A birtokos többséget a 3. személyben a birtokszón is jelölik:
Kovácsék kertyük. A tanító bácsijék macskájuk.
— Anya, elkérem Pistájék kerékpárjukat.

Ha személyes névmás a birtokos, többes 2. és 3. személyben nem a köz
nyelvi ti, ők, hanem a tik, űk alak használatos: tik házatok, űk munkájuk.



3. személyben nem ismeretlen a tőbeli a/e nyúlása: ád, kél, vész.
2. személyben a -t, -d végű igék általában előhangzó nélkül kapják 

az -sz személyragot:
fücc;
gyanícc, ordícc, vonyícc;
féléje, hajc, óhajc;
kijálc, üvölc;
ronc, bonc, hajinc, legyinc;
márc;
monc, horc .
A tárgyas alakok, a -t végűeket kivéve, a köznyelviekhez hasonlók: 

szúrja, menyajja, mongya, fogja.
A -t végő igék kijelentő alakjai jelen időben egybeesnek a felszólító mód 
megfelelő alajaival:
kiszakiccsa, megnyúccsa, ugattassák, rotyoktassuk, nem tömhessük meg, 
vessük, múlt időben pedig a köznyelvihez hasonló alakokat hallunk: nyitot
tam, sütöttem, vetetted.

A v tövű igék előfordulását és ragozását lásd a Szótövek c. alatt!
A megy ige 3. személyben általában kéttagú: megyen, de nem ritka a 

min alak sem. Ragozása: megyek/mik, mísz, megyen/mín.
Az ikes ragozást illetően az ikes és iktelen alakok szigorú és következe

tes megkülönböztetéséről nem beszélhetünk. Az ikes és iktelen személyra
gok keverednek. A kijelentő mód jelen idejű egyes szám első személyében 
az ikes igék is iktelen -k személyragot kapnak; 2. személyben viszont az -s, 
-sz, -z végű iktelenek is ikes -1 ragot, az -1 végű ikesek pedig iktelen -sz-t. 
A 3. személyben azonban következetes a különbségtevés.

A felszólító mód első személyében az iktelen -k ragos alakok a haszná
latosak: egyek, igyák; második személyben a felszólítás szigorúságának eny
hítésére az iktelen igék is megkapják az ikes -ál/-él ragot: vágjál/vágjá, ma
raggyá, süssé.

A kell ige szabályos kellett múlt idejű alakja helyett a megnyújtott kel
letett alak a járatos, a föltételes módú kellene helyett pedig az összevont 
kéne, illetve az ikes ragozású kellenékből összevont kék.

MONDATTANI JELENSÉGEK

A határozatlan számnév után többes szám áH: Vótak töb disznók is.
— Ment ki a többi emberek után dógozni. — Abbul szütték ezelőtt a sog 
zsákokat is.

Az -é kérdőszó nem az állítmányhoz kapcsolódik, hanem eléje kerül: 
N em -i jó vóna onnan ety kis mízet hozni? — Fel-i lehet rá ülni?

Az amaz, emez mutató névmás jelzői szerepben nem veszi fel a jelzett 
szóhoz járuló toldalékokat, határozott névelő sem kerül a mutató névmás és 
a jelzett szó közé: Mekfordította amaz vígit is. — Akkor amaz vígirül is 
líptünk enyit. — emesz felin, — amaz ódal, — emez ládát stb.



A határozott névelő használata egyébként a köznyelvi használathoz 
hasonló. Eltérés, ingadozás csak a személynevek előtt tapasztalható.

Általában nincs névelő a jelző nélküli személynevek előtt: Csípeltünk 
Meggyesiné.. .  — No, osztán hágy gyött is oszt Ferendz bácsi.. — Hát 
nem hogy Zsófi nénivel perelt ű össze.. Mek hát ot van Márkus Lajcsi 
is, a jis kint át az uccán., — Az én nagybátyám, az ide ment Kalmáméhó ősz- 
sze, meg oszt Miháj bátyámat is kicsalta. Ratkaji sógor, ar is ot vót kocsis.; 
de hallani névelővel is: Vót néki három csalággya. Egy megvan, a Györgye. 
Kettőt, ászt ottan kivígesztek. — Akkor elmentünk a doktorhó, me it lakott 
a Cserfalvi.. — Ugye, a Lajcsit is, aszongya, jó lenne, ha haza hínátok.
— Arattam én egy emberrel, Kis sógornak a bátyával, a Ferencce, — Én 
osztán kísírem figyelemmel a másik reggel a Pirost. — Asz szintén oan gaz 
vót, mint a Fembaké. — Níz meg a Márkus sógort, aszongya, — Ety fírhe 
ment, a Zsofka, legöregebb.

Az -ék képzős személynevek esetében is a névelő nélküli használat 
az általánosabb: A kert teli van Marijék tyúkjukkal. — Elkérem Pistájék 
kerékpárjukat; de hallhatók névelővel is: Maris nénit mekharapta a Pistá
jék kutyájuk.

Ha a személynévnek jelzője van, a jelzős szerkezet előtt általános a 
névelő: Az öreg Édor szütte. — No oszt akkor ez a Végei F eri.. — Ennek 
a Majlát Lajcsinak az apja.. — Enné az Erdeji Károjná.

Ugyancsak ott a névelő az olyan jelzős szerkezet előtt is, amelyben a 
személynév szerepel jelzőként: A fejünk felett össze tuttuk kötni a Fembak 
Károj búzáját, ojan nagy búza vót. — A Kalmámé uraságnak a főggyin..
— Hazakőtösztette a Kalmár fijatalúr, a Samu. — Ott a Szávó-féle mészár- 
szégbe vót a műhejje. — Hát ott a Lengyel-házba valahun lakott.

Ugyancsak ingadozik a névelőhasználat a birtokos személyragös ro
konságnevek előtt is: No osztán így le van heveredve, ángyom meg oda 
van valahun, bódba-i, pijacon-i, hun-i.. .  — Ű nem bánta, haty kijabánom, 
de ángyon közbe meggyött.. — Nekünk is má, meg még az apának is vó t..
— De hallottam mék, hogy öreganyám, az m eg.. .

Pénovátz Antal



2. A CSANTAVÉRI NYELVJÁRÁS

BEVEZETÉS

A nyelvatlasz-munkálatok mellett a nyelvjárások monografikus fel
dolgozása is fontos. Annak ellenére, hogy a nyelvjárástörténetnek is szép 
eredményei és újabb lehetőségei vannak, továbbra is szükség van leíró jel
legű nyelvjárási monográfiákra. Ilyen jellegű leírások már a múlt század 
60-as éveitől születtek, de sok hiányossággal. Ezek a leírások kevés példát 
közöltek, és csak a köznyelvtől eltérő alakokat, az érdekességeket közölték. 
Az új monográfia-típus Csűry Bálint nevéhez fűződik. Legfontosabb tö
rekvése a teljesség volt. A teljesség azt jelenti, hogy a nyelvi rendszert a 
maga egészében kell bemutatnunk, függetletnül attól, mennyiben tér el 
a köznyelvtől, és mennyiben azonos vele.

A monográfiával kapcsolatban felmerül a módszer kérdése. Az eddigi 
összefoglalások más-más elképzelések alapján készültek. Az újabb magyar- 
országi dialektológia jelentős alkotása Deme László munkája, A magyar 
nyelvjárások néhány kérdése (Nytud. Ért. 3. sz.). Deme egy olyan módszert 
mutat be, amelyben a leíró, történeti és összehasonlító módszer együtt van 
jelen. Elgondolása szerint ezeknek a módszereknek egységet kell alkotniuk. 
Mivel ennek megvalósítása nehéz feladat, talán meg sem valósítható, nincs 
olyan monográfiánk, amely szerencsésen egyesíteni tudta volna a három 
módszert. Az általa megrajzolt tendenciák sémáját többen is bírálták, mert 
nem lehet a nyelvjárások jellemző sajátságait megragadni.

Imre Samu A mai magyar nyelvjárások rendszere c. munkájában (Aka
démiai Kiadó, Bp. 1971) a hasonlító módszer mellett foglal állást. Azt írja, 
hogy a hangtani vizsgálat a hasonlító módszerrel végezhető el legeredmé
nyesebben. Legideálisabb összehasonlítási alap a köz- és irodalmi nyelv, 
összehasonlítási alapul a köznyelv ideális formáját tekinti, „melynek nor
máit egyrészt az egységes magyar helyesírás, másrészt bizonyos hangkap
csolatok esetében (pl. a mássalhangzók hasonulása, összeolvadása, kiesése, 
rövidülése, stb.) a magyar köznyelvi kiejtésnek ma érvényben levő s a nor
matív nyelvtanok által rögzített szabályai adják meg.“ (i. h. 46'. old.).

A jugoszláviai magyar nyelvjárások monografikus feldolgozása még 
hiányzik. Ez a dolgozat a hiányt nem pótolhatja, néhány adattal azonban 
hozzájárulhat a csantavéri nyelvjárás megismeréséhez.

Csantavér nyelvi rendszerét vizsgálva Imre Samu módszerét követem, 
tehát az irodalmi nyelv beszélt változatához hasonlítom a nyelvjárást. A 
hangtani részben az egyes magánhangzók gyakoriságát mutatom be. A gya
koriságot két tényező határozza meg. Az egyik tényező: a köznyelvhez vi



szonyítva mely megfelelések milyen mértékben csökkentik, a másik: milyen 
megfelelések növelik más fonémák terhére az illető fonémák (fonémát tar
talmazó morfémák) számát. Az Imre Samu által használt séma alapján mutatom 
be, hogy egy fonéma (a nyelvjárás magánhangzója) mely köznyelvi magán
hangzó helyén áll. Az egyes magánhangzókat bemutató rész felépítése a 
következő: először példákat sorolok fel arra a jelenségre, amikor a köznyelvi hang 
megegyezik a nyelvjárási hanggal. Ebben a részben, az azonos hangoknál 
mutatom be a gyakoriság csökkenését előidéző megfeleléseket. A következő 
részben felsorolom azokat a megfeleléseket, amelyek növelik az illető fo
néma gyakoriságát. Egy-egy ilyen rész tartalmazza a rövidülést, a nyúlást, 
valamint az egyes hangkapcsolatok alakulását is.

A nyelvi rendszer állandó mozgásban van, a köznyelv térhódítása ma
gával hozza a dinamikus szemléletmódot. A nyelvjárási sajátságok egyre 
inkább háttérbe szorulnak, a köznyelvtől erősen eltérő alakok tűnnek el 
először, más alakok pedig, melyek nem sokban különböznek a köznyelvi 
kiejtéstől, fokozatosan közelednek a köznyelvi kiejtéshez, A nyelvjárási ala
kok mellett újak keletkeznek. Mivel a nyelvjárás leírásának célja nem egy 
régebbi állapot bemutatása, hanem egy újabb fejlődési foké, ezért a mai 
állapotot mutatjuk be a maga bonyolultságában. Ezt csak úgy valósíthatjuk 
meg, ha figyelembe vesszük a régi és új alakok harcát. Ki kell hámoznunk 
tehát, hogy a nyelvjárásban melyek a fő alakok, mi a közlés fő típusa, és 
melyek a mellékalakok vagy már ritkán hallható régiségek, az archaikus 
alakok.

A nyelvi dinamizmus szemléletéből egy gyakorlati jellegű probléma 
adódik. A beszélők ugyanis passzívan ismerik a köznyelvet, és bizonyos 
szituációkban igyekeznek is használni. Más kérdés az, hogy kinek és mennyi
ben sikerül tisztán a köznyelvet beszélni. Nagyfokú ingadozás figyelhető 
meg személyenként is. Állandóan azt tapasztaljuk, hogy a köznyelvi és nyelv
járási alakok egymást váltogatják, bizonytalanság érződik a használatban. 
De megvan ennek is az oka. Gyakorlatilág tshát a példákat 2 — 3 változat
ban kellene felírnunk. Ha egyformán gyakran hallható a nyelvjárási és a 
köznyelvi alak, a nyelvjárási alak mellett feltüntetjük a köznyelvi alakot 
is. Olyan esetekben, mikor bizonyos nyelvjárási sajátság csak ritkán hall
ható, a példákat zárójelben közöljük, és mellé írjuk a főalakot, vagyis azt az 
alakot, mely a nyelvjárásban általánosan használt.

Minden megfelelésnél, jelenségnél példákat és ellenpéldákat sorolunk 
fel, és így kis mértékben más nyelvjárásokhoz is hasonlítunk, mert ellen
példáink közé olyan esetek is kerültek, melyek más nyelvjárásokban a 
csantavéri nyelvjárástól eltérő viselkedést mutatnak.

Ahol több példánk volt, részletezzük, hogy igékben vagy névszókban, 
illetve milyen hangtani helyzetben jelentkezik az illető fonéma.

A mássalhangzók bemutatásánál a megfeleléseket együtt mutatjuk be.
Az alaktannal és a mondattannal kapcsolatos általános kérdéseket az 

illető fejezetek előtt tárgyaljuk.

AZ ANYAGGYŰJTÉSRŐL

A gyűjtést 1976—77-ben végeztem többféle módszerrel. Kikérdeztem 
a nyelvatlasz első kérdőfüzetét, magnetofonfelvételeket készítettem külön
böző szituációkban (beszélgetés idegenekkel, olyan személlyel, aki nem él



a faluban, de ott született, egymás közötti beszélgetés, hivatalos helyen, 
gyűlésen), passzív megfigyelésre is támaszkodtam. így alkalmam volt meg
figyelni a nyelv állandó mozgását, a rendszer bonyolultságát.

Az adatközlőket úgy válogattam meg, hogy nemzedékek szerint, nemek 
szerint, társadalmi helyzet szerint is különbözzenek egymástól. Szem előtt 
tartottam, hogy az adatközlők helybeliek legyenek. Foglalkozásra nézve 
adatközlőim között voltak földművesek, iparosok, tisztviselők, diákok. Is
kolai végzettség szerint voltak 2—8 osztályt, középiskolát végzettek. Kb. 
150 helybeli lakos nyelvét tanulmányoztam. A felvételezett szövegek hosz- 
szúsága különböző. (Pár mondatnyi megnyilatkozástól egy órás szövegig).

Amikor a magnetofonfelvételeket készítettem, igyekeztem ugyanar
ról a témáról beszéltetni az embereket.

CSANTAVÉR MÚLTJA ÉS JELENE

Csantavér Észak-Bácskában, Szabadkától délkeleti irányban 25 km-re 
fekszik. A falu történetével Iványi István foglalkozott. Az első írott okmány 
a feudalizmus korából származik. 1462. febr. 16-án Mátyás király CHONTA- 
FEYER falut Szilágyi Erzsébetnek adományozta. Pais Dezső magyarázata 
szerint (MNy. XII. 15.) Chontafeyer a Csonta személynév és a fejér szó 
(fehér régibb alakja) összetétele. A neve Fehér volt, mely egy Csonta nevű 
egyén birtokát képezte. A névből Csontafér lett, majd népetimológia útján 
Csantavér.

1462-től kevés adatunk van a faluról, de tudjuk, hogy 200 éven keresz
tül létezik a település. Ekkor már szervezett településről van szó, tehát nem 
köthető ehhez a dátumhoz a keletkezés ideje. Utolsó adatunk a XVII. szá
zad közepéből származik, ekkor kezdődik a hanyatlás, a 42 adózó házból 
12 marad. 1683 és 1699 között két hadsereg pusztította Bácskát, a törökök 
és a Habsburg-zsoldosok. 1702-ben a csantavéri pusztát Szabadkához csatol
ták.

A falu újjászületése Szabadka fejlődésével van kapcsolatban. 1779- 
ben a város elnyerte a szabad királyi város címet, s az adománylevél kö
telezte, hogy telepítse be a csantavéri pusztát. Az első telepes Majsáról ér
kezett. A következő években még sok helyről jönnek telepesek: Félegyhá
záról, Topolyáról, Izsákról, Pécskáról, Tardoskeddről, Poroszlóról, Makó
ról, Naszvadról, Hódmezővásárhelyről, Palotáról, Űjkécskáról, Heves me
gyéből. 1787-ben 816, hat évvel később már 1348 lakosa van a falunak.

A lakosság főleg földműveléssel foglalkozott, 44%-uk nem rendelke
zett földdel, a munkalehetőség hiánya komoly problémákat jelentett.

Jelentős volt a malomipar, a kisipar is szerteágazó, 1879-ben 74 ipa
rost tartottak nyilván. Ebben az időben falunk a fejletlen települések közé 
tartozott.

A falu ekkor még el volt vágva a külvilágtól s fejlődésében lemaradt 
más települések mögött. Igaz ugyan, hogy 1883-ban épül egy vasútállomás, 
de 8 km-re a falutól, úgyhogy ez csak kis mértékben lendíti fel a gazdasági 
életet. Bekötőút, mely összeköti a falut a külvilággal, csak 1943-ban épült.

1971-ben 10 691 lakosa volt a falunak. A fő foglalkozás ma is a föld
művelés. 3161-en dolgoznák a mezőgazdaságban, 1635-en vannak állandó



munkaviszonyban, ezek 40%-a más helységekben dolgozik. Van pár üzem 
a faluban (legjelentősebb a Virág Balázs Bútorgyár, mely külföldi piacokra 
is szállít, Ukras Képkeretező Üzem, Május 1. Téglagyár), de ezek aránylag 
kevés embert foglalkoztatnak.

A nyolcosztályos általános iskola mellett már harmadik éve működik 
a szakirányú középiskola első két osztálya. A felnőttek továbbképzését a 
Népegyetem szervzi.

A kulturális élet is fellendült. Kultúregyesületünk 1968 óta műkö
dik, tagjai ápolják a népi hagyományokat. A Kultúrotthonban évente 20— 
25 előadást tartanak. Gazdag könyvtára is ván a falunak.

A családok 80%-a rádióval, 38%-a televízióval rendelkezik. Naponta 
800 különféle sajtóterméket olvasnak el a polgárok.

HANGTAN

Az Imre Samu által felvázolt hangrendszertípusban nyelvjárásunk a
III. típus a-val jelzett altípusába tartozik. (Rövid magánhangzók: 8, hosszú 
magánhangzók: 9, mássalhangzók: 25).

A típus magánhangzó-renszere:

ú ű í
ó ő é
(á) (é)
✓a

A mássalhangzók: mint a köznyelvben.
Az a, é csak polifonémikus értékű hangként él. (Az al, el-f msh, abszo

lút szóvégen az 1 kiesésekor pótnyúlásos, illetve az arr, err hangkapcso
latokból időtartamcsere következtében keletkezett á, e hang.)

A z  ú megterheltsége

A nyelvjárásban az ú fonéma a következő hangok és hangkapcsolatok 
helyén fordul elő: ú, ó, u, ul.

Kny. ú: nyj. ú — hangsúlyos helyzetben: bútor, búza, húsz, húszán, 
kút, nyúl, rúd, tyúk stb.

— hangsúlytalan helyzetben: hosszú, savanyú, szomorú, vájú, vamyú
stb.

A köznyelvi ú-nak a nyelvjárásban más realizációja is van. Ezek csök
kentik az ú fonéma számát.

Kny. ú — nyj. u: búza, gunár, husvét, ocsu, szuj.
Kny. ó :nyj. ú — hangs. h.: rúzsa, rózsadohány, rózsaszín

— hangsúlytalan h.: azúta, fúrú, kancsú, mijúta, mogyoró, pu- 
lúver, régúta, túró. De: bagó, gyón, hernyó, orsó, tuskó. — 1 hatására tol

dalékokban: -ból, ról, -tói 
a nyelvjárásban:

-bú (abbú, házbú, korsóbú)
-ró (asztarró, fáró, házró)
-tú (attú, bortú, mátú)

u ü i
0 ö é
a e



Kny. u : nyj. ú — cukor, kúdús, új, únyi,, paradigmatikusan kútat, 
útat, de: nyulak, urak.

Kny. ul : nyj. ú — alú, árúni, béárúta, mégboldogútt, fordút, hajúna, 
indútak, javút, kisutúták, múva, mégszabadút, szorúva, társúni, 
túsó, valósút. A szóvégen nincs ez a megfelelés: gyógyul, tisztul.

Az ú előfordulása a toldalékokban és az -ul hangkapcsolatban kifejezett. 
Az előfordulást csökkentő megfelelés nem érint nagyobb számú morfémát, 
ezért az ú gyakoribb a nyelvjárásban, mint a köznyelvben.

A z  ű megterheltsége

A nyelvjárásban az ű a következő hangok és hangkapcsolatok helyén 
fordul elő: ű, ő, ü és ül. Ezek közül az ű : ő, űl megfelelések növelik jelen
tősebben a fonéma gyakoriságát.

Kny. ű — hangs h .: bűn, bűnös, fű, fűrész, fűszfa, hűvel~hivel, műhel, 
tűz, tű stb.
hangsúlytalan h.: fűsű, gömbölű, gyűrű, gyűszű, keserű, kesztyű, 
könnyű, söprű, sűrű, szörnyű, tetyű.

A köznyelvi ű helyén a nyelvjárásban más hangok is állhatnak:

Kny. ü — nyj. í: hívei, híves, hívelkúj 
ü: tűzoltó, de: tűz

Ezek a megfelelések kevés morfémát tartalmaznak.
Kny. ő : nyj. ű — hangs. h.: bű, bűt, bűtől, bűven, kű, lűl, szűte, űk, 

de: csősz, kőműves, őszibarack, vőfíny,
— hangsúlytalan h.: gyöplű, hetfű, ménkű, söprű, szélsű, de: 
bőcső, düllő, erdő, fenyő, fölhő, kérő, küllő, levegő, meddő, 
mező, szeplő, szerető, tető, üsző, velő.
— 1 hatására toldalékokban: -bői, -ről, -tői 
ragok változatai: -bű (ennyibű, fejibű, tejbű)

-rű (errű, helirű, székrű)
-tű (embértű, mitű, víztű)

Kny. ü : nyj. ű — csűcsöskanna, hűvelkúj, tűkör 
Kny. ül : nyj. ű — szóban: fölépűne, fűsűtem, ekerűt, kűdik, 

nősűni, réműtten, süt, szépűt, térűt,
— szóvégen: belű, egyedű, fölű, kívű, körösztű, körű, körűbelű, 
mögű, nékű, de: derül, köpül, röpül.

Az ű megterheltsége erősebb, mint, a köznyelvben, mert több megfe
lelés növeli gyakoriságát, mint amennyi csökkenti.

A z  í megterheltsége

Az í-t a nyelvjárásban a következő köznyelvi hangok és hangkapcsolatok 
helyén találhatjuk: í, é, ű. Ezek közül a köznyelvi é: nyelvjárási i megfelelés 
növeli jelentősen az i gyakoriságát.

ít



Kny. í : nyj. í — hangs, h.: bíró, címer, híl, ír, ítél, kijjebb, kígyó, 
kínoz, kísér ~kisér, kívül, szil, szín, szív (fn), tíz, víz,
— told. • borít, javít, merít, pirosít, segít, szorít, tanít, veríték.

A köznyelvi í helyén más hangok is jelentkezhetnek, de ezek alig érin
tenek pár morfémát:

Kny. í — nyj.
é: még, mindég 
i: kisér, nyillik

Kny. é: nyj. í —

Névszók

a) egytagú szavakban: csív, fíny, kik, kísz, píz, vín, de: bér, dér, éj, 
férj, kép,.stb.

b) többtagú szavakban:
— hangs. h.: híves, kímíny, kísűn, kíve, pínték, de: béka, bélés, 

éjjel stb.
—■ hangsúlytalan h.: ámyík, beszíd, dícsíret, edíny, egíssíg, emlík, 

esedíkés, fehír, feleldíkény, festik, fűrísz, giríny, halántík, hő- 
mfrsíklet, illetik, itílet, járulík, kemíny, kérésztíny, kilís, kötöfík, 
kömyík, legíny, lepíny, mellíkés, mellíny, merínylet, moslík, 
mozgíkony, nehíz, nemzedík, nyőstíny, remíny, seregíj, segíd, 
sitit, sövíny, szégíny, szenvedíj, támasztik, tányir, tenyísz, tör- 
mellík, vállasztík, vendígsíg, vőfíny, zenisz.
De: ajándék, betét, biztosíték, boríték, főképp, növény, pocsék 
rostéj.

Igék

a) egytagú szavakban: —
de: ég, él, ér, fél, lép, mér, néz, vét.

b) többtagú szavakban:
— hangs. h.: —
de: kérőddzik, rémül, szédül,
— hangsúlytalan h.: dícsír, emíszt, emlíkézik, kukuríkul, törtínik, 
vezínyöl,
de: beszél ̂ beszel, böngész, csempészik, elmélkedik

Toldalékokban

— (ság), ség: betegsíg, cselidsíg, egíssíg, embersíg, felesig, hejsíg, 
kötelessíg, köccsíg, kéccsíg, lehetősig, menyisíg, mestersíg, nemzecs- 
csíg, nedvessíg, réndetlensíg, segíccsíg, széréncsítlensíg, szegínysíg, 
szenesig, szivessíg, szöveccsíg, szüksíg, ünnepsíg, vendigsíg, vezetésig,



— (mány), -mény: cselekmíny, égyezmíny, eredmíny, fejlemíny, fest- 
míny, hírdetmíny, kedvezmíny, készítmíny, körülmíny, követel- 
míny, küldemíny, nyeremíny, sütemíny, szérzemíny, tünemíny,

— (vány), -vény: elismervíny, kötelezvíny, szerelvíny, szökevíny,

kny. ű : nyj. í — híves, hível~hűvel, hívelkúj~hűvejkúj,
(bíbájos) ̂ bűbájos.

De: gyűszű, fű, fűrész, fűszfa, kőműves, műhel, stb.

A nyelvjárásban az í megterheltebb, mint a köznyelvben. Nagyobb 
megterheltsége a névszókban hangsúlytalan helyzetben, valamint a tolda
lékban jelentkezik.

A z  ó megterheltsége

A nyelvjárásban az ó a következő köznyelvi hangok és hangkapcsola
tok helyén jelentkezik: ó, a, o, al, ol. A leggyakoribb viszony, mely jelentősen 
növeli a fonéma gyakoriságát, a köznyelvi ol: nyelvjárási ó viszony.

Kny. ó : nyj. ó — hangs, h.: drót, hó, jó, ló, lóbál, óra, óta, sóska, 
szó, tó stb.
— hangsúlytalan h.: alsó, anyós, bíró, borító, dijó, disznó, fojó, 
fúró, fogó, istáló, koporsó, kígyó, kóró, lóbálóddzik, ringló, sarló, 
talló, testálló.

A köznyelvi ó helyén más magánhangzó is jelentkezhet:

Kny. ó — nyj.
ú: arrú, azúta, fúrú, mogyoró, régúta, túró, 
u: rulam 
o: ovatossan

Ezek közül csak az ó:ú megfelelés a jelentősebb.

Kny. a : nyj. ó — disznója, disznójitok (a disznaja alak nem él)
Kny. o : nyj. ó — a -kor, -szór, -hoz ragok a nyelvjárásban

-kó: akkó, husvétkó, karácsonkó,
-szó: haccó, nyóccó,
-hó: asztalhó, házhó, Sándorékhó.

Az r nyújtó hatása jelentkezik a következő esetekben: fór, fóradalom, 
fóró, fóiáz, kórmány, ór.

Kny. a l : nyj. ó — tálóták fő, éválóták.
Kny. ol : nyj. ó — dógozik, fódoz, hónap, kóbász, Miskóci, mónár,

nyóc, ócsóbb, ódal, szógál, vóna,
-ol végű igék +  toldalék: bóbiskót, csomagóták, csúfót, dobóta, 
fogasót, gondókozik, hántóták, kapcsótam, kóstótam, locsótuk, 
morzsót, parancsóna, epazaróta, porótuk, pótóni, rajzójja, ruk- 
kótam, fősorótam, kiszámóták, szavatótt, táncóni, vásárótunk.

Az ol végű igék ragos alakjában gyakori az ó hang. A gyakoriságot csök
kentő tényezők hatása nem nagy, ezért az ó hang a csantavéri nyelvjárás
ban megterheltebb, mint a köznyelvben.



A nyelvjárásban az ő fonéma a kővetkező köznyelvi hangok és hang- 
kapcsolatok helyén fordul elő: ő, ö, el, öl.

Kny. ő : nyj. ő — hangs. h .: bőr, csősz kőműves, nyől, szőlő~szöllő, stb.
— hangsúlytalan h.: fékető, fölhő, idő, kettő, kérődzik, repülő, 
teknyő, tető, vetkőddzön stb.

A köznyelvi ő helyén más megfeleléseket is találunk.

Kny. ő — nyj. ű: bű, bűt, lűl, űk, stb.
é: elébb, fékető 
ü: belüle, hetfü, tüle 
ö: szöllő'--'szőlő

Közülük a köznyelvi ő nyelvjárási ű viszony a nagyobb hatású. 
Kny. ö : nyj. ő — a -höz és -szőr ragok a nyelvjárásban 

-hő (fődhő, kőrhő, szerelőhő, tetőhő)
-sző (öccő, többsző)

Az -ör hangkapcsolatban: kör, körbe.

Kny. e : nyj. ő — a -hez ragnak -hő változata él (ehhő, pékhő, székhő). 
Kny. el : nyj. ő — az 1 végű igékre jellemző ez a viszony pl. csípőtünk, 
ebédölünk, ünnepőtünk, rendőnek, slingőve, szigetőni, szüretőni stb. 
Kny. öl : nyj. ő — hangs. h.: bőcső, főd, főmén, főnézett, fővétte, 

kő, kőccsön, kőtök, tőtötték, ződ, vőgy,
— hangsúlytalan h.: erőttetik, gyümőcs, dörgőte, pörkőték, 
pörőte, szémőcs.

A felsorolt anyag bizonyítja, hogy a csantavéri nyelvjárásban az ő gya
koribb fonéma, mint a köznyelvben.

A z  é megterheltsége

Az é fonéma a következő köznyelvi magánhangzók és hangkapcsola
tok helyén jelentkezik: é, a, e, ő, i/í és-er. Láthatjuk, hogy viszonylag sok 
a megfelelések száma, de csak kevés morfémát érintenek.

Kny. é : nyj. é — egytagú szavakban: bél, cél, dél, év, kép, kés, négy, 
pék, rég, szék, térgy, vér, vész, ég, ért, fél, mér, néz, — többtagú 
szavakban
hangs, h.: béna, cérna, éhes, étel, fél (fii), gréta, méter, néni, 
répa stb.
— kérőddzik, kérdéz, szédül, téved.
hangsúlytalan h.: —■ cseléd, derék, ebéd, elég, kondér, kövér, 
pecsét, tőcsér, stb.
— igér, intéz, zenél stb.



A köznyelvi é-nek más realizációi is vannak, melyek jelentősen csök
kentik az é számát a nyelvjárásban.

Kny. é — nyj. í: kik, kísz, píz, stb. 
ű: fűsű
i/í: fejibe, kézit, píntek, szélin, stb. 
é: beszél, mesél, stb.

A felsorolt viszonyok közül az é : í a legjelentősebben csökkenti a nyelv
járásban az é fonéma gyakoriságát.

Kny. a : nyj. é — hamarébb
Kny. e : nyj é — közelébb
Kny. ő : nyj. é — elébb, fékető
Kny. i/í : nyj. é — áprélis, még, mindég
Kny. er : nyj. é — mére

szer : é — kéccé, héccé

Ezek a megfelelések csak a felsorolt morfémákban élnek. Az é tehát 
a csantavéri nyelvjárásban nem annyira megterhelt, mint a köznyelvben.

A z  á megterheltsége

Fonémáink közül az á megterheltsége mutat legnagyobb hasonlóságot 
a köznyelvvel, ugyanis kevés az a jelenség, mely csökkentené vagy növelné 
az á megterheltségét.

A köznyelvben e fonéma helyén a következő hangokat találhatjuk: 
á, é, a, ar.

Kny. á : nyj. á — ár, árpa, hát, jászol, kápuszta, láb, sálük, sár, sárga, 
szárad, vájú,
— bogár, bognár, híjába, István, kóbász, Mihál,
— almába, deszkára, gyomrát, hozzám, kapál stb.

A köznyelvi á helyén csak egy esetben van o fonéma, a borozda mor- 
fémában.

Kny. é : nyj. á — jelentő mód jelen idő egyes szám első személyé
ben: annák, színák, tolnák stb.

Kny. a :nyj. á — ágác, ád, kácsa, kána, valamint a -val ragokban: 
baltává,‘csajkává, családdá, szóvá stb,

Kny. ar: nyj. á — ára

A -val ragot gyakran -vá alakban használják, ezért az á valamivel meg- 
terheltebb, mint a köznyelvben. ,

A polifonémikus értékű e és a megterheltsége

Pótlónyúlás vagy időtartamcseré eredményeként jelentkezik, az utóbbi 
csak néhány morfémára korlátozódik.



1. Az e megterheltsége

Kny. el : nyj. e — az igekötőből legtöbbször kiesik az 1. Pl. ha az ige
kötő az ige előtt áll: efelejt, együn, ehiszi, ékezd, emesétem, 
ésímíccsa, ha az igekötő az ige után áll: attam é, híta e, ösmertek 
e, kieshet az 1 akkor is, ha az ige mgh.-val kezdődik: eizétük, 
éannám, eitta stb.
— emeni, főkeni, tüzet, köze, művete, reggé, széjje, (tehát szó
ban és szóvégen is előfordul),
de: belső, első, hívei, kelkápuszta, lelkem, műhel, nyelve.
— (-val), -vei ragban: ekévé, hejjé, léccé, pízze, szénné, bevé
telle stb.
Nincs meg az 1 képzős igékben: ebédéi, énekéi (ezek ritkán for
dulnak élő, mert fő alakok az ebédöl, éneköl) és az olyan szavak
ban, melyet a köznyelv ly-lyel ír, pl. hel, műhel, hívei, sindél.

2. Az a megterheltsége

Kny. a l : nyj. a — szó belsejében, szóvégen nem jelentkezik, csak 
a -val ragban: alku, alma, alsó, alszik, bival, hajnal, hallgat, meg
hal, szalma, talp.
-val: awa, lábbá, nappá, tavasszá stb.

Az é megterheltsége nagyobb, mert az á helyett az említett ragban 
gyakran á szerepel, pl. annivá, baltáva, - csajkává, családdá, dróttá, fijává, 
hamuvá, kantákká, kaszákká stb. Ezek a példák bizonyítják, hogy az 1 kie
sése akkor történt, mikor a csantavéri nyelvjárásban az á hang még élt.

A z  u megterheltsége

A nyelvjárásban az u fonéma a következő köznyelvi hangok helyén 
áll: ú, u, o, ó. Ezek közül az o : u megfelelés növeli jelentősebben az u fo
néma számát.

Kny. u: nyj. u — buszma, buta, dunyha, fut, gyullad, kutya, luk, lus
ta, ruha, tud stb.

A köznyelvi u helyén a nyelvjárásban ú jelentkezik néhány morfémá- 
ban: cükor, új, únyi.

Kny. ú : nyj. u — búza, gunár, husvét, odú, szuj, túlsó, zúzmara. 
Kny. o : nyj. u — hangs. h.: búkor, csuda,- csurdútig, csurog, csurgás, 

dungó, fújt, hun, hunnan~hunnén, kufifer, mustoha, ustor, 
Uzsvár,
— hangsúlytalan h.: durung, ithun, kápuszta, séhun, vánkus, 
Vilmus,
de: gondókozik, ivott, kukorica, szalonna.
Toldalék előtt nincs ez a megfelelés: akarok, gyugok, mondok, 
dobol, pocsékol, táncol, tárol, stb. Kivétel ez a két morféma: 
hajul, kukrikul.

Kny. ó : nyj. u — rulam, rulad.



A z  ü megterheltsége

A nyelvjárásban az ü a következő hangok helyén jelentkezik: ü, ö, ő, 
ű, i. Közülük a köznyelvi ö nyelvjárási ü viszony növeli jelentősebben az 
ü fonéma gyakoriságát.

Kny. ü : nyj. ü — büdös, gyümőcs, fül, fürönni, füst, pünközsd, sü
ket, sül, süt, tüzet, trücsök, ül, üt, üres, ürge, üszög stb.

Az ü megterheltségét csökkentő megfelelések száma nem nagy és nem 
sok morfémára vonatkoznak:

Kny. ü — nyj. i: kilső, rihés 
ű: tűkör

Kny. ö : nyj. ü — példáim csak hangsúlyos helyzetre vannak nagyobb 
számban: güdör, gyükér, gyün, küvek, küves, lügdös, kilük, lüvi, 
lüvődözik, türűköző, tüve, üvé,
— hangsúlytalan h .: türűköző, türül
de: fürönni, füröszti, kökény, könnyű, köpül, ménekül, merül, 
öccse.

Kny.. ő : nyj. ü — belüle, hetfü, tüle 
Kny. ű :nyj. ü — tűzoltó, de: tűz
Kny. i : nyj. ü — csüpet, (üdő)~idő, (kifüzetém)-~kifizetém.

Az ü hang gyakoribb, mint a köznyelvben, mert több morfémát érin
tenek azok a megfelelések, melyek növelik a hang megterheltségét.

A z  i megterheltsége

A nyelvjárásban az i a következő hangok helyén jelentkezik: i, í, e/é, 
é, ü, ö, o, a. A megfelelések száma nagy, de közülük csak a köznyelvi e/é 
nyelvjárási i megfelelés érint több morfémát, a többihez csak néhány szó 
tartozik.

Kny. i. nyj. i — bisalma, csillag, dijó, igaz, ir.g, igén, inném, ingyen, is, 
iszik, kifli, pid, ritka, ribizli, sindél, szilva, ti, villa~vélla stb.

* — addig, alig, kérőddzik, kukorica, lovaim, mieink, néni, únyi 
stb.

A köznyelvi i helyén ü, é, ö, é is előfordulhat a nyelvjárásban, ez még
sem csökkenti jelentősebben az i gyakoriságát, mert ezekhez a megfelelé
sekhez nem sok példa tartozik.

Kny. i — . ü: csüpet, (üdő)'~idő, (kifüzetik) ̂ kifizetik 
é: frécska, ténta, vélla, venyége 
ö: ösmeri 
é: mindég



Kny. í : nyj. i — igér, itél, kisér, nyillik
Kny. e/é : nyj. i — eriggy, gilice, girizd, hetis, igyényés, kilis, kinyér, 

de: bőre, egyenget, esztergál, fejszék, hernyó, kemence, körte, 
lekvár, össze, széle.

Kny. é : nyj. i — (billeg)^béjjég, pintek~pínték
de: béka, bér, béres, édes, férfi, lép, méz, szék, tép.
—. hangsúlytalan h.: krizantin, 
békive, ényim, fejit, fülit, végibe stb.
de: cserép, derék, ebéd, egér, fazék, kerék, körtét, marék, szom
széd, ügyvéd stb.

Kny. ü : nyj. i — kilső, rihés
de: bükk, füge, fül füst, gyümőcs, süket, tüdő, süt, üres, üsző, 
ünnep, üzen, stb.

Kny. ö : nyj. i — giriny, de: fürönni, göröncs, kökény, köles, könnyű 
stb.

Kny. o : nyj. i — abrincs, de: káposzta, lapocka, lapos, stb.
Kny. a: nyj. i — fakiszt, mutizsd, sipka, váliszt, 

de: csanál, csónak, hanyatt, szárad stb.

Az i valamennyivel megterheltebb, mint a köznyelvben.

A z  o megterheltsége

A nyelvjárási o a következő köznyelvi hangok helyén jelentkezik: o,
a, u, e/é, ó, á. Legtöbb példám az a : o megfelelésre van.

Kny. o : nyj. o — hangs. h.: bolond, bomyú, borotva, boszorkány, 
dohány, fogdos, fogvást, fokhajma, gondókozik, gyovon, hoz, 
hozzám, hogy, koporsó, kosztolónni, most, mogyoró, nyomorútt, 
oda, ocsu, odvas, ojan, okos, olvas, orvosság, rokony, szomorú, 
szomjas, szorít stb.
— hangsúlytalan h .: áldomás, biztos, bolond, borotva, boszor
kány, Káról, koporsó, mogyoró, motoszkál, okos, rokony, vitol- 
lás stb.

A köznyelvi o helyén más magánhangzók is jelentkezhetnek, ezek nagy
mértékben csökkentik a nyelvjárásban az o gyakoriságát.

Kny. o — nyj. u: búkor, csuda, csurog, dungó, fújt, stb. 
e: bérétva, pélva,- 

oj — é: péva
ol — ó: hónap, kóbász, nyóc, stb.
(h)oz ó: asztalhó, Sándorékhó
(k)or, ó: akkó, kárácsonkó
(sz)or ó: nyóccó, szokszó
ol ú: kúdús

i: abrincs
a: lakadalom, randa



Kny. a: nyj. o — borozda, komra, lábodat, lábos, osztán, potkány, 
szufjfixumban: magos, de: gyorsan, szomjas, 
de: avas, barack, bogarak, csanál, meghal, havas, hogyan, javít, 
kakas, kapor, karalábé, madár, mandula, parancsónak, saláta, 
sarok, sarló, sarogja, talló, talpat, vacsora.

Kny. u : nyj. o — onoka, de: alkuszik, csuklik, csutka, dunyha, man
dula, muhar, uzsonna.

Kny. e/é: nyj. o — citora, citorál, csipkod, porcolán,
de: deszka, gyertya, fazekas, hernyó, petrezsejém, perzsel, se
hol, zsineg.

Kny. ó : nyj. o — ovatosan, de: drót, fojó, gója, jó, koporsó, karó, 
só, tusó, zászló.

Kny. á : nyj. o — borozda (csak ebben a morfémában)

Az o nem olyan gyakori, mint a köznyelvben, mert több megfele
lés csökkenti a gyakoriságot.

A z  ö megterheltsége

A nyelvjárásban az ö fonémát a következő köznyelvi hangok helyén 
találhatjuk: ö, ő, i.

Kny, ö : nyj. ö — köznyelvben ö^e /é  alakpárok közül a labiális vál
tozat él:
— hangs. h.: bögy, csönd, csöndös, csöng, csöngő, csöpp, csö
pög, föd, födél, födő, föl, fölé, fönt, gyönge, gyöp, köröszt, kö- 
rösztű, Órzse, pöckös, pör, pördül, pömye, pörsöj, pötty, röp
köd, röpül, (de: repülőgép), söpör, söprű, szög, töpörtyű, vö
dör, vörös, zsömle. Ellenpéldák az e/é hangoknál.
— hangsúlytalan h .: csöndös, csöpög, köröszt, körösztű, pöckös,
pöcök, pörsöj, röpköd, söpör, töpörtyű, vödör, vörös, stb.
— 1 előtt: — szóban: fölhő, fölösleg, fölső

— szóvégen: csiripöl, ebédöl, éneköl, érdemöl, föl 
~ fő, fűrészöl, hímöl-hámol, körösztöl, ünne
pöl, szemetöl, tisztöl, 
de: bélel, meszel.

— független ö-zés: gyöplű, de: csérésznye, festék, gerebje, len
cse, lepedő, még, szégíny stb.

A köznyelvi ö helyén számos más hang is lehet, melyek csökkentik 
a megterheltségét. Ezek a nangok az ü, i, e, é, ő.

Kny. ö — nyj. ü: gyün, lük, küves stb. 
i: giríny
e/é: béllér, fékető, hétkéznap 

öl — ő: bőcső, kőccsön stb.
(sz)ör — ő: öccő, többsző
(h)öz — ő: kőrhő, tűzhő stb.



Kny. i : nyj. ö — ellenőröz, őröz, ösmerős
de: dinnye, hirtelen, kilincs, ribizli, sindél, stb.

Kny. ő : nyj. ö — szöllő~'szőlő (csak ebben a mórfémában).

Azok közül a megfelelések közül, melyek csökkentik az ö megterhelt
ségét, a legjelentősebb a köznyelvi ö nyelvjárási ü, valamint ő viszony. Az 
ö mégis megterheltebb, mert az ö~e/é alakpárok közül az ö-s változat él.

A z  é megterheltsége

1. Egytagú szavakban: be, béng, bent, égy, hegy, kéll~köll~kö, lé, 
lesz, még, mégy, né, sé, szébb, szém, té, rénd, tész, zeng,

2. Többtagú szavakban

a) hangsúlyos helyzetben:
— magas hangrendű szavak: bécsül, csérésznye, dérék, égyedül, égyén, 

égylet, égyezünk, élég, éngém, eszik, étető, fegyelém, kenyér ~kinyér, lé
hét, meddig, megint, méllik, sémmi négyedik, néki, réggeü, réttenetés, 
ménnyi, spéditer, szégedi, szégény, szémély, szénni, szerint, szérződés, ténni, 
tévékeny, vécsémye, ‘ zsénge.

De: celler, gerinc~girinc, henger, kelkápuszta, lelkem, lencse, lepedő, 
penísz, tengői ~tengéj, tepsi stb.

Szó végén mindig e hang áll. Pl.: eke, este, gerebje, görbe, keménce; 
ragokban: kerbe, kezibe; harmadik személyű birtokos személyragokban: 
levele, ménye, keze stb.

— vegyes hangrendű szavakban: bétyár, délégáni, egyforma, égymást, 
fértáj, gerenda, gérmán, gyértya, ményasszony, néhogy, nétán, székció, 
szémpont, ténnap, Vérka.

b) hangsúlytalan helyzetben:
— magas hr.: ómét, ember, éléget, csérésznye, december, gyerék, 

kérég, mérég, métér, mestér, némét, részég, szeptember, tengér, terém, verém.
— vegyes h r.: baktér, bérétva, gerenda, knkkér, novembér.

3. Toldalékok előtt

-s melléknévkézpő előtt: betegés, díszés, ecetés, édés, éhes, emeletés, 
énekés, érdekés, eszés, feszés, fölösleges, gerincés, hégyés, hímés, hírés, 
ideges, kínyés, körülményés, krémés, lisztés, öreges, réndés, retkés, sebés, 
selmés, sikeres, szélés, személyés, színés, szivéjés, szögletés, természetés, tör- 
vényés.

-g gyakorító képző előtt: biccég, brekég, csettég, didérég, feszelég, 
hemzség, pityérég, recség, tekerég, ténferég, tipeg.

-z: éréz, kérdéz, létezik, széréz, segéjéz, 
de: fékez, mérgez, végez.



Ragok és jelek előtt

Igéknél: jelentő mód jelen időben egyes szám első és második sze
mélyi! ragok előtt (alanyi és tárgyas ragok előtt).

-k: hiszek, leszek, nézek, szedek
-1: hiszél, leszél, nézel
-m: hiszem, nézém, szedem 
-d: hiszed, méréd, nézéd.

Azokban az igealakokban, melyekben a múlt idő jele -tt, a jel előtt é 
szerepel: keresétt, nézett, szedett stb.

Névszónál: az egyes szám 1. és 2. személyi! birtokos személyrag előtt, 
függetlenül attól, hogy a szóban van-e é:

-m: gyerekem, lehetőségem, szerződésem, 
beszédem, érdekém, termésem

-d: gyereked, léhetőségéd, szérződéséd, 
beszéded, érdekéd stb.

Tárgyrag és többes jel előtt:

— van é a szóban: egyénék, emberek, stb. De: hegyek, meggyet, sze
met,

— nincs é a szóban: cselédét, lisztét, üvegét, percét, részesek, sírem
lékék, stb. De: ezrek, férget, kérget stb.

4. Toldalékokban

a) Igeképzőkben:
-dégél: éldegél, mendégél,
-ézik: repedezik, töredezik,
-édik: ekeserédik, teljesedik,
-kéd: csipkéd~csipkod, lépked,
-kédik: ereszkedik, idétlenkédik,
-kézik: ölelkézik, védekezik, vétkézik stb.

b) Névszóképzőkben:
-elém: élelém, félelem, figyelem, sérelem, szerelem,
-delem: engedelém, veszédelém stb.

c) Igeragokban: jelentő mód jelen idő t. sz. 2. személyben:
-ték: észtek, nézték, tépték stb.
-iték: eszitek, foziték, nézitek stb.

Felszólító módban: egyetek, egyétek, fizessetek, fizesséték, nézzetek, 
nézzétek stb.



d) Névszóragokban:
-én helyhat. rag: ezen, gépén, kézén stb.
-ték birt. szr.: betegéték, fejeték, gyerékéték stb.
-szér hat. rag: éccér, kéccér, (éccé, kéccé)

A köznyelvi a, é, ö, i és o helyén a nyelvjárásban néhány helyen é van.
Ide azonban nem sok példa tartozik.

Kny. a : nyj. é — cigerétta, hérmonika, de: csanál, saláta, vasárnap 
stb.

Kny. é : nyj. é — beszél, kiherélik, mesél, tehát az -él igeragokban 
fordul elő. A névszókban nincs meg ez a megfelelés: dérék, öcs- 
csijé, tányér stb.

Kny. ö: nyj. é — (ecsém)~öcsém, béliér, hétköznap, hirés, mégétt, de: 
bükköny, csütörtök, göncölszekér, össze, özvegy, pörköl, sör, 
szemöldök, tükör stb.

Kny. i : nyj. é — frécska, ténta, vélla, venyége, de: dinnye, gida, hí
jába, hirtelen, ijen, iskola, istráng, kilincs, mijejink, ribizli, sin- 
dél, tepsi stb.

Kny. o : nyj. é — pelva-^péva, bérétva, pozdérja, de: csorda, hosszú, 
rozsda stb.

A z  e megterheltsége

A nyelvjárási e helyén a köznyelvben e, ö, é, és a fonémák állnak. A 
nyelvjárási e köznyelvi e megfelelésen kívül egyik sem érint sok morfémát.

Kny. e : nyj. e — hangs. h.: belső, celler, egésség, ecet, eper, erdő, 
emel, este, fej, fenyő, fekete, Ferenc, hel, hetes, hetis, kedd, kert, 
kel, kelkápuszta, lepedő, levél, negyven, penísz, szekér, tehén, 
tető, tetyű stb.
— hangsúlytalan h.: béjjeg, dinnye, ismerős, emel, ecet, fekete, 
keserű, köles, lélek, lencse, lepedő, műhej, össze, ötven, szeret 
stb.
— toldalék előtt: kinyeret, minket, szemet, évek, küvek, méhek, 
igei szr. előtt: söpörtem, néztem stb.
— toldalékokban: gyükere, ökre, sziv, könnyebb, messzebb, 
köves, vizes, csípőnek, gyünnek, kerbe, helbe stb.

Az e megterheltségét csökkenti, hogy a köznyelvi e helyén a nyelv
járásban más hangok is állhatnak, é e, ő, i hangok. Ezek a megfelelések nem 
jelentősebbek, mert nem sok morfémát érintenek.

Kny. e — nyj. é: közelébb, mére,
(v)el — e: kive, mivé
él — ő: észő, tésző,

i: girinc.



Kny. ö : nyj. e — fékető,* de: büdös, güdör, kőccsön, könyörög, ökör, 
ördög, püspök, pünközsd stb.

Kny. é : nyj. e — hetfű, de: derék, egér, jég, kerék, középső, szén, 
tehén, veréb stb.

Kny. a : nyj. e — hanem, de: almába, kapál, legalább, saláta, vasárnap.

A csantavéri nyelvjárásban az é igen megterhelt, ebből következik, 
hogy az e nem olyan gyakori, mint a köznyelvben.

A z  a megterheltsége

A köznyelvi a-s morfémákban a nyelvjárásban is a-t találunk. Csak 
egy viszony növeli a nyelvjárási a gyakoriságát, néhány köznyelvi o helyén 
a nyelvjárásban a hang van.

Kny. a : nyj. a — hangs. h .: alszik,alatt,arany, aki,azok, alig,azúta,ablak, 
abrincs, alsó, aranka, balta, bagó, barát, csanál, család, falu, 
fazékas, hamu, hal, hajnal, hamarébb, kalász, karfijó, kasza, karácsony 
katlany, lapát, lapta, ma, macska, madár, nap, paliás, papír, saláta, 
sarnyú, szalad, talp, tarack, takarmány, tavasz, van, vasárnap stb.
— hangsúlytalan h .: ára, árpa, bival, cékla, csipa, fáradalom,
java, csuda, gabona, gyullad, fuvar, hajma, karaláb, kápuszta,
kukorica, muhar, orgona, pálinka, pipacs, répa, saláta, szalma, 
széna, választás stb.
— toldalékokban: rína, hajúna, futna, -ba, -va, -ra, -nak ragok
ban stb.

A köznyelvi a-nak számos más realizációja is van, a nyelvjárásban o, 
á, ó, é, i é és e állhat a helyén.

Kny. a nyj. o: lábodat, magos,
á: ára, ágác, kána, 
ó: disznója, 
é: hamarébb, 
i: mutizsd, váliszt, 
é: cigérétta, hérmonika, 
e: henem.

Kny. o : nyj. a — bótakat (de: fótokat, pócokat), randa, sarampó, 
vakondak, de: fogdos, fojik, iszok, lapocka, lapos, mogyoró, 
most, okos, orvosság, paradicsom, pokróc, rozsda, szalonna, 
vájog stb.

Az a fonéma a nyelvjárásban kevésbé megterhelt, mint a köznyelv
ben. Csak egy megfelelés növeli a számát, viszont a csökkenését előidéző 
megfelelések nagyobb számúak.



A mássalhangzók

A mássalhangzókat másképpen mutatom be. Nem külön fonémák
ként, mert a megterhelés kérdése más jellegű. A megfeleléseket együtt mu
tatom be. Csak azokról a mássalhangzókról lesz szó, amelyek változást mu
tatnak a köznyelviekkel szemben.

1. Kny. j(ly) : nyj l~ j
(A ly hang nem él.)

Vannak olyan ly-lyel írt morfémák, melyeknek van 1-es és j-s válto
zatuk is, pontosabban a nyelvjárásban vannak olyan szavak, melyeknek 
csak 1-es vagy csak j-s változatuk van, és vannak olyanok, melyeknek 1-es 
és j-s alakváltozatuk is van.

— Csak 1-es változatuk van a következő szavaknak: kölök, luk, pöhöl, 
pöndöl, sindél.

— Sokkal több azoknak a szavaknak a száma, melyeknek kétféle alak- 
változatuk van: billeg~béjjeg, bival~bivaj, gömbölű~gömböjü, hel^hej, 
helétte~hejétte, hívei ~hűvej, Károl~Károj, kastél~kastéj, királ-—-kiráj, 
Mihál~Miháj, méllik'~mejik, műhel-Mnűhej, néméllik~némejik, petre- 
zselém~petezsejém, selém^sejém, tavai~tavaj, tengői~tengéj.

— Csak j-s változatú szavak: akadáj, bagoj~bagó, bogja, engedéj, 
fojik, fojó, gerebje, gója, gombojag, hájog, ijen, kájha, konkoj, kvartéj, mág- 
ja, májva, moj, mosojog, muja, osztáj, pája, pocsoja, pója, ráspoj ~ráspó, 
sarogja, segéj, szeméj, tekintéj, vájog.

Kny. 1: nyj. j — csak a mejj szóban van j hang a köznyelvi 1 helyén. 
Más esetekben a nyelvjárásban is 1 van- akol, csukló, kazal, lány, 
lekvár, liba, ököl, zabla stb.

2. Kny. t, d, n : nyj. ty, gy, ny

A t csak egy morfémában palatalizálódik, a tetű a nyelvjárásban tetyű- 
ként hangzik. Egyéb helyeken megmarad a t: kotló, tíz, tűkör, tűz, stb.

A d is csak pár morfémában palatalizálódik: gyug, térgy, térgyel~ 
térbetyül.

Jóval gyakoribb az n palatalizációja. Szóban és szóvégen egyaránt je
lentkezik: döböny, Istvány, fony, fonyás, katlany, kazány, nyől, nyövés, 
rokony, teknyő, vagony, vászony, vonyít. De: disznó, kínoz, meztelen, ojan, 
sótalan, szén, tehén, üzen stb.

3. Kny. ny : nyj. n — ez a jelenség igen számottevő, de csak a szó
végen jelentkezik: asszon, boszorkán, dohán, gyíkín, légin, szégín stb. De: 
csökönyös, kökény, szivárvány, tenyér, stb.

4. Kny. r-f  j :nyj. r+ n y  — ez a megfelelés kevés morfémában jelent
kezik: bomyú, samyú, vamyú.



5. Kny. gy : nyj. j — a megfelelés kis hatású, csak a fokhajma, hajma 
morfémákban jelentkezik. Más esetekben megmarad a gy: kígyó, vagyok 
stb.

6. Kny. j : nyj. gy — csak a jön szóban van ez a megfelelés, a nyelv
járásban ez a szó úgy hangzik, hogy gyün. Más esetekben: gerebje, jászol, 
jég, pijóca. A jön mórfémában látszik leginkább a köznyelv hatása, a köze
ledés a köznyelvi alakhoz, ebből viszont az következik, hogy sok átmeneti 
alak él: gyün, gyön, jün, jön.

7. Kny. sz, z : nyj. c — a köznyelvi kiejtés helyén jelentkezik az sz :c 
megfelelelés, a nyujtószkodik ejtés helyén: nyújtóckodik, valamint a zeller 
szóban a z : c megfelelés: celler.

8. v ~ j—h ~ l~ j0  megfelelés
A köznyelvi hiátus helyén csak j van: dijó, e jis, fa jalá, fájé, fijóka, hí

jába, keserűjen, lovajim, maji, mijejink, mijúta, példájul, zsidó jorvos, stb. 
A hiátustöltő j nemcsak a szóban jelentkezik, hanem két szó között is.

9. Az 1 kiesése
Az egész nyelvterületen jelentkezik, de a megoldástípusok külön

böznek. Részletekre bontva tárgyalom a kérdést, mert a realizáció függ a 
hangtani helyzettől, hangkapcsolattól, a szófajtól.

A) Szó belsejében

1. Egytagú szavakban:
-öl: főd, kő~köll, kőt, vőgy, ződ 
-ül: küd, sütt 
-öl: főt, dőt 
-ul: kúcs, de: pult
2. Többtagú szavakban
-ál: abáni, áhat, ámos, átok, csináták, daráta, delégáni, dobáta, hasz

nát, kántáni, kapátam, kaszátak, kiáccs, kínáta, kópéráni, kurátam, munká- 
konnak, régisztráva, sajnátam, sétátunk, szaladgátunk, szógátam, tanátam, 
vájkáni, vátam, vátottam. t

-al hangkapcsolatban nem esik ki: alkalom, alma, alsó, foglalkozik, 
hallgat, meghalt, lakadalom, szalma, talp, elválóták, stb. Egy esetben esik 
csak ki az 1: foglatt, másik két esetben az előtte álló magánhangzó zártabbá 
válik: tálóták, válóták.

-el: az el igekötőben mindig kiesik, függetlenül attól, hogy az ige előtt 
vagy az ige után áll. Továbbá: emčn', főket, művete, tüzet, de: belső, első, 
nyelve, selém stb.

-öl: bőcső, csípőtünk, ebédőtek, erőttetik, főmén, gyümőcs, kőccsön, 
kőtök, nyőte, őtözik, présőték, pörkőték, rendőte, slingőve, szüretőni, tőtöt- 
ték, ünnepőtük,' de: fölhő, fölső.

-ul: árúni, beárúta, megboldogútt, fordúnak, hajúna, indút, javút, 
múva, belenyút, kisutúták, megszabadút, szorúva, tanútam, társúni, túsó, 
valósút, de: gyógyul, tisztul.

-ül: épűnek, fűsűtem, ekerütem, kűdik, nősütem, örűtem, réműtem, 
röpűhet, megsüt, szépűt, térűt, űtettük.

-él: beszét, cseréget, débe, egyétek, izéték, mesétem, nevetgét.



B) Abszolút szóvégen

1. Egytagúak végén
Az egytagú szavak végén nem esik ki az 1.
-al: bal, dal, hal,
-el: hel, kel
-é l: bél, dél, fél (ige), nyél, szél, tél, D e: kivétel a fél névszó, mert ebben az. 

esetben legtöbbször kiesik az 1, pl. Fé kettőké ment e. Fé napig várakoztunk 
-ol/ól: ól, szól, toll,
-ül: fül, öl, ül.

2. Többtagúak végén kiesik az 1:
-ül: belű, égyedű, fölű, kívű, körű, körösztű, körűbelű, mögű, nékű, 

de: derül, köpül, röpül.
-öl: elő, de: köböl, ököl.
-el: köze, réggé, széjje, de hívei, műhel, vétel.
-al: nappá, de: angyal, asztal, hajnal, fijatal, ital, odal, vonal, stb. 
ol: megmarad az 1, pl. jászol, pokol.
-ul: alú, rosszú, vadú.
Hosszú magánhangzók után, az -ál és -él hangkapcsolatban megmarad 

az 1: -csinál, fonál, halál, kinál, éfél, kötél, levél stb.

C) Toldalékokban:

■— a képzőkben megmarad: -gál, -gél: éldegél, motozgál, nevetgél, 
szaladgál stb.

— a második személyű ige rag jelen és múlt időben kiesik: ásó, ástá, 
dogozó, dógoztá, feksző, fekütté stb.

— a határozó ragokból mindig kiesik az 1 (bővebben a ragoknál).

10. A mássalhangzók hasonulása
A köznyelvben található hasonulások típusai a nyelvjárásban is jelent

keznek. A zöngésség szerinti hasonulás, mint a köznyelvben, hátraható: 
dopta, húszta, nészte stb.

A teljes hasonu'ásnak több olyan típusával találkozunk, melyek nin
csenek meg a köznyelvben:

— r+1 :11 — béllet, sállik, talló, vásállás, vitollás, de: korlát, sarló.
— d + n  : nn — annak, alunni, elégénni, érdeklőnni, fáranni, foganni, 

fojamonni, ehamarkonni, haragunni, huzakonnak, húzónni, kapkonni, 
kedveskénni, kosztolónni, legínykénni, locsókonni, maranni, munkálkon- 
nak, szénni, tunnak, végezgelőnni.

— a gy hang hasonul az utána következő hanghoz:

gy-f-1 :11 — dehogy hallak itt, úlléhet
gy+n : nn — dehonnem, énnyihány, hanni, honné
g y + t : tt — hattuk, vattok, de más msh.-hoz nem hasonul.



Szórványos jelenségek

—■ n+1 :11 — égyellő, hasolló, szégyélli
— n + h  : hh — mindéhhun
— r+ s  : — bisalma, de: hársfa, koporsó
— 1+r : rr — asztarrú, farrú
— n y + l : 11 — télleg
— d+1 :11 — paliás
— g + n  : nn — ténnap

A v nem hasonít és nem hasonul.
Az ez, az z-je nem hasonul (ez van), de: asse.
A h zöngétleníti az előtte álló msh.-t (ety hiba, tűszhő).
A meg g-je nem hasonul a szókezdő mássalhangzóhoz (megfogta, meg

verte).
A -va, -ve, v-je nem hasonul (csukva, kötve, zárva).
A -val, -vei, v-je hasonul (dróttá, kantákká, kézzé).
11. Hangátvetés csak néhány mórfémában van: döböny, csanál.
12. Hangkiesés — ha három mássalhangzó áll egymás mellett, a köz

bülső (t, d, j leggyakrabban) kiesik: kerbe, férhő, majnem, tesvér. Két szó ha
tárán is megfigyelhető ez a jelenség: mos má, mer hogy, azé me, stb. A t 
fonéma elmaradhat a morféma Végéről is. Az -ért ragban elmarad a t mel
lett az r is, a rag tehát é : fájé, vizé, stb. A mert mórfémában is kieshet mind
két mássalhangzó. Továbbá a most morfémából kiesik a t, a majdból a d. 
Pl. Azé mer ű akarta, me nem is így vót. Máj gyüttök!

A j, r, z fonémák kiesése is számottevő:

— j kiesése: szóbán: éccaka, éfél, gyűt, únyi,
szóvégen: bagó, borbé, gané, karé, páré, ráspó.

— r kiesése: az ikerített -rr rövidülése pótnyulással jár: ere, á ra~  
ara, mére, fór.

A -kor, -szór, -szer ragokból is késik az r.
Szó végén: má, mé, mijé, hama.
— z kiesése: szó elején: acskó, áp, de: zadruga, zászló,

ragokban: asztalhó, bíróhó, ehhő, Ferencékhő, stb.
szó végén: ajis, ejis, eme jis.

13. Nyúlás (a rövidülés nem jellemzője a nyelvjárásnak)

Leggyakoribb az intervokális helyzetben levő 1 és s megnyúlása:

a) az 1 nyúlása:
— néhány mórfémában, melyet a helyesírás ly-lyel ír, és a nyelvjá

rásban 1-es változata is van (billeg^béjjeg, méllik, némellik, valaméllik)
— 1 végű igéből képzett főnevek (kapállás, szabotállás, termellés, ter- 

mellő)
— allig, népdallok, múllik, szallag. (Abszolút szóvégen nem nyúlik 

meg az 1.)



b) az s nyúlása: az s végű melléknevek toldalékok formájában: babo- 
nássak, biztossan, erőssen, fontossabb, különlegéssen, különössen, magos- 
sabb, 90 kilóssat, nyóc napossak, piszkossak, réndéssen, sorozatossan, ter- 
mészetéssen stb.

— a végű fn+birt. szrag' apóssa, béressé, részesse, stb. (Abszolút 
szóvégen nem nyúlik meg.)

14. A msh. torlódás feloldása csak szórványosan jelentkezik. Az s né
hány helyen elmarad a szó elejéről: katula, priccél, tanicli, télázsi, de: spajz, 
spenót, sport, srég stb. A szó belseji torlódós feloldásáról szóltunk a hang
kiesésnél.

15. Mássalhangzótöbblet:

— 1: híl, lül, ríl, szil,
— j : szuj, szujos, üvegje, j mint hiátustöltő a 8. pontban,
— d az n után: ittend, mostand.

ALAKTAN

Ebben a fejezetben a névszó- és igetöveket, a névszó- és igeragozást, 
valamint a szóképzést tárgyalom. Ez a rész már valamivel szegényesebb. 
A nyelvatlasz alaktani jellegű anyaga nem olyan terjedelmes, mint a hangT 
tani jellegű anyag, jóval kevesebb a példák száma, és ezért nem olyan rész
letes az alaktani kérdések leírása. Arra pedig nem volt módom, hogy egy 
-egy kifejezés paradigmáit tartalmazó kérdőívet készítsek, és minden egyes 
kérdést részletesen megvizsgáljak. így a meglévő anyagból igyekeztem azokat 
a kérdéseket bemutatni, melyeknek rendszertani jellegű szerepük van.

A névszótövek

A csantavéri nyelvjárásban is megtalálhatók azok a névszótövek, me
lyek típusai a mai köznyelvben is élnek. Egy-egy köznyelvi típus hiányozhat, 
és helyette olyan típusok jelentkeznek, melyek a köznyelvben ismeretlenek.

I. Az egyalakú tövek változatlanok maradnak, bármilyen rag, jel vagy 
képző járul hozzájuk.

1. A magánhangzóra végződő tövek magánhangzói középső vagy ma
gas nyelvállásúak(-i, u ,-ú ,-ü , -ű-re vagy -ó, -ő, -é-re végződik), pl. kocsi, 
krumpli, néni, ócsó, talló, bérlő, bőcső, gömbölű, gyűrű, söprű, tű stb.

2. A mássalhangzóra végződő tövek változatlanak a toldalékok előtt. 
Vannak, amelyek kötőhangzóval vagy anélkül kapcsolódnak a tőhöz. A nyelv
járásban is megvan a kötőhangzók kettős, illetve hármas osztatú rendszere. 
Msh.-ra végződő tövek: aratás, fog, fül, kúcs, nap, por, szék, szög, tőcsér 
stb.



II. Többalakú tövek
1. A msh.-ra végződő tövek lehetnek hangzóhiányos változatúak és 

időtartam változtatók.
a) Hangzóhiányos tövek: álom : álmos, bokor : bokrok, güdör : güd- 

rös, ökör : ökrök, selém : selmét, szerelem : szerelmet, lélek : lelkem (a 
mgh. időtartama is változik ebben a példában).

b) Az időtartam változtató töveknél a következő hangzóváltozatok for
dulnak elő:

— á~ a  hangzóváltozás: bogár : bogarat, ház : hazúrú, pohár : poha
rat, sár : sarat stb.

— é~ e  hangváltozás: cserép : cserepes, dér : deres, kéz : kezet, szél: 
szeles, veréb : verebet stb. Tehát nincs kiegyenlítődés semmilyen irányba.

— é~ é  hangv.: derék : derekam, élég : elégem, négy : négyed.
— í~ i, ú ~ u , ű ~ ü  hangv.: a víz : vizes tőtípus megtalálható a nyelv

járásban, azonkívül a tűz : tüzet, híd : hidak, ú : urassan alakok is, de emel
lett egyes esetekben kiegyenlítődés történt a következő példákban: húsz : hú
szas, kút : kútat, szűz : szüzek.

2. A magánhangzóra végződő tövek is több típusúak:
a) tővégi időtartam változtató tövek (a-ra, e-re végződnek): fa : fát 

típus, pl. apa, buta, szalma, széna, dinnye, fecske, füge, keménce, stb.
Egyes esetekben az 1 igeképző előtt rövid váltóhang van: kiherélik, me

sél, stb. '
b) véghangzóhiányos változat: borjú : borjak típus nem él, helyette 

bomyú : bomyút, bomyúja (tehát egyalakú tő a nyelvjárásban).
c) óra, őre változtatók: erdő: erdeje, zászló: zászlója tőtipus nincs a 

nyelvjárásban, helyette: disznó: disznója, erdő: erdője, zászló: zászlója. 
Az ó, ő végű névszónál harmadik személyű személyrag előtt nem a, e váltóhang 
van.

d) A v tövű névszók
— időtartam változtató tövek: ló : lovak típus él a nyelvjárásban, pl. 

fű : füves, kű : küvek,
— hangszínt és időtartamot változtató tövek: hó : havas, tó : tavak,
— hangzóhiányos tövek: falu : falvak típus él, de csak néhány mor

fémában, pl. keserű : keserves, fenyő : fenyves, odú : odvas. Egyéb ese-, 
tekben falu : faluk, de van odú : odút változat is.

—■ változatlan tőhangzósok: pl. mű : művek.
e) Az 1 végű névszók: csak a réggé morféma alapalakjában van poli- 

fonémikus értékű fonéma, réggé : reggelig, de : asztal.

A magánhangzóra végződő tövek hangváltoztató típusához tartozik 
még két morféma, az egyik a ~ á  változtató (savanya : savanyán '^savanyú- 
jan), a másik e ~ é  változtató (kesere : keserén~keserűjen), vagyis az illető 
szavaknak kétféle alakváltozatuk van: a savanyú-^savanya, keserű ~kesere.



Az igetövek sok hasonlóságot mutatnak a névszótövekkel, vannak azon
ban eltérések is. Az igetövek is lehetnek egy-, illetve többalakúak.

1. Az egyalakú igetövekhez tartozik az igék túlnyomó része, mert sem 
a magánhangzóban, sem a mássalhangzóban nincs semmilyen változás (az 
eltérést csak a tővéghangzó megléte vagy hiánya jelenti). Végződhetnek 
egy msh.-ra (ás, dogoz, fut, ír, kap, lop, segít, tud, vár, stb.), két mással
hangzóra (dagaszt, kezd, mond, ront, tart, stb.).

2. A többalakú igetövek
a) Hangzóhiányos tővel váltokozó igetövek — a csonka tőben olyan 

magánhangzót találunk, mely a teljes tőben hiányzik. A mgh.-t tartalmazó 
tő használata a gyakoribb: csípői, éneköl, hajul. A söpresz, söpröttem, für
deni, fürdöttem, őrzötte, ugrani, kotrani igékben a teljes tövek mellett — 
ezek a főalakok—a csonka tős változat is előfordul a nyelvjárásban.

b) Hangváltoztató igetövek
—■ magánhangzó változást mutató tövek: csak az ad mórféma jelent

kezik ád alakban is.
— mássalhangzó változást mutató tövek:
d~ sz  váltakozást mutató igék — a -kodik képzős visszaható igék múlt 

időben: növekedett, veszekedett, és a denominális származékok: melege
dett, öregedett, a d-s tő használatos, az sz-es tőváltozat pedig jelentő mód 
jelen időben: növekszik, veszekszik, öregszik.

l^ g y  váltakozást a vagyok igében figyelhetünk meg. Az 1-es tővál- 
tozatban, melyet a múlt időben találhatjuk meg, az 1 ritkán hangzik, esetleg 
újabban a köznyelv hatására.

A gy-s változatban (vagy-), ha t kezdetű toldalék járul hozzá, hasonulás 
megy végbe, vattok-ként hangzik. Jelentő mód jelen időben használjuk.

Van egy n-es változata is, van és vannak alakokban halljuk.
n'-jgy váltakozás — az n-es tőváltozat (mén-) jelentő mód jelen idő

ben és múlt időben, feltételes módban használatos.
A tő hosszú hangú változata (mén) a jelentő mód jelen idő e. sz. 3. 

személyében jelenik meg.
A gy-s változat jelen időben fordul elő egyes és többes szám első sze

mélyben.
c) V-tövű igék
— Az a tőváltozat, mely a köznyelvben a csak v-s tővel váltakozó igék 

csoportjába tartozik, hiányzik. Nincs tehát ilyen változat, hogy lő: lövök. 
A csonka tőben a nyelvjárásban 1 fonéma jelentkezik. Az ide tartozó igék 
jelentő mód jelen időben e. sz. 3. személyben így hangzanak: híl, lűl, nyől, 
ríl, szil.

V-s tőváltozatok a jelen időben két igében vannak: lüvök, nyövök, a 
a többi igénél: hílok, rílok, szílok.

V-tlen, magánhangzós tőalak használatos a jelentő mód jelen idő e. 
sz. 2. személyben az sz. rag előtt: hisz, rísz, szisz, valamint múlt időben 
(hítad, szítad), és feltételes módban (hína, rína, szína).



A jön igében a gyű- tő jelentkezik: gyüvök, gyüssz, gyün, gyüvünk, 
gyüttök, gyünnek.

— Az sz-szel bővülő v tövű igék csoportjához, mint a köznyelvben, 
hét :ge tartozik: lesz, tesz, vész, észik, iszik, hisz, visz. Rövid mgh.-s vál
tozatuk múlt időben és egyéb származékokban jelentkezik: hittem, vittem, 
éttem, enni, hinni. Hosszú mgh.-s töve is van ilyen származékoban: éve, 
iva, véve, téve.

V-s változat a múlt időben jelentkezik: évétt, ivott, melléknévi igenév
ben: lévő, tevő stb.

Sz-es változat a jelen időben szerepel: eszik, iszik, tesznek, vésznek stb.

A birtokos személyragozás

A birtokos személyragok nem térnek el a köznyelvitől. Az egyes és 
többes szám 3. személyű birtokos személyragok kettős alakúak: -a, -ja, -e, 
-je, -uk, -juk, -ük, -jük. (-e, -je, -ö, -jö alak nincs). A j-s változatok a gya
koribbak: násznépje, üvegje, zsebje, stb. J-vel kapcsolódik a mássalhangzóra 
végződő névszókhoz is.

Azoknál a ny-re végződő névszóknál, melyeknél depelatalizáció tör
ténik, a birtokos személyragos alakokban az n + j hangkapcsolatban össze
olvadás következtében -nny lesz: asszonnya, dohánnyá, legínnye, sütemínnye 
stb.

A névszóragok

A nyelvjárásban a névszóragok hangtani változáson mennek keresztül, 
ezért térnek el a köznyelvi alakoktól.

1. A köznyelvi -hoz, héz, -höz kétalakú: -hó, -hő változatban él: ahhó, 
asztalhó, bíróhó, Sándorékhó, tűzhő, székhő Ferenchő, örzséhő stb.

2. A -val, -vei ragnak mindkét alakja él, de ez 1 fonéma nélkül, az előtte 
álló mgh. megnyúlik (-vá, -ve), a -va ragnak él egy -vá változata is (ez a gya
koribb), melv azt bizonyítja, hogy az 1 még akkor lekopott, mikor a nyelv
járásban élő hang volt az á fonéma. Pl. awá, pirossá, nádda, baltává, dróttá, 
marékká, •*- békive fejjé, kűve stb.

3. A -nál, -nélmindkét változata él, de 1 nélkül: anná, asztalná, bíróná, 
Sándorékná, Ferencné, Örzséné stb.

4. A -bán, -ben ragalak hiányzik, a hol? hova? kérdésre egyaránt a 
-ba, -be áll: Mék a házba. Ben van a házba.

5. A -ból, -bői, -ról, -ről, -tói, -tői ragok kétalakúak a nyelvjárásban 
is, de -bú, -bű, -rú, -rű, -tú -tű alakban, pl. házbú, nyócbú, ebbű, írígy- 
ségbű, házrú, asztarrú, embérrű, asszontú, asztaltú, heltű, ettű stb.

6. A -ra, -re rag kétalakú, mint a köznyelvben, pl. asztarra, fára, székre, 
gyerekre stb.

7. Az -on, én, ön rag három alakú. Pl. asztalon, székén, tűzön, stb.
8; A -szór, -szer, -szőr három alakja: -szó, -szé, -sző, pl. haccó, kéccé,

öccő stb.
9. A -kor rag -kó alakban él, pl. éfélkó, karácsonkó, pünközsdkó stb.



10. A -vá, -vé rag él, de van (j)é változata is : kűjé, macskájé változott.
11. A modális -an, -en ugyanúgy él, mint a köznyelvben: biztossan, 

okossan, pontossan stb.
12. Az -ért rag csak úgy szerepel, mint -é, vagy ritkán mint -ér, pl. 

fájé, pízé, vízér stb.
13. A középfok jele bb, mint a köznyelvben: öregebb, szebb.
14. A birtokjel hiátustöltővel kapcsolódik a névszóhoz: apjájé, öccsijé, 

szomszéggyájé stb.
15. Az -á, -é lativus rag is gyakori: amárébb, árébb, elébb, hamarább, 

odább, hátrébb stb. A lativus ragok halmozása is előfordul Ez akkor követ
kezik be, ha az egyik értelme elhomályosult, ebben az esetben az -á, -é értel
me, ilyenkor még egy ugyanolyan értelmű ragot illesztenek a szóhoz: mé- 
dáig, akkorára (akkorra), mikorára, nyárára, elébe, elébed stb.

16. Raghalmozás áll be a következő esetben is: a lokativusi -n (hun, 
innen, onnan, onnén) és a -t (innét, mégést, mihást) egyesülnek és ilyen 
alakok keletkeznek: bent, kint, mihánt, néha a t-ből d lesz: innénd, onnénd, 
ottand, mostand, osztand stb.

A z igei toldalékok

1. Mód- és idő jelek
A felszólító mód jele több változatban él, ugyanúgy, mint a köznyelv

ben. Fő változata a j, amely, ha a tövekhez kapcsolódik, hangtani változáson 
megy át. Megmarad a j módjel: lépjen, dobjad, nyírjad stb igékben. Haso- 
nulásos formák: ássa, haggya, haraguggyon, melegíccse, mennyén, nézze, 
süssed stb.

Lehet a módjel gy is az sz-es tővel váltakozó v tövű igékben: legyetek, 
vegyétek.

A felszólító mód jele a msh.-ra végződő tövekhez járul legtöbbször, 
kivéve az alábbi példákat: tegyél, vegyél, valamint az egyéb v tövű igéket: 
gyűjjön, híjjá, lűjjön, ahol is ikerített jj-vel halljuk.

Az egyes szám 2. személyben a felszólító módban a hosszabb alakok 
élnek: dobjá, ne féjjé, hijjá, nézzé, rakjá, tégyé stb.

A feltételes mód jelének változatai a -na, -ne, -ná, -né. Pl. akarna, men
ne stb. Alanyi ragozás e. sz. 1. személyben illeszkedett formák élnek: alun- 
nák, futnák, innák. Ezek a szociális érvényű alakok. Járulhat msh.-ra vég
ződő (anna, futnák, szénné), vagy mgh.-ra végződő tövekhez (fűtene, hína, 
mondana, rína).

A múlt idő jele akár a köznyelvben a -t, illetve -tt, attól függően, hogy 
a tő mgh.-ra vagy msh.-ra végződik. Egyes igéknél a múlt idő minden alak-, 
jában' a msh.-s tőhöz járul az időjel, pl. kenytem, kenyte, irtam, írt stb. Az 
igék másik csoportjánál alanyi ragozásban e. sz. 3. személyben mgh.-ra 
végződő tőhöz járul: szettem, szédétt, hattam, hagyott. A harmadik cso
portba tartozó igéknél minden személyben mgh.-s alakhoz járul: hallottam, 
hallott, ugrottam, ugrott stb. (két msh.-ra vagy hosszú msh.-ra végződő 
tövek).



Ingadozást mutató igék is vannak: söpörtem, fürdöttem, füröttem 
stb. Mindkét alak él a nyelvjárásban.

A t-re végződő igék egy részénél a msh.-s tőből képzik a múlt időt: 
kötte, nyitta, sütte, ütte, vette stb.

2. Igei személyragok
a) Alanyi ragozású személyragok (iktelen igék)
— Az e. sz. első személyű személyrag lehet: -k és -m.
Jelentő mód jelen időben a tő mgh.-s változatához járul a -k: adok, 

gyüvök, mondok.
Felszólító módban: aggyak, tegyek, stb. Feltételes módban: gyünnék, 

tennék stb.
Múlt időben -m személyrag van: attam, gyüttem, montam.
— Egyes szám 2. személyragok: -sz, -1, -ál, -él.
Az-szrag jelentő mód jelen időben áll: gyüssz, rísz, örűsz, táncósz, vársz.
Az -1 személyrag minden esetben kiesik. Jelentő mód jelen időben: 

főző, néző, tésző, visző, feltételes módban: anná, gyünné, ménné, vóná.
Az -ál, -él jelentő mód múlt időben használatos, de az 1 kiesik: attá, 

gyütté, menté, vótá, feltételes módban: aggyá, mennyé stb.
—- Az egyes szám 3. személyű személyrag az -n v. 0  morféma.
A 0  morféma több igeidőben használatos. Jelen időben: ad, gyün, 

néz. Múlt időben: adott, alutt, mént. Feltételes módban: anna, menne, 
venne.

Az -n személyrag a felszólító módban: aggyon, gyűjjön, nézzen.
— Többes szám első személyű személyragok (ikes igéknél is): -unk, 

-ünk.
Jelentő mód jelen időben msh.-s tőhöz: alszunk, megyünk, múlt idő

ben: aluttunk, mentünk. Felszólító módban: aluggyunk, mennyünk.
— Többes szám 2. személyű személyragok: -tok, -ték, -tok. Jelentő 

mód jelen időben mgh.-ra végződő tőhöz: alszatok, haragszatok, rítok, msh. 
-S tőhöz (az 1 kiesik): csípőtök, énekőtök.

Múlt időben: aluttatok, gyütteték, felszólító módban: aluggyatok, 
gyűjjeték.

— Többes szám 3. személyű személyragok: -nak, -nek, -k. Jelentő 
mód jelen időben:

rínak, lűnek (mgh.-s tő)
dógoznak, visznek (msh.-s tő)
hallanak, rontanak (msh.-s tőhöz tővégh.-val)

Felszólító módban is tővéghangzóval kapcsolódnak: mennyének, vi
gyenek. Feltételes módban (mgh.-s tőhöz): hínának, áznának, vinnének. 
A -k személyragot a múlt időben használják: gyüttek, ittak, vitték.

A z ikes igék személyragjai

Az ikes igék rendszere megbomlott. Az első személyben iktelen -k 
rag van: alszok, eszek. A harmadik személyben -ik rag áll: alszik, eszik stb.



A második személyben az -1 v. -sz ragok ritkán fordulnak elő, az észél, 
fázol, iszol helyett gyakoribb az észő, iszó változat; a laksz, szöksz alakok 
élnek a nyelvjárásban. Az -sz személyrag a köznyelvi -1 helyett előfordul, 
de nem gyakori: az alszasz, hiányzasz, veszekszesz, haragszasz alakok inkább 
alszó, hiányzó, veszeksző, haragszó, változatban élnek.

Felszólító módban -ál, -él rag van, az 1 itt is kiesik: aluggyá, haragugy- 
gyá, igyá.

Feltételes módban is kiesik az 1: alunná, enné, haragunná.
Egyes szám 3. személyben -n rag van felszólító módban: egyén, igyon, 

né haraguggyon stb.
Néhány nem ikes igéhez is járulhat ikes -ik rag, de ezek az alakok már 

ritkán, csak az idősebbek beszédében hallhatók: Ujjik ke le! Meséjjik ke!
A gyón v. gyónik igealakok mellett a gyovon alak is él.

Tárgyas ragozású személyragok

— Az egyes szám első személyű személyrag az-m:

jelen időben: adom, észém, kenyém, 
múlt időben: attam, étem, kenytem, • 
felszólító módban: aggyam, égyem, kennyem, 
feltételes módban: annám, enném, kenyném.

— Az egyes szám második személyű személyrag a -d: iszod, mondod, 
ittad, montad, igyad, mongyad, innád, mondanád.

— A harmadik személyű személyragok: -i, -ja, -a, -e és 0 .  Pl. eszi, 
veri, a t végű igéknél pl. láttya helyett lássa, más alakjai is így fordulnak 
elő: lássuk, lássák, láthassa.

A t végű igék más alakban is előfordulnak, pl. jelen időben: leborítja, 
bolondíjja, taníjja.

Múlt időben -a, -e rag van: itta, monta, nézte, feltételes módban pedig 
0 rag: inná, mondaná.

— Többes szám első személyű személyragja a -juk, -jük, -uk, -ük, -nk. 
Jelen időben -juk, -jük rag van: haggyuk, mongyuk, múlt időben és

felszólító módban -uk, -ük: hattuk, montuk, haggyuk, mongyuk. Felté
teles módban-nk rag van: hannánk, mondanánk.

— Többes szám 2. személyű személyragja -játok, -iték (jelen időben: 
mongyátok, nézitek), -átok, -étek (múlt időben: mondtátok, néztétek), fel
szólító módban: kapjátok, várjátok, -tok, -ték (feltételes módban: annátok, 
néznéték, vinnéték).

Többes szám 3. személyű személyragjai:

-ják, ik (jelen időben: mongyák, viszik)
-ák, -ék (múlt időben: monták, vitték

felszólító módban: mongyák, vigyék)
-k (feltételes módban: mondanák, vinnék)

Második személyre utaló ragok:



-lak, -lék: jelen időben: látlak, viszlek,
múlt időben: láttalak, vittelek, 
felszólító módban: lássalak, vigyelek, 
feltételes módban: látnálak, vinnélek.

A szóképzés

A köznyelv és a nyelvjárás képzőállománya között nincs nagyobb el
térés. A nyelvjárásban nincs olyan képző,' mely a köznyelvben ne lenne is
meretes. Az ige-és névszóképzők felsorolásánál nem különböztettem meg, 
hogy a képzők milyen alaptaghoz járulnak.

Igeképzők
-at, -et, -tat, -tét: mosat, varat, méret, nézet, dógoztat, végeztet, fizet

tet stb.
-kodik, -kédik, -ködik: erősködik, alkalmazkodik, huzóckodik, legín- 

kédik, leselkedik, nekiveselkedik, nyutóckodik, szedelőcködik.
-koz(ik), -kéz(ik), -köz(ik): gondókozik, rendelkezik, türűközik.
-ódik, -ődik: vágyódik, ökrődik,
-édik: előgyelédik, megveszédik.
-ó/d/z/ik/, -ő/d/z/ik/: fiaddzik, gyürkőddzik, hibáddzik, leskelőddzik, 

sugdalóddzik, takaróddzik,
-hat, -hét: eladhat, mondhat, fizethet, nézhet, tehet, stb.
-gat; -get: eladogát, beszéget, kicsavargat, csinágat, gyuggat, emeget, 

kísírget stb.
-gál, gél: gurigái, huzgál, iringál, nevetgél, szaladgál stb.

Az -ít végű igéknél a -gat, -get, -gál, -gél képző előtt a t kiesik és az í 
megrövidül: áligat, borigat, fesziget, gurigái, hasigat, szóligat, teriget, de 
előfordul borogat, tereget alak is.

-g: ácsorog, csavarog, csöpörög, picsog, vicsorog stb.
-kod, -kéd, -köd: kapkod, lépked, köpköd stb.
-dós, -dés, -dös: fogdos, lükdös stb.
-kozik: foglalkozik, sajná'kozik,
-dogál, -dégél, -dögéi: áldogál, mendegél, éldegél, üldögél stb.
-kál: nyúkál, piszkál, vájkál stb.
-an, -en: koppan, moccan, röppen, zörren stb.
-in t: csettint, kacsint, pöccint.
-z(ik): csomóz, befalaz, kártyázik, labdázik, bepálinkázik, ruház.
-1: egyike a leggyakoribb képzőknek: citorál, csudái, éneköl, körösztöl, 
pipál, szógál, tálol, talpal, társul, ünnepöl, vacsorái.

Névszóképzők
/

-s igen gyakori képző: bánatos, bolondos, ecetés, hajas, kapás, kocsis, 
malmos, ménes, napszámos, ódalas stb.



-ság, -ség (-síg): ez a képző is gyakori, leginkább a -síg alakban hall
ható: babonaság, betegség, boszorkányság, cselédsig, édéssíg, kötelessíg, 
közössíg, szivessíg, szöveccsíg, távolság, üdvössíg stb.

-talan, -telen: egíssígtelen, embersígtelen, sótalan stb.
-i: csantavéri, kerti, kössígi, tanyai stb.
-nyi: maroknyi, öklömnyi stb.

Kicsinyítő képzők

-ka, -ke: csipetke, édeskés, estike, fityóka, kicsike, mekkorka, savankás, 
Térka, Trészka, Vérka stb.

-cska, -cske: hajnalicska, bujócska, fiacskám, fogócska, főzőcske, hu- 
mócska, lassacskán, pízécske, valamicske stb.

-i: Kati, kakri, Bóni stb.
-esi: Fercsi, Jancsi, Lajcsi stb.
-ca: Borcsa, Julcsa stb.
-ca: Maca, Téca stb.
-kó, -kő: bütykő, csücskő, Palkó, szánkó stb.
-ó: anyó, apó, Kató stb.
-us: kutyus, Térus, Viktus stb.

A kicsinyítő képzők közül legmegterheltebb a -ka, -ke, -cska, -cske.

-dik: hetedik, második stb.
-ás, -és: aratás, harangozás, locsókodás, nyövés, őrlés, slingölés, söp- 

rükötés, szedés stb.
-ság, -ség (-síg): fáraccság, izzaccság, kőccsíg, véccség stb.

Az -ás, -és és -ság, -ség gyakori képzők.
-ó, -ő -t, -tt: forgó, kérő, vezető, válogató, örökölt (föld), öröklött, (osz

lopra) állított, komplikált stb.
-at, -et: gyugat, nyelet, szégyelletibe, gondolat, határozat, rendelet, 

tisztelet stb.
-ható, -hető: elfogadható, kifogásolható, kivehető stb.
-va, -ve: csináva, hasznáva, javítva, maradva, réndélve, szedve stb.

MONDATTAN

, A mondattannal kapcsolatban csak néhány élesen kirajzolódó kérdésre 
terek ki.

1. Az a, é eredeti mutatónévmás az indulatszó értelmét vette fel: Ehun 
é! Ahun van a! Nédd é!

2. A felszólítást ható igével is kifejezik: Nyughass má egy kicsit! Ma
radass má nyugton! Hogy nem maradhat nyugton!

3. A ragok funkciója néhány esetben eltér a köznyelvitől:

-ba, -be : Mennyit kérsz foglalóba? Sokba van ez nekem. Elejeibe nem 
csípott így!



-ból, bői; Négyedébű csinátuk. Felesbű szedem.

-nek: Minek mész oda? Minek vetted e? Valamit csinát a tehénnek.

-ra, -re: Vótam nála a szememre. A gyomrára panaszkodott. Meg
betegedett a szívire.

-ról, -ről: Mirű van ez a gyógyszer? Mirű jó ez?
-tói, -tői: Attú is nagyobb vót. Ettű többet nem adok!
-ért: Lecsuktak a dohányé. Fizetésé vótam, elattam a nevemet.
-kor rag ritkán előfordul időpontot jelentő főnév mellett: Tavaszkó, 

márciusba ékezdődik az ágy megcsinálás, elvetés.

4. A főnévi igenevet nem személyragozzák: Nehéz menni. Píntékén 
kő hozzá gyünni. Nem szabad kimenni!

5. Határozói igenevet használnak akkor is, mikor cselekvést, történést 
akarnak kifejezni: Ki lett hozva. Le lett téve. Lányok vótak fogadva. Még 
lett mondva, hogy né csinájják!

6. A ható ige helyett a lehet+ főnévi igeneves szerkezetet használják: 
Sokáig el lehet erről beszélgetni. Többet el lehet végezni. Léhet má menni 
érte?

7. Gyakoriak az ilyen hiányos szerkesztésű mondatok: Úgy everém, 
hogy! Úgy émént, hogy! Annyi van, hogy!

8. A né féjj, mégájj szerkezeteket fenyegető értelemben használják: 
Megájj, majd adok én néked! Né féjj, többet nem mész e.

9. Gyakori a kettős tagadás: Ez nálunk se nincs megoldva, a zadrugá- 
nak sétnincs. Égyik se nincs mégoldva. Te se nem tudod?

10. Az és kötőszó nagyon ritka, helyette az oszt, osztakkó, meg szókat 
használják: No oszt ménnyire menték vele? Béméntek oszt megnézték, 
hun csinájjuk a gyíkínt. Oszt abbú kaptunk egy kis pízt. Jobb vót a kereset, 
még megbüntették az embért. Mégöregéttem még mégbetegéttem.

Van eset, hogy halmozzák a kötőszókat: Egy kis sót téttek bele, vagy 
égy csüpet kényérmorzsát, mer hogy még né roncsák a tehenet.

11. Az egyeztetés nem mindig érvényesül: Nem vagyunk képes rajttik 
keresni. Szaladoztak az utcán, fétünk tüle. A legínyek a lányokat kapták 
é, hogy légyén néki.

12. A szórend sokkal szabadabb, mint a köznyelvben: Akkó azt tartot
ták, hogy améllik utojjára marad név, olyan nevű férje lész. Sokka több 
vót a bótba ruha, min most. Utánna gyütt a sütemínyek. Az igekötő haszná
latánál: Gyerték mind a pájárú lé! Nem béhozunk bogarat? stb.

13. A harmadik személyű birtokos személyragos alakok mellett gyak
ran jelentkezik a néki(je) határozószó is, pl. Arancsipkés a széle nékije. Szé
les rámája van nékije. Vér is éfojt nékije. Ez létört nékije.



Elsőbb kíveszámra vásátuk a gyíkínt, mekkesztük a munkát. Úgyhogy 
mindé hászhó mentünk, amig nem kaptunk gyíkínt. Kíveszámra vásátuk. 
Akkó hun hogy vót az ára. Nem mindén étyformán vót. Eccé ennyi vót, 
éccé amannyi vót, hát abba megálapottunk. Hát awa dógosztunk, ez a fi
zetett gyíkínnye, ety három évig. Asztán meg ement az emberem, ősz kere
sett vágni gyíkínt lent a vőgyön felibű. No akkó felibű váktuk, de nem na
gyon teccétt, nem gyüttünk ki nagyon. Hát akkó eméntünk egíssz a Tót
falu felé. Ottan váttotunk ki egy vőgyet. Onnan hortuk a gyíkínt haza. No 
akkó hazahoszta az uprava, akkó így dógosztunk. így mút az üdő rajtunk, 
nagyon gyütt rajta, de azé nagy adót rátéttek. Akkó nagy gyíkínvásállás vót, 
ősz nem sokra gyüttünk vele. Aszonygya az én emberem, hogy igazán le 
köllene köszönni az iparrú, mer rettenetesen sokat kérnek, annyit nem va
gyunk képes rajtuk keresni, hogy amibű mégéjünk. Hát jó van, azé csak 
csinággattuk, meg mindén féle, bévittük a vározsba. Itt is árútuk, meg a 
városon is. No jó van, akkó a városon mékfoktak bennünket, hogy ipart kő 
vátani. Hát jó van, mi csinájjunk, még az ipart is kiváccsuk, meg még így 
sokat fizetünk az adójé. Aszonygya az én emberem, nem fizessük ki, nem 
bírjuk kifizetni, mer birunk élni akkó Hát nem akartuk kifizetni. Nem en- 
gettek árúni minket. . . Hát a lányok vótak fogadva, hogy csinátuk. . . Két
méteres ráma vót maddzaggá mind a szövőszék. Akkó abba ekesztük fűzni 
erű is , amárú is. Az eggyik füszte érü, a másik visszafelé. Mikó ideértünk a 
maddzaghó, három felé köllöt kötni, mer három vót a szélibe. Mind a 
ronygypokrócot, akkó úgy csinágatuk. Akkó így mút az üdő, szálonkint 
kölött gyugdosni. A ronygypokrócot is éppen így csinájják, mind észtét 
csinájjuk mink.

(Elmondta Stefaniga Verona 77 éves háztartásbeli, 1976)

Mentünk aratni. Az emberek kiskaszává kaszátak, mink meg széttük 
a markot. De elsőbb kimentünk ám három órakó, kimentünk három órakó, 
csinátuk a kötelet, tizénnyóc kötél vót égy köröszbe. Mégcsinát mindeggyik 
öt-hat köröszöt, hát az soká tartott. Asztán csajhossak vótunk, piszkossak, 
nem úgy ám, min most. Akkó bementünk, megettük a reggelit, émentünk 
0S2t aratunk. Arattunk délig. Mikó má Ián’ vótam. Asztán meg délután 
mégin. Este még hortuk össze a kiviket. Az emberek körösztösztek.

(Elmondta Harkai Cecília 93 éves háztartásbeli, 1976)

Mikó Ián vótam, tizenhárom éves, akkó má az én anyám, mer sokan 
vótunk testvérek, eszegőtetétt. Akkó fé napig dógosztam, fé napig men
tem iskolába. Vagy délelőtt vagy délután mentem iskolába. Akkó mikó föl- 
nyőtem, éméntem dógozni, kapáni, nagygazdákhó. Mikó má ászt is be- 
végesztük, mentem aratni. Csinátuk a kötelet éccaka. Ojan álmossak vótunk, 
hogy máj belebuktunk a kötélbe. Akkó asztán mikó má főnyőtem, férhő 
mentem húsz éves koromba. Lettek családok, akkó e köllött menni dógozni, 
mer szégínyek vótunk, még ruha nem vót, nem tellett rá. Akkó vót sokszó, 
hogy othattam a gyerekeket az uram testvérjire vagy apósomra. így vót. 
Mentem dógozni mindég. Még pijócázni is jártam. Hogy légyén píz. Oszt



azt meg észálítottuk. Oszt abbú kaptunk égy kis pízt. Nékem is köllött men
ni. Hogy foktuk? Belementünk a rétbe, a vőgyön a vízbe* osztakkó csap- 
kottuk a vizet, akkó gyütt a pijóca. Kézzé foktuk, széttük, tarisznyába, akkó 
bekötöttük. Mikó má nem gyüttek azok a pijócák, vagy má mégélégéttünk, 
mer má kifárattunk, akkó gyüttünk haza. Akkó meg mikó má öregebbek 
vótunk, mentünk a géphő. Vótam rédusa. Téglábú raktam össze katlant, 
rátéttem a kotlát, akkó ahány embér vót, kiszaptam, mennyit kő rá főzni. 
Akkó oszt fősztem. Fosztom levest. Leves minden nap vót. Akkó vót hozzá 
paprikás, hús. Az is ki vót osztva. Nem eléget ám! Ki vót osztva, oszt köl- 
lőtt nékik dógozni. Akkó másik nap kalácsot süttem. Mékkértem, hogy még- 
engednek-e, hogy fűccsek, oszt süthessek kalácsot. Aszonták, léhet. Vót 
ahun még aszonták, nem. A parasztok. Bison, így vót.

(lilmondta Huszár Teréz 77 éves háztartásbeli, 1976)

Valamikó Szent Péter a fődön járt. És a királ lévágatott egy kakast. 
Mékfőszték. Nem tutta sénki elosztani. Aszonta a királ, a Pálnak: — Mos 
gyere Pál, ózd el tizénkét felé!

Nem tutta Pál elosztani.
— Té ereggy ki! Gyüjjön bé a Pétér! — aszonta a királ. — Észt a 

kakast osszad é tizénkét felé!
Elosztotta tizénkét felé. A királnak jutott a feje, a felesíginek jutott 

a lába. Mikó a királ körűnészte, aszonta:
—■ Péter, mé énnékém attad a fejit?
— Uram, királ fölsíge, azé attam a fejit, hogy a népirű tuggyon gondó- 

kozni.
— Hát mé a kiráÍnénak attad a lábait?
— Azé, hogy őfélségés királné a népeit tuggya összekaparni.
— Jól van, Péter, mosmá té lésző Szent Pétér Szent Pál. Pál méksemmi- 

süt mindénne.
(Elmondta Gyüre Amália 75 éves háztartásbeli, 1977)

Csontafayer ez vót a régi falu és a torok dúlás ideje alatt ment tőnkre. 
Felégették, az akkori elgondolás vagy divat szérint fölégették a lakosság
nak ászt a részit, amejiket űk mégfelelőnek tartották, láncra füszték és elat- 
ták Konstantinápojba, a többit fölkoncolták, amejik birt elmenekült. Észt 
mondhatnám Csantavér régi történetéről.

Később asztán ujbol építeni keszték a falut, de akkor már a Kanta
fér grófé is volt. Nem valószínűtlen, hogy onnan ered a neve, mer a magyar 
szeret magyarosítani, és nem monta ászt, hogy Kantafér, hanem monta, 
hogy Csantavér. Innén is szármaszhat a neve. Én úgy gondolom, hogy ez 
el is fogatható.

(Elmondta Lassú Gyula 69 éves kovács, 1976)

Néhány Néhány adatközlő neve:

1. Anitics Matild 36 éves 11. Horvát Etel 71 éves
2. Anitics József 44 éves 12. Huszár József 79 éves
3. Bognár Mihály 75 éves 13. Huszár Teréz 77 éves



4. Csörgő Mária 76 éves
5. Farkas János 84 éves
6. Farkas Jánosné 89 éves
7. Firic Ilona 79 éves
8. Gál Viktória 88 éves
9. Gyüre Amália 75 éves

10. Gyüre Mária 66 éves

14. Harkai Cecilia 93 éves
15. Kis Gy. Mária 35 éves
16. Kis Gy. Ferenc 45 éves
17. Lassú Gyula 69 éves
18. Kelemen Mária 78 éves
19. Németh Anna 54 éves
20. Stefaniga Verona 77 éves
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3. JEGYZETEK KISHEGYES NYELVÉRŐL

Kishegyes (Mali Iđoš) Jugoszláviában, Bácska (Bačka) középső részén 
húzódik meg, a Telecskai dombok aljában, Szabadkától (Subotica) délre 
45 km-re, Újvidéktől (Növi Sad) 56 km-re északra. A mai település mintegy 
200 éves. Feltételezhető, hogy nevét az ősi Nagy-Hegyes vagy Kis-Hegyes 
helységektől1) örökölte. Az említett falvak helyét ma már pontosan nem 
rögzíthetjük, elpusztultak. Vagy a török dúlás tüntette el őket, vagy az idő 
tette őket romokká. A régészeti leletek arra utalnak,2) hogy még az említett 
települések előtt is lakott terület volt ez a vidék.

A helynév első írásos előfordulása 1462-böl való: „Hegyesthwrol“3.
Hogy az emlegetett települések ezen a tájon, a mai Kishegyes környéken 
voltak, azt több adattal is bizonyíthatjuk. A kishegyesiek még itt-ott ma is 
emlegetnek egy Kutasi utat4. Kétségtelen, hogy ez a Csánki ismertetésben 
található Kutasra vezetett. A Moholi utat ma is a falu helynevei között talál
juk, Mohol5 község viszont régebbi település, megléte nem ad okot kétel
kedésre.

x) „Ily nevű helységgel 1476-ban találkozunk, midőn a Maróthiak tiszavidéki birtokairól 
van szó. A Kis- és Nagy-Hegyessel együtt felsorolt helységekből következtetve, az 
említett helyek kétségkívül a mai Kishegyes határában voltak“ . — Dr Borovszky Samu: 
Bács-Bodrog Vármegye /.

2) „Van itt egy Strázsahegy nevű halom, ahol az 1860-as években kincset akartak ásni, 
de csak csontokra találtak, amelyek állítólag avarkori sírokat jeleztek. Valóban 1906-ban 
rendszeres ásatás volt itt, amikor negyven avar sírt találtak. Bennük bögrék, gyöngyök, 
karcsatok, gyűrűk, függők, késnyél , szíjvégek bőven voltak s ezeket a vármegyei múzeum
ba küldték be. A községtől éjszak felé a Várhegy nevű romok maradványai látszanak, 
melvek régebben a szántást is gátolták, sőt az öreg emberek itt látott pincékről is regél
tek/'4 — Uo.

3) Turol, Mezewturol és Wyzesturol — helységek fordulnak elő egy oklevélben 1426-ban 
(Dl. 29235) 1462-ben pedig poss Vyzethurol és: predia Hegyestwrol, Akosthurol (Dl. 
15703, 15760 és Huny. kora XI. 25). Az 1520—22 é. tíz — lajstromban már Csongrád 
megyében csak „Wyzestyrol“ szerepel, Kutas mellett. Ennek bizonyára a mai Vizes 
puszta felel meg, Moholtói nyugatra. E tájon fekhetett Turol is (Stelzer szerint a mai 
Turianak felel meg, O Becsétől nyd — I .m  10 1. Ez azonban nem valószínű)" Dr Csánki 
Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I I .  Bp. 1894.

4) A Kutasi utat Csépe Imre kishegyesi születésű író is emlegeti „Fordul a szél“ című
regényében: „A széles kutasi út egyik eperfája alatt huszonegynéhány nyaras fiatal 
ember üldögél“ 122 old., emellett: 36 old., 39. old., 56 old., 80 old., 87 old., 96 old.

6) Moharréve é. u 1230 (231: — ma kzs. Zentától D-re Lip: Mohol h:. Hűt. 26:, J. Mo 
(Cs. I. 682; Iványi III. 78). Györffy György: A z  Árpád-kori Magyarország történeti 
földrajza, Bp. 1963.



Kishegyes Turiához való közelségét pedig nemcsak a mai adatok'1 
erősítik meg, hanem egy 1737-es7 feljegyzés is.

Mali-Hegyes pusztát és Veliki Hegyest emlegetnek 1838-ben. Az 1768-as 
kamarai térképen Nagy-Hegyes puszta és Kis-Hegyes helyneveket8 találunk

A mai Kishegyest 1769-ben kezdték építeni az ide telepített békésvár
megyeiek9), Eredeti neve azóta is többször változott10.

Vályi András 1796-ban kiadott könyvében11 már említésre méltó falu
nak számít. Ma mintegy 6500 lakosa van. A magyarok mellett alig akad 
néhány szerb vagy más nemzetiségű család a községben, így megőrizhették 
anyanyelvűket.

Főleg földműveléssel foglalkoznak. Kedvező munkafeltételeket biztosít 
a szövetkezet, a Kossuth Lajos Téglagyár, a Boris Kidrič Kendergyár, de 
sokan eljárnak vidékre is Verbász (Vrbas), Bács-Topolya (Bačka Topola), 
Szabadka (Subotica), Újvidék (Növi Sad) községekbe, városokba állandó 
vagy idénymunkára.

A megfigyelések azt mutatják, hogy a település nyelvjárása középzárt 
,é’-ző. Munkám célja többek között ennek a bizonyítása, de egyéb nyelvjárási 
sajátságokat is megemlítek. Területileg nem sorolhatnánk valamelyik nyelv
járástípushoz — mint sok más jugoszláviai magyar települést sem. Bácska 
nyelvi szempontból igen színes. Több a nyelvjárásziget, mint az egységes 
nyelvjárási terület. Kálmán Béla is említi12, hogy a XVIII. sz. óta sok 
nyelvjárássziget keletkezett. Kishegyes is ilyen nyelvjárássziget.

«) Túrija, 1959 (206) i. Bačka i. kod Srbobrana Túrja 1853 (1); 1872 (104) 110; 1881 (29);
1909 (58) 171 Turia 1854 (2) 83; 1878 (13) 242; do 1922 (77) Túrija 1892 (40) 213,
1905 (60) 397; od 1922 (77); 1935 (111); 1947 (150) 154. Milica Markovié: Geografsko-
istorijski imernk naselja Vojvodine, Növi Sad, 1966.

7) „1737-ben Mali-Hegyes Puszta Masity verbászi bírónak volt bérbe adva, Veliki-Hegyes 
pedig a turiaiaké volt.“ D r Borovszky Samu: Bács-Bodrog Vármegye J.

8) „Az 1768 évi kamarai térképen Nagy Hegyes puszta Topolya és Emuzsics déli szomszéd
jaként van feltüntetve és a rajta átfolyó Krivája ér déli partján, régi templom helye is 
jelezve van. Nagy-Hegyessel párhuzamosan s tőle kelet felé van Kis-Hegyes puszta, 
mely Sáikityig terjed. Uo.

9) „Találkoztak is csakhamar Békés vármeggyei róm. kath. magyarok, főképen Szt. And
rásról, akik bizonyos szábadságok mellett hajlandók voltak itt letelepedni. Krustér, 
bácsi kamarai jószágigazgató és Grassalković kamarai elnök is 1768-ban hívja őket, 
1769 tavaszán leginkább Békés vármegyei nép költözött ide. A falu maga Kishegyes
— Hegyes pusztán épült a Krivaja-patak völgyében, s azért a falu is Kis-Hegyes nevet 
nyert. “ Uo.

10) Mali Idős (206) sred. Bačka, j. od Bačke Topole, Hegyes 1853 (1) 1854 (2) 80; 1873 (11) 
80; Heđeš 1861 (7) Kis Hegyes 1881 (31) — Kishegyes 1907 (56) 89; 1909 (58) 95 do 
1922(77) — Mali Iđošod 1922(77); 1935(111); 1946(149);od 1948(153) 305 -  Krivaja 
od 1947 (150) 425. Milica Markovié: Geografsko-istorijski imenik naselja Vojvoditie, 
Növi Sad, 1966.

11) „Hegyes. Magyar falu Bács Várm. Földes ura a K. Kamara, lakosai katolikusok, fek
szik Bajsa és Szeghegy között az Ország úttyán, holott puszta is van, amahoz 2000, 
ehez 5600 bétsi ölnyire, határbeli fölgye búzát, árpát jól terem, réttyei egyszer ka- 
száltatnak, legelője elég, marhájok és juhok sok van, piatzok Uj Vidéken, erdeje, sző
leje, nádgya nints.“ Vályi András: Magyar Országnak leírása, Budán 1796.

12) „Telepítés útján számos nyelvjárássziget keletkezett a XVIII. század óta, főleg, tö
röktől elpusztított alföldi vidékeken. A más vidékről betelepedett lakosság nagyrészt 
megőrizte még régi nyelvjárását, gyakran azonban bizonyos fokig idomult a környező 
nyelvjáráshoz. Ilyen újabb telepek főleg a Bácskában, Bánságban, a Duna-Tisza, va
lamint Csongrád és Békés megyében keletkeztek". Kálmán Béla*. Nyelvjárásaink, 
Budapest 1966.



Gyűjtésemet 1964-ben kezdtem. Főleg jegyzéssel rögzítettem a szöve
geket. A példák összeállításakor Várkonyi Imre A Somogy megyei ö-ző nyelv
járás című munkáját13) használtam fel útmutatónak. Négy évi megfigyelés, 
jegyezgetés, sok-sok beszélgetés, kérdezősködés és többszöri ellenőrzés után 
adom át e szerény tanulmányt az olvasóknak.

Köszönetét mondok adatközlőimnek, akik önzetlen segítségükkel hozzá
járultak munkám hitelességéhez. Néhányat meg is említek közülük.

1. Fabó Jánosné, Tóth Anna 53 é, háztartásbeli, Kishegyesen született. 
Legtöbbet az ellenőrzésnél segített. Jól emlékezett a községre vonatkozó 
adatokra, és ezzel is bővítette az anyagot.

Deák Szilveszter 54 é. földműves, Mokány Mária 78 é. háztartásbeli, 
Mészáros József 85 é. földműves, Mészáros Józsefné, Kurin Erzsébet 85 é. 
háztartásbeli, Odrobináné, Bélik Klára 73 é. háztartásbeli, Horváth Tamásné, 
Süveges Ilona 75 é. Juhász Ilona 58 é. nyugdíjas, özv. Csabai Jánosné 87 é. 
háztartásbeli. Siposné, Balázs Viktória 83 é. és Lábadiné, Tolmácsi Rozália, 
74 é.

Az adatközlők valamennyien Kishegyesen születtek.
Külön köszönöm az Ady Endre Kísérleti Elemi Iskola Móricz Zsigmond 

Önképzőkörének segítségét.

A hangállomány

A hangállományt Papp István rendszere14) alapján vizsgáltam. Csak 
a nyelvjárási hangokkal foglalkozom.

I. Magánhangzók

1. á : a-vaP határozórag V mássalhangzója kiesik, az előtte álló magánhangzó 
megnyúlik: bottá (bottal)15) sóvá (sóval), baltává (baltival), Jánossá (János
sal), Terussá (Terussal), szalonkává (sült szalonnával), hárommá (három
mal), csúnyává (csúnyával).

Az idősebbek nyelvében ,d’-ra nyúlik ez a magánhangzó. A feltüntetett 
példák ellenőrzésekor így is elhangzottak: bottá, sóvá, baltává, Jánossá, 
Terussá, szalonkává, hárommá, csúnyává.
2. é: középzárt ,é5 hang igen sok esetben található. Jelentkezik a nyílt ^  

rovására is. Előfordulásait a további fejezetekben részletesen tárgyalom.
3. e: a félhosszú középzárt ,<?’ főleg hangsúlyos helyzetben jelentkezik és a 

be, le igekötőknél. Gérgél (Gergely), csérmái (feleslegesen beszél), csér- 
gás (sovány), bédurrant (betüzel), béakaszt (berúg), behúz (behúz), lémén 
(lemegy), lésántul (lesántul).

13) Várkonyi Imre: A Somogy megyei ö-ző nyelvjárás. A büssüi nyelvjárás ő-zése. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság kiadványai 113. sz. Budapest 1965.

14) Papp István: Leíró magyar hangtan, Budapest 1966.
lö) A zárójelben feltüntettem a köznyelvi alakot.



4. é\ azonszótagú ,1’, ,r’ kiesésekor megnyúlik az ,e’ magánhangzó: ere (ertre) 
emére (emerre), réggé (reggel), éjé (éjjel). A -vei’ határozórag ,1’ mással
hangzója kiesik, az előtte ejtett ,e’ magánhangzó megnyúlik: késsé (késsel) 
Ferivé (Ferivel), csérésznyévé (cseresznyével), cséréppé (cseréppel), 
kendőve (kendővel), tízzé (tízzel), kékké (kékkel).

Magánhangzóváltozások

A felsorolt magánhangzóváltozásokat nem általánosíthatjuk. Ki
zárólag a feltüntetett szavakban jelentkeznek. Csak azért sorolom fel őket, 
mert megőrzött hagyományos alakok.
1. Labializáció: i>w.üdő (idő)
2. Delabializáció: ü> i kilső (külső), sindisznó (sündisznó), ú> i: hosszi 

(hosszú)
3. Zártabbá válás: o>u: muzi (mozi), o>ú: búgáncs (bogáncs), kápúszta 

(káposzta), ó>ú: mogyorú(mogyoró), túrú (túró), a>o: potkány (patkány 
komra (kamra).

II. Mássalhangzók

1. Nincs meg a palatális „ly“ hang az ejtésben. Helyette „j“-t vagy ,/’-t 
ejtenek: gója(gólya), pája(pálya), pujka (pulyka), Gérgél(Gergely), helett 
(helyett), méllik (melyik), tavai (tavaly).

2. Hangzóközi helyzetben egyes mássalhangzók (/, x) megnyúlnak: ellemi 
(elemi), szallag (szalag), esső (eső).
Az ,-s’ képzős melléknevek ,-s’-se is megnyúlik a határozóragos tolda
lékok előtt: magossan (magasan), öregéssen (öregesen), betegéssen (be
tegesen), kinyéssen (kényesen).

3. Az ,n’ palatalizációja gyakori jelenség: bétony (beton), Danyi (Dani), 
Csernyik (Csemik családnév), kocsikenyőcs (kocsikenőcs), ígényés (egye
nes), vonyít (vonít), nyől (nő), plafony (plafon), rokony (rokon), paplany 
(paplan), szappany (szappan), kappany (kappan), szappanyos (szappanos), 
kény (ken), fény (fen), vagony (vagon), dívány (diván), csinyál (csinál).

A főnévi igenév ,-nV képzője az idősebbek nyelvében szintén pala- 
talizált ,nyV formában van meg: énnyi (enni), innyi (inni), ménnyi (menni), 
hínyi (hívni), kapányi (kapálni). Ilyen változás még: d >gy: gyug (dug), 
gyugó (dugó), gyukhajma (dughagyma), aggyig (addig), Lábagyi (család- 
név), gyisznó (disznó), Szurgyik (Szurduk — földrajzi név), térgy (térd), 
t> iy:  tetyű (tetű), Katyi (Kati), Pétyi (Peti), Matyó (Matild).

5. Zöngésülés (csak a feltüntetett példákban) 
k>g: gunyhó (kunyó), gréta (kréta).

6. Zöngétlenítés (csak a feltűntetett példákban és főleg az idősebbek nyel
vében)
b>p: lapta (labda), g> k:  tőzek (tőzeg), d > t:  bátok (bádog).



A szóvégi y  és ,r’ hangok kiesnek: azé (azért), mé (miért), mer (mert).
Az azonszótagú ,rr’ megrövidül hangközi és szóvégi helyzetben, s ilyen

kor az előtte ejtett magánhangzó megnyúlik: ára (arra), ere (erre), more 
(merre), ór (orr), fór (forr), var (varr).

Az azonszótagú kiesik, s az előtte ejtett magánhangzó megnyúlik: 
e (el), vót (volt), főt (folt), hód (hold), főd (föld).

A befejezett melléknévi igenevek képzője előtti,/’ kiesik, s az előtte ej
tett magánhangzó megnyúlik: borútt üdő (borult idő), meszet ház (meszelt 
ház), füstöt hús (füstölt hús), fésűt haj (fésült haj).

Az igéknél alanyi ragozásban a jelentő mód, jelen idő egyes szám má
sodik személyének ragja is elmaradhat, s az előtte ejtett magánhangzó 
megnyúlik: esző (eszel), vesző (veszel), mászó (mászol), alszó (alszol), he- 
verésző (heverészel).

Az é-zés esetei

EGYTAGÚ TŐSZAVAKBAN 

A) Toldalék nélküli alakban

a) Névszók

begy, cet, csecs, csekk, csend, csepp, dzsem, eb, éggy, hegy, kegy, keksz, 
meccs, meggy, meny, rend, rést, sér, szeg, szem, szer, te, tett.

b) Igék

cseng, léssz, szed, tesz.

£) Toldalékos alakban16)
a) Névszók

begyét, begyek, begyem, begye, bégyeték, céttét, cétték; csécsét, csé- 
csék, csécsém, csécse, csecséték, csekkét, csekkek, csékkem, csekkje, 
csekketek, csendet, cséppet, cseppek, cséppje; dzsemét, dzsémék, dzse
mem, dzsémje, dzséméték; ébét, ébék, ébém, ébje, ébéték, éggyet; he
gyet, hegyek, hegyem, hégyeték; kégyet; kekszét, kekszek, kékszém, 
kéksze, kékszéték, méccsét, méccsék, méccsém, méccsé, méccséték; mégy- 
gyet, méggyek, méggyem, méggye, méggyéték; ményet, menyek, me
nyem, ménye, ményéték; réndét, réngye; réstét, résték, sért, sérék, sé-

16) A névszónál ezekkel a toldalékokkal figyeltem meg a szavakat: -r tárgyrag., a -k többes
szám jele, az -m birtokos személyrag, az -a~ -e , -ja ~ -je  birtokos személyrag, és a 
-ték birtokos személyrag eseteiben.



rém, sere, seretek, szeget, szegek, szegem, szege, szegetek; szemét, szé- 
mék, szémém, szeme, szemétek; szért, szerek, szérém, szérje, szeretek; 
téttet, tettek, téttem, tette, tettétek.

b) Igék'7

II. KÉTTAGÚ TŐSZAVAKBAN

A) Toldalék nélküli alakban

1) H angsúlyos he lyzetben

a) Névszók

bélga, béllér, béstija, bétony, betyár, céllá, dérék, deszka, éccé, élég, 
gyértya, héktár, hémyú, lekvár, méllik, mélák, ménza, menyét, pécék, 
pecsét, pédál, pérnye, péron, pérsély, réndszér, rézsió, semmi, senki, 
szécska, szédér, szérda, szertár, tenisz, terasz, zebra, zséllér, zsemje.

b) Igék

hervad, pédér, péndül, pérég, pérzsél, réstel, retteg.

B) Toldalékos alakban

1) H angsúlyos h e lyze tben

a) Névszók

belgát, belgák, bélgám, bélgája, bélgátok; béliért, béllérék, béllérém, 
béllérje, bélléréték; béstiját, béstiják, béstijám, béstijája, béstijátok, 
bétonyt, bétonyok, bétonyom, bétonnya, betonytok; betyárt, betyárok, 
betyárom, betyárja, betyárotok; céllát, céliák, céliám, céliája, cellátok; 
dérékát, derekam, dérékak, dereka, derekatok; gyertyát, gyertyák, gyer
tyám, gyertyája, gyértyátok; héktárt, hektárok, héktárom, hektárja, hek
tárotok; hémyút, hérnyúk, hérnyúm, hemyútok; lekvárt, lekvárom, 
lekvárotok, hémyút, hérnyúk, hérnyúm, hemyútok; lekvárt, lékvárok, lék
várom, lekvárja, lekvárotok; méliket, méllikek; mélák, mélákot, mélákok, 
mélákja, méláktok; ménzát, menzák, menzám, menzája, ménzátok; mé- 
nyétét, ményéték, ményéttye, ményététek; péckét, péckék, péckém, 
pécke, péckéték; pécsétét, pécséték, pécsétém, pécséttye; pedált, pédálak,

1?) Az igék toldalékos alakjait a későbbiekben külön fejezetben tárgyalom. 
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pedálom,, pedálja, pedáltok; pernyét, pernyék, pernyém, pernyéje, per
nyétek; peront, peronok, peronom, peronja, peronotok; persejt, pérséjék, 
pérséjém, pérsejé, pérséjték; rendszert, rendszerék, rendszerem, rend
szeré, réndszérték; rézsót, rézs k, rézsóm, rézsója, rézsótok; sémmit, 
semmik, semmim, semmije, sémmiték; sénkit, senkik, senkim, sénkije, 
sénkiték; szécskát, szécskák, szecskája, szecskátok; szedrét, szedrek, 
szédrém, szédérje, szédréték, szerda, szerdát; szertárat, szertárak, szer
tárak, szértáram, szertára, szértártok; téniszt; teraszt, téraszok, téraszom, 
térassza, térasztok; zebrát, zébrák, zebrám, zébrája, zébrátok; zséllért, 
zséllérék, zséllérem, zséllére, zséllérték; zsémjét, zsémjéje, zsémjéték.

A) Toldalék nélküli alakban

2) H angsú ly ta lan  helyzetben

a) Névszók

baktér, bunker, címér, Dénés, éber ékszér, eper, érem, érsék, ezér, fé- 
rég, fészék, fészér, flasztér, fotel, gyerék, henger, hentes, íkér, kendér, 
kéreg, keskeny, kukker, kupéc, lélék, liter, mágnes, méreg, mester, mé
ter, mindén, négér, német, nyerég, pargét, partner, patent, pátér, Péter, 
részeg, reték, sejém, sódér, susztér, tenger, terem, valcér, verem, zsilét.

b) Igék: je len t

B) Toldalékos alakokban

2) H angsú ly ta lan  he lyzetben

a) Névszók

baktert, baktérok, baktér ja, baktérom, bakt értok; bunkert, bunkerok, 
bunkerom, bunkérja, bunkértok; címért, címerek, címérém, címérjé, 
címérték; Dénést, Dénésék, Dénésém, Dénéssé, Dénésték; ébért, éberek; 
ékszert, ékszerek, ékszérém, ékszére, ékszeretek, eprét, eprek, eprém, 
epérje, eprét ék; érmét, érmék, érmém, érémje, érmetek; érsékét, érsé- 
kék, érsekem, érsékje, érsékéték; ezrét, ezrék, ezrém, ezérje, ezrekét; 
lérgét, férgek, férgém, férge, férékték; fészkét, fészkém, fészke, fészkéték; 
fészert, fészérék, fészérém, fészérje, fészérték, flasztert, flasztérok, flasz- 
térom, flasztérja, flasztértok; fotélt, fotelok, fotélom, fotelja, fotéltok; 
gyerekét, gyerekek, gyerekem, gyereke, gyerékték; hengert, hengérék, 
hengerem, hengérje, hengérték; hentést, hentésék, hentésém, hentésse, 
hentesték; ikért, ikrek, ikréim, ikrei, ikérje, ikérték; kendért, kende
rek, kenderem, kenderje, kendérték; kérgét, kérgek, kérgem, kérge, 
kérégtek; keskényet, keskenyek; kuffért, kufférok, kufférom, kufférja, 
kuffertők; kupécot, kupécok, kupécom, kupécca, kupéctok; lelkét, lel-



kék, lelkérri, lelke, lelkéték; litert, litérék, literem, literje, litérték; mág
nest, mágnésok, mágnésom, mágnéssa, mágnestűk; mérgét, mérgek, 
mérgem, mérge, mérektck; mestert, mesterek, mesterem, mésterje, 
mesteriek; métert, méterek, méterem, méteré, métérték; mindent, mindé
nek, mindéném, mindene, mindénték; négérék, négerem, négérje, né- 
g ért ék; némétét, néméték, némétém, néméttye, németetek; nyergét; 
nyergék, nyergem, nyerégje, nyerékték; pargétot, pargétok, pargétom, 
pargéttya, pargétotok; partnért, partnérok, partnérom, partnerja, part
nerotok; paténtot, paténtok, paténtom, paténtya, paténtotok; pátért, 
pátérok, pátérom, pátér ja, pátértok; Pétért, Péterek, Pétérém, Péterje, 
Pétért ék; részégét, részégék, részégém, részégje, részékték; retkét, retkék, 
retkém, retke, retkéték; sejmét, sejmék, sejmém, sejme, sejméték; sódért, 
sódérok, sódérom, sóderja, sóderok; susztért, susztérok, susztérom, 
susztérja, susztértok; tengért, tengérék, tengérém, tengérje, tengették; 
termét, termék, tenném, terme, terméték; valcért, valcérok, valcérom, 
valcérja, valcértok; vermét, vermék, vermém, verme, verméték; zsilétét, 
zsiléték, zsilétém, zsiléttye, zsilététék.

III. TÖBBTAGÚ TŐSZAVAKBAN

A) Toldalék nélküli alakban

1) H angsúlyos helyze tben

a) Névszók

célofán, csérésznyé, démizson, élégáncs (elegáns), éspérés, észtérge, 
fégyelém, gérénda, kenguru, légénda, léjándér, pécsénnye, pérszóna, 
rengeteg, réttentö, révérénda, sérgetyű, téknika (technika), telefon.

b) Igék

csépérédik, péndérül.

B) Toldalékos alakban .

1) H angsúlyos he lyze tben

a) Névszók

célofánt, celofánok, célofánom, célofánnya, célofánotok; csérésznyét, 
csérésznyék, csérésznyém, csérésznyéje, csérésznyéték; démizsont, dé- 
mizsonok, démizsonom, démizsonja, démizsontok; éspérést, éspérésék, 
éspérésém, éspérésse, éspérésték; észtérgát, észtérgák, észtérgám, észtér- 
gája, észtérgátok; fegyelem, íégyelmek, tégyelmem, fegyelme, fégyel-



meték; gerendát, gerendák, gerendám, gerendája, gerendátok; kengurut, 
kenguruk, kengurum, kenguruja, kengurutok; legendát, legendám, le
gendája, legendátok; lejándert, léjánderok, lejándérom, lejándérja, le- 
jándértok; pecsénnyét, pécseruiyék, pécsennyém, pécsénnyéje, pécsénnyé- 
ték; pérszónát, pérszónák, pérszónám, pérszónája, pérszónátok; renge
tegét; rettentőt, rettentők; reverendát, reverendák, reverendám, reve
rendája, reverendájuk; sérgetyűt, sérgetyűk, sérgetyüm, sérgetyűje, 
sérgetyütők; téknikát, téknikája; telefont, telefonok, telefonom, télefonnya, 
telefontok.

A) Toldalék nélküli alakban

2) H angsú ly ta lan  helyzetben

a) Névszók

eléluja, Amerika, árénda, bugyélláris, bunyévác, cibere, cilinder, cinege, 
citéra, csipetke, farizeus, fazekas, fijákér, fundamentum, gesztenye, gé
zengúz, hokedli, idegény, kaléndárijum, katekizmus, kemence, koréla 
(kolera), konéktor, kupérta (boríték), kupleráj, lélegzet, mandzsetta, me
redek, miniszter, nokédli, november, Numera (Első Numera — főldr. 
név), ócéján, október, ópéréncija, operett, otelló, parcella, porcelán, 
proletár, pulóver, puszédli, spalétta, stanécli, szerecsény, Szilveszter, 
terjedelem, vipera.

b) Igék

bíbelődik, gémbérédik, jelenik, koméndál, kunyérál, macerái.

B) Toldalékos alakban

2) H an gsú ly ta lan  helyze tben

a) Névszók

aléluját, aléluják; Amerikát, Amerikája; áréndát, áréndák, áréndám, 
áréndája, áréndátok; bugyéllárist, bugyellárisok, bugyéllárison, bugyéllára, 
bugyélláristok; bunyévácot, bunyévácok, bunyévácom, bunyévácca, bu- 
nyevácotok; ciberét, ciberék, ciberém, ciberéje, ciberétek; cilindert, 
cilinderek, cilinderem, cilindere, cilindert ék; cinégét, cinégék, cinégém, 
cinegéje, cinégékték; citérát, citérák, citérám, citérája, citérátok; csipet
két, csipétkék, csipétkém, csipetkéje, csipétkéték; farizeust, farizéusok, 
farizéusom, farizeussá, farizéustok; fazekast, fazékasok, fazekasom, fa- 
zékassa, fazékastok; fijákért, fijákérok, fijákérom, fijákérja, fijákértok; 
fundaméntumot, fundamentumok, fundaméntumom, fundaméntumja, 
fundaméntumtok; gesztenyét, gesztenyék, gesztenyém, gesztényéje, gesz-



tényétek; gézéngúszt, gézengúzok, gézengúzom, gézengúzzá, gézéngúsz- 
tok; hokedlit, hokedlik, hokedlim, hokedlitok; idegényt, idegényék; 
kalendáriumot, kaléndárijumok, kalendáriumom, kaléndáriumja, ka- 
léndárijumtok; katekizmust, katekizmusok, katekizmusom, katekizmussá, 
katékizmustok; keméncét, kemencék, kemencém, keméncéje, kemen
cétek; korélát, korélák, korélám, korélája, korélátok; konéktort, konék- 
torok, konéktorom, konéktora, konéktortok; kupértát, kupérták, kupértája 
kupértátok; kuplerájok, kuplerájok, kuplérajom, kuplerájjá, kupiérajtok; 
lélegzetét, lélégzeték, lélégzete, lélégzetéték; mandszéttát, mandzsetták, 
mandzséttám, mandzsettája, mandzsettátok; meredeket, meredekek; mi- 
nisztért, minisztérék, miniszterem, miniszteré, minisztérték; nokédlit 
nokédlik, nokédlim, nokédlija, nokédlitok; novembért, novémbérék, 
novembérém, novemberé, novembért ék, Numérát; ócéjánt, ócéjánok 
ócéjánom, ócéjánja, ócéjánotok; októbért, októbérok, októbérom, október ja, 
októbértok; ópérénciját, ópérénciják, ópéréncijám, ópéréncijája, ópérén- 
cijátok; opéréttét, opérétték, opéréttém, opéréttya, opéréttéték; otellót, 
otellók, otellóm, otéllója, otéllótok,; parcellát, parcellák, parcéllám, par- 
céllája, parcéllátvk; porcélánt, porcelánok, porcélánom, porcelánja, por- 
célántvk; prolétárt, proletárok, prolétárom, proletárja, prolétártok; pu- 
lóvért, pulóvérok, pulóvérom, pulovérje, pulóvértok; puszédlit, puszédlik, 
puszédlim, puszédlija, puszédlitok; spaléttát, spalétták, spaléttám, spa- 
léttája, spaléttátok; szerecsényt, szerecsényék, szérecsényém, szerecsénnye, 
szerecsényték; Szilvesztert, Szilvesztérék, Szilvésztérém, Szilvésztére, 
Szilveszt érték; terjedelmét, terjedelmék, terjedelme; vipérát, viperák, 
vipérám, vipérája, vipérátok.

A toldalékok kapcsolódásának módja

A toldalékoknak a magas hangrendű tőhöz való kapcsolódását vizsgál
tam. (Külön az igekötőknél és külön a névszótöveknél).

A. Igeragozás és igeképzés esetében

Csak azokat a példákat vettem, amelyek az e-zés és a kötőhangzó zárt
sága, nyíltsága szempontjából érdekesek.

a) -s,-sz,~z végű igéknél

becéz, felez, kérdéz, keres, késik, les, néz, vés, vesz becéz -ék, ém, ő~el, 
-éd, becésztem, becézett, becészteték, becészték, -zek, -zem, -zén, -zeték, 
-zenek,

b) c és néhány-t,-d végű igénél

mecc, teccik, fejt, ereszt, véd, kűd (küld), sért, fét, (félt); mecc: meccek, 
meccő~-él, -éd, -ettem, -etted,-étt, -ettetek, -ettek, -ek, -em, mecceték, 
meccenek, -enék, éné, -ene, -e-nénk, -enétek, -enének, -eném, -nčd, 
-enéték.



c) Egyéb egy alakú igetövek után:

beszél, ég, feled, enged, emel, mesél, nevel, ölel, remél, kér, lehel, lép, 
reped, síjét (siet), szenved, vet; beszél, -ék, -ém, beszész, -éd, beszétem, 
beszéted, beszét, beszéteték, beszéjek, beszéjem, beszéjén, beszéjeték, 
beszéjenek, beszéném, beszénéd, beszénéték

d) Hangzóhiányos változatú igetöveknél

érez (érez), fürdik, pédér, söpör, szérez (szerez), terem (terem), zörög, 
érez; érzék, érzém, é rzőérze l, érzed, érésztem, érészted, érzett, érézte- 
ték, érézzem, érézzeték, érézzenek, érézném, érézned, éréznéték

e) A köznyelvben v-s változatú igetöveknél

főz, lűl (lő), nyől (nő), gyün (jön) 
hinnem, hinned, hinnétek

f) A z  sz-es és v-s változatú többalakú igéknél

főz -ök, -őm, -őd, fösztem, föszted, -zön, -zeték, -zenek 
hisz -ék, -ém, -ö, -él, -éd, hittem, hitted, hitt, higgyén, higgyetek, higgye
nek, hinném, hinnéd, hinnéték

g) A z  sz-es, d-s és v-s változatú igetöveknél

cselekszik: -szék,-szem,-sző ~  szél, -széd, -éttem, -éttel, -éggyén, —egye
tek, —éggynek, -énném, —énnéd, —érmétek,

h) A z  -sz-et d-vel váltakoztató igetöveknél 

elégszik, öregszik, telepszik, veszekszik;
elég-szik, -szék, -szém, -sző^szél, -édétt, -éggyen, -éggyeték, -éggyenek, 
-éggyenek,-énnén,-ennéd,-énéték,

i) A -gy-t n-nel váltakoztató töveknél 

mén^-mégy (megy)
mégy: -ék, mész, mén,#mént, mennyek, ménnyén, ménnyeték, ménnyenek, 
ménném, ménnéd, ménnéték 

Középzárt é a kötőhangzó a következő ragok és jelek előtt:
1. Jelentő mód, jelen idő, egyes szám 1. személy ,£’-ja előtt alanyi ragozásban.
2. Jelentő mód jelen idő egyes szám .1. személy ,w’-je előtt és a 2. személy 

,d*-je előtt tárgyas ragozásban.
3. Jelentő mód, múlt idő egyes szám, harmadik személyben a múlt idő 

,-rr* jele előtt.
4. A felszólító mód jelen idő egyes szám 3. személy jele előtt alanyi ra

gozásban.
5. A birtokos személyragos főnévi igenév egyes szám első személy és 

második személy je előtt, és a többesszám 2-ik személy »-tek“ tagja 
előtt.



Az igeragozásban ilyen jelenség is megfigyelhető: köt, süt, üt, vet egy 
szótagú igék a jelentő mód múlt idő egyes szám 1. és 2. személye, a többes
szám 1, 2. és 3. személye alanyi ragozásban, az egyes szám 1, 2, 3. valamint 
a többesszám 1, 2. és 3. személye a tárgyas ragozásban összevont alakban 
jelentezik: sütte, süttem; sütte, sütted; sütte; süttünk, süttük; sütteték, 
süttétek; sütlek, sütték.

A z igeképzők kapcsolódása az alapszóhoz

A magas hangrendű -get, -g, -l, -z  igeképzők előtt vizsgáltam a kötő
hangzókat.

Igei alapszóhoz járul a -get és a -g.
Pl: billeget, kéréget, fejteget, didereg, sémérég, csepeg, csicsereg,
Névszói alapsÉóhoz járul a -,z ' és ,-V
Pl: bélyegez, betlehemézik, hímez, lisztez, ebédöl ̂ ebédel, éneköl ~  

énekéi, hengéröl~hengérél, fércöl~fércél.
A rget' képző á magas hangrendű abszolút igetövek után középzárt é-vel 
kapcsolódik. A relatív tőhöz kötőhangzó nélkül járul.
A ,-g' képző a magas hangrendű abszolút igetövek után é'-vel kapcsolódik. 
A ,-z’ képző az egyalakú mássalhangzós végű névszókhoz é'-vel kapcsolódik, 
az egyalakú magánhangzós végű névszókhoz pedig kötőhangzó nélkül.
Az ,-l' képző az egyalakú mássalhangzós végű névszókhoz ö-vel és é-vel 
kapcsolódhat.

2. N évszóragozás és névszóképzés ese te iben

A névszóragok esetében is csak azokat a példákat vettem, amelyek az 
é-zés szempontjából érdekesek. így a -t tárgyrag, a -k többesjel, az egyes 
számú -m és -d valamint a többes -tok birtokos személyrag, az -ként, 
-nte, -stül visonyragok szerepelnek.

A kötőhangzó minősége, megléte illetőleg hiánya abszulut töveknél a 
tőtől függ.

A tárgyrag kötőhangzó nélkül járul a j, l, n, ny, r, $, sz, z  végű magas 
hangrendű egyalakú és többalakú abszolút és relatív névszótövekhez, a több
alakú, a tővégi időtartamot váltakoztató magánhangzós végű névszótö- 
vekhez.

Középzárt é a kötőhangzó a többi magas hangrendű, egyalakú és több
alakú abszolút névszótövek egy része után.

A -k többesjel, az -m, -d, 'tök birtokos személyragok, a modalisi essi- 
vusi -n, a -ként, -nte, -stül viszonyragok tőhöz kapcsolása kötőhangzó nélkül 
történik a többalakú, magánhangzós végű, tővégi időtartamot váltakoztató 
névszótöveknél.

A tőbelseji időtartamot váltakoztató, a hangzóhiányos változású más
salhangzós végű névszótövekhez középzárt é-vel és nyílt e-vel járulnak az 
említett toldalékok. Ugyanígy az egyalakú, egytagú mássalhangzós végű 
abszolút névszótövek és a többtagú melléknevek egy részéhez is.

Kitérnék még a névszói viszonyragozásra is, mivel ezt is megvizsgáltam.



Inessivus: -ban^-ben — -ban^-ben
-ba —-be

Vótá a bódba?
Két közbe van18
• Henceg, mind ety csutka két zságba.

Elarivus -bál^-ből -  -bú^bü
-bul^bul

Kivette a Terust a béketűrézsbű. Viszik a menyasszonyt a házbul.
•  Kuttyábú nem lesz szalonna.

Illativus -b a ^ -b e  ~  -ba^ -be
A vásárba vette a lovát?

Delativus -ró l^ -rő l =  -rú ^ -rü
-ru l^ rü l

Üzsd le a kezemrű észt a bogarat!
• Madarat tollárú, embert baráttyárú ismerik meg.

Adessivus -n á l^ -n él =  -ná>—-né
Az Ilusná ettem.

Ablativus - t é l i t ő l  — -tú ^ -tü  
- túl tül

• Mindé kutyátú va nagyobb kutya.
Évát attú az embértű. A Gézátul vetted a szárat?

Allativus -hoz^^-héz^-höz — -hó ~ -h ő
A fogáhó veri a garast. Odatette a fejihő a könyvet. Kigyütt a doktor a 

hászhó, de má kísűn vót.
Temporális -kor =  kó

Hánykó keté nláma? Fél hatkó, mer köllött menni kinyéré. 
Multiplicativus -szór ̂ -szé r  ~^-ször =  s zó ~ sző  

Csak éccé mondom, másoccó má csapok.
Essivus — niodalis -u l—-ül — -ú~—ü,

Kutyájú kijádzott vele.
Nem bántak vele embérü.

Essivus — formális -ként — -kint
Főhúszta a rossz ruhát, oszt émént oda asszonykint a disznótorba. 

Distributivus -nként (a ~ e ;  o ^ é ; ~ ö +  -nként) =-nkin t.
Úgy horták össze küvenkint ászt az utat.

Translativus factivus - v á ^ v é  =  v á ^ v é  [jé]
• Lójé váltódzott. •  Disznójé lett.

Instrumentális — comitativus -v a l^ -v e l — -vá ^ -ve , v á ^ v é  
Agyonütte a kacsákát a baltává.
Tán a kézivé nyút a cukortartóba?

18) A ponttal ( • )  jelzett példamondatok állandó szókapcsolatok, közmondások és szólások



Sociativus -stul^-stül (a^e ; o ^ é ^ ö +  -stu~-stúl) =  -stú
Odahurcókodott a Gézáhó gyerékéstű. Gyütt kutyástú macskástú. 

Causalis finalis -ért ~ -é
Nem adok én azé a puruttya szoknyájé annyi píszt.

A névszóképzők kapcsolódása

A következő névszóképzőket figyeltem ineg:
-delem (delem), -meny, -vény, -dék, -lék, -tlen.
-s, -cske, - tlen.
A -delem (delem), -mény, -vény, -dék, -lék, -tlen, -s, -cske, -tlen képzők 

nyílt e-vel és középzárt é-vel kapcsolódnak a szótőhöz.
Az -s képző az egyalakú mássalhangzós végű egy és többtagú névszótövek
hez -J-vel kapcsolódik.

A-cske19 kicsinyítőképző leginkább e-vel kapcsolódik. A - tlen^-telen  
névszóképző az egytagú egyalakú mássalhangzós végű, valamint a hangzó
hiányos változású névszótővekhez nyílt -e-vel és középzárt é-vel kapcsolódik.
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4. KANIZSA KÖZSÉG ÉS KÖRNYÉKE NYELVJÁRÁSÁNAK
BESZÉDHANGJAI

Dolgozatunk a vizsgált terület nyelvhasználatában előforduló beszéd
hangokkal fogalakozik. Vizsgálatunk a nyelvi gyakorlatban fellelhető vala
mennyi fonémára kiterjed. 1

Munkánk során tanulmányozzuk a tájnyelvi fonémák sajátosságait, 
funkcióit, egymásra való hatásukat. Ezeket a jelenségeket minden esetben 
összevetjük a köznyelvi normával.

A hangok jelölésére a köznyelvi jelölési módot alkalmaztuk. A köznyelvtől 
eltérő hangokat mellékjelekkel láttuk el.

Ennek a tájnyelvnek egyik jellegzetes sajátossaga a középzárt e haszna- 
lata. Ez a fonéma a köznyelvi e rovására igen megterhelt ebben a nyelvjárás
ban.

Elterjedt még az ajakkerekítés, hosszú a hang, amit a munkánkban 
á-val jelölünk. Képzését tekintve a köznyelvi hosszú á párja lehetne. Pl.: 
ára ( — arra), hágat ( = hallgat) stb.

A nyújtott e hangot a következő mellékjellel láttuk el: é. Ez a fonéma 
a nem szót képző 1, r, t előtt fordul elő: énéz, ere (=erre), mere? (=merre?). 
Ilyenkor az -1 kiesik, az -e pedig megnyúlik.

A NYELVHASZNÁLATBAN REALIZÁLT BESZÉDHANGOK  
RÉSZLETES VIZSGÁLATA

A magánhangzó-rendszer
K ö z n y e l v i  e használata

Megtalálható:
hangsúlyos helyzetben, be, de, fej, cefre, egér, hejzet. keres, legíny, lepíny, 
meleg, nehéz, perec, sereg, teher stb.,
toldalékokban: esi vés (-c sö v es  kukorica), vizet, kemencébe, lépinyre, 
nevetnek, tévéttek, jékbe, kezibe, bögyibe stb.

Megterhelése sokkal kisebb, mint a köznyelvben.
A középzárt é igen elterjedt. Ez adja ennek a nyelvjárásnak egyik jel

legzetes vonását. Ez a hang is előlképzett. Egy teljes képzési mozzanattal 
eltér a rövid e-től. Egy fokkal zártabb.

Előfordul:
1. egytagú szavakban: lé, léssz, még, né, meggy, szem, vess;
2. magashangú többtagúakban:

hangsúlyos helyzetben: egyél, egyedül, étet, gerenda, körészt, teszi stb., 
hangsúlytalan helyzetben: ember, gerenda, Etelka stb.



3. Vegyeshangú többalakúakban :
hangsúlyos helyzetben: deszka, betyár, hernyó, lekvár, szecska stb., 
hangsúlytalan helyzetben: gerenda, Étélka.

Előfordul toldalékban is: leesett, mindén, betegén, veszék, vigyén, 
színés, rétkés, réndes, efelejtétt, ellenkezik, észés, észtek, hírés, fehírén, 
jegyéz, leselkédik.

— Jó réget! Jó embérré vát a, csak az ital kísübb érontotta. Hát kenték, 
mi járatba vannak? Mégétte az má kinyére javát (Kanizsa).

Labiális ö-zés

Ennek a fonémának az elterjedése is igen nagy, különösen Adorjánon, 
Kanizsán, Martonoson. Ez adja ennek a nyelvjárásnak a másik jellegzetes 
sajátosságát. Ebben az esetben nagyon érezhető a zártabbáválási tendencia.

Előfordul:

1. egytagú szavakban: lössz, mög, lőtt, köll, gyöp, pör stb.
— Nagyon a bögyibe van a dolog.
— Vödd lé jop szarvámat, akó máj möglössz a zönnivalód.

, Úgy is lőtt, löcsavarta a tehén szarvát oszt étközött.
2. többtagú szavakban:

hangsúlyos helyzetben: öszik, mönnek, szöginy, fölőtöszködik, böndő, 
csönget, bötü, fölöslégös, ölég, porzsol, röstell, söprü, zsömje, köllött, 
körösztfa stb.
— Nem bánt a má sönkit se. (Kanizsa)
— Fölötöszködött, oszt emönt hazúru. (Kanizsa)
— Észt a tehenet nem lőhet möktartani a házná. (Martonos) 

Hangsúlytalan helyzetben: öntött, gyerök, mindönt, kérdöszték, fér- 
hön, köllött, körösztfa, segítközni, étközött, pöndöl, fölöslég.

— Ki köllött hajtani a tehenet a mezőre. (Kanizsa).
— Bizony, nagyon sokat köllöt még anyámékon is ségitközni. (Adorján)
— Vót akihön é se köllött mönni, együtt magátú. (Kanizsa)
— Azelőtt korány férhön menték a lányok. (Martonos)

Toldalékban és toldalékok előtt: kérdöszték, akihön, bögyös, vermöl, 
tisztöl, béröl, hengéröl, érdéköl.

— Vótunk a szomszédba aratáskó segítközni. (Martonos)
— Mind férhön möntek a lányok, csak én marattam itthon szégyön 

szömre. (Adorján).
-i helyett is előfordul ö: ösmerős, ösméréocsíg.

— Jó ösméreccsígbe vótunk a Zsámbokiakka. (Kanizsa)
Használják még a hosszú nyilt e-t (jelle- e), 'leginkább -1, -j, -r előtt 
pótlónyújtásos helyzetben. Képzése a rövid nyilt e képzéséhez viszo
nyítva egy árnyalattal magasabb nyelvállású. A hangzás időtartama 
a rövid e-nél jóval hosszabb.



Megtalálható:

1. hangsúlyos helyzetben: enéző, eszédűt, etakaroggy, étanáta, evát, eszá- 
mót, elát.
— Bétegös gyerök vót, oszt enéző vót hozzá az embör. (Adorján)
— Eszédüt az ember a naty forróságba. (Martonos)
— Ecsavarta a Ián fejit. (Kanizsa)
— Evát az urátú. (Kanizsa)
— Ehűt benne a vér, mikó meglátta. (Kanizsa)
— Há ketek, mi járadba vannak? — Máj mög mongya ké, ha akari. 

(Kanizsa)
2. hangsúlytalan helyzetben:

— Aliig téléltünk ki avvá a kis tüzrevalóvá. (Kanizsa)
— Jó régget!

A köznyelvi é előfordulásai

1. Hangsúlyos helyzetben: én, érdeköl, és, fél, gége, név, jég, nyél, pék, 
széna.

2. Hangsúlytalan helyzetben: veréb, égér, lévél, kövér, máié.
3. Toldalékban: kézné, födél, anyámé.

A hosszú é középső nyelvmagasságú, előlképzett (palatális) ajakréses 
(illabiális) hang. Megterhelése nem nagy ebben a nyelvjárásban.

A zárt í használata

A köznyelvi előforduláson kívül, é helyett í-t használnak:
1. Hangsúlyos helyzetben: fínyés, píz, kíszít.

— Ekíszűt má az a zebéd? (Kanizsa)
2. Hangsúlytalan helyzetben: lépíny, legíny, fösvíny. (mindenütt)

— Fösvíny ember vót a zapám, az isten nyúgosztajja. (Kanizsa)
3. Toldalékokban: ámyík, kilís, nyerösíg, égissíg, nevéocsíg, zöccsíg, tör- 

víny, kövétkezmíny.
— Fő az égissíg!
— Szüksíg tprvínyt bont. #

Az ü helyett ritkán köznyelvi i-t ejtenek: kilső (régi alak!)

A z ü, ű képzése és használata

Az ü, ű képzése hasonló a köznyelvihez. A nyelv elülső része emel
kedik a kemény szájpadlás, a palatum felé. Az ajkak erősen kerekítve állnak. 
Tehát előlképzett (palatális), ajakkerekítéses (labiális) magánhangzók.

Sokszor a köznyelvi ö, ő helyett használják, ezért megterhelése nagyobb 
a köznyelvi ü és ű-nél.



Az ü, ű egy fokkal magasabb nyelvállású, zártabb, mint az ö, Ő. 
Előfordul:

1. hangsúlyos helyzetben: küvés, lüvés, türül, ű stb. (Kanizsa),
2. hangsúlytalan helyzetben: gyöplű, edörgőte. (Kanizsa, Adorján),
3. toldalékokban: bögrébül, szívbül, kímínybű, kinyérbű, előrű, embértü, 

gyerékrű.
— Dinyébű is jó lekvárt fösztünk valamikó. (Kanizsa)
— Vót, amikó kinyérbű se vót ölég. (Martonos)
— A gyerékrű minden szombaton lemostuk a ruhát. (Kanizsa).

A veláris mély magánhangzók

Használatukban nincs eltérés a köznyelvitől. Az azonszótagú -1 kiesése 
után, pl. az -a hosszúsága megnövekszik: daráták, hasznáta, kapáta, léka- 
szata, mékszánta.'
— Lekaszáták má a búzát, mikó hazagyüttem a katonasáktú (Kanizsa)
— Kihasznáták a jóságukat. (Martonos)

A hosszú -1 előtt is hosszabban ejtik, az -1 pedig megrövidül: állomás, 
álvány, szálás. (mindenütt).
— Eszállásótak bennünket privát házakhoz. (Adorján).

Előfordul, hogy a szóvégi -j előtt is meghosszabodik az á, ha a -j elmarad: 
kirá — kiráj. (Csak idősebb korosztálynál tapasztalható.)

A rövid a és a hosszú á használata

Minden viszonylatban megtartja köznyelvi sajátosságait: arat, kapáll, 
kapkod, kijabál, néha, ravasz.

Az á hang képzésénél a nyelvhát hátsó szakasza hátrafelé emelkedik a
szájpadlás hátsó része felé, ajakréssel képzett hang.f

A z o, 6 hang használata

Hangsúlyos helyzetben: bor, borzad, tompa, sonka; tó, róka, pótol, 
stb. (mindenütt).

Hangsúlytalan helyzetben, akol, barom, bolond; salló, fakó, hajó, patkó, 
Petykó (=Péter), csikó, bagó stb.

Toldalékokban: vonalzó, savós, szabó, adó, csapó, kikapós (=menyecske); 
asztalos, lapos stb. (mindenütt!)

Az p, ó fonéma megterhelése kisebb a köznyelvinél.
Az o, ó fonéma középső nyelvállású (veláris), ajakkerekítéses (labiális) 

hang.



Hangsúlyos helyzetben: bunkó, csutora, dudva, furkó, guja, hurka, 
Julis, munka, udvar, puszta; cúkor, búg, bútor.

Hangsúlytalan helyzetben: kapu, lapu (=füféle); bajúsz, tanú, vájú, 
túrú, varnyú.

Toldalékokban: balul, okul, tanul; kopasznyakú (=tyúk), lábú (rövid 
lábú, hosszú lábú).

Sok esetben u-t vagy ú-t használnak -o, -ó helyett is.
Hangsúlyos helyzetben; csuda, ustor, summa, pundró, csudákozni, 

csudáll, cupák, csurog, durung; fútogat.
Hangsúlytalan helyzetben: durung, kukurikul.

— Ó helyett használnak ú-t is: fúrú, rúlla, rúzs stb.
— Oszt a fúrúva csinátuk a palántáknak. (Adorján)
— Azúta se köszön a szégyöntélen. (Kanizsa).
— Jó summa píszt kaptunk akkó a dohányé. (Adorján)

Az -ó helyett -u is előfordul: fábul, ablakbul, jóbul, kutyábul, kúdbul, 
haggyábul, kocsirul.

Ezeknél az eseteknél is a zártabbáválás tendenciája érvényesül.
A -ból, -ról, -tói helyett a -bú, -rú, -tú is igen elterjedt: kúttú, hásztú, 

attú, tálbú, sárbú, kátyúbú, ágybú.
— Kutyábú nem lössz szalonna, (mindenütt).
(Akkor mondják, ha valakiről azt feltételezik, hogy sohasem javul meg.)
— Csalággyárú azé gondoskodott, ha ivott is. (Martonos)

Az u, ú képzésénél a nyelvhát hátulsó része emelkedik az inyvitorla felé.

A magánhangzók rövidülése

Névszóknál:
Hangsúlyos helyzetben: ovoda, ovóhej.

Nazális (orr) magánhangzók

Az -a, -á, -o, -i magánhangzók -n, -ny előtt orrhangú színezetet kapnak. 
Ez leginkább a szó végén jelentkezik akkor, ha a következő szó mássalhang
zóval kezdődik. Ez különösen -v és -n előtt érződik.
— Szép légi vót az uram. (Martonos).
— Lá koromba szépen ötöztetött a zanyám. (Adorján).
— „Jólakott, de a Ián ném látott sömitt sé.“

Diftongusok csak elvétve fordulnak elő.
Ha megvizsgáljuk nyelvjárásunkat, a következő hangmegfeleléseket ta

pasztaljuk:
— a >  -e : vértyog,
— a >  -o : borozda; oszt(án), komra, ittos;

képzésben, ragozásban: hajjonak(=haljanak), lábos, magos.



— e > - i:  ériggy, kinyér, igényes, téli, meszi;
— e >  -ö : pöröl, köll, slingöl, pömye, pötty. (Leginkább -1 előtt fordul elő.)
— e > -ő : kő (=kell), more? (=merre?);
— e >  -ü : térbétyül (=térdepel);
— é > - í : dícsír, kíszül, kímíny, gyíkíny, píntek, kísű, kísz, égisz, féhír,

kínyés, píz; kössíg, szégínsíg, békéssíg, betégsíg, egíssíg; .
— i >  -é : péngál, ténta ( = tinta);
—  i> -ö :  ösmer;
— i > -ü : üsmer;
— o >  -u, -ú : kápuszta, mustoha, búkor, csukor, vánkus, ithun, hun? ( = hol?), 

éhun, durung, ustor,.szagul, hajul, ijemfurma, úta(=óta), rúzsa; -bú, -tú;
— ö > -ü :  úvé, sütét, gyün, tüve, gyükér, fütyürész;
— ő > -ű : tű, lű, töpörtyű; -rű, -bű, -tű;
— ü > - i:  kislő (régi alak);
— ő > -ü : hétfü.

Külső és belső hanganalógiák 

Belső hanganalógiák:
Akkor jelentkezik a belső hanganalógia, ha a magánhangzóra a mellette 

lévő szótag magánhangzója hatott: savanya, keséré, randa, fékétő (=fökötő), 
méré, kéccé (kétszer), girizd, koncsorog, onoka, túrú, fúrú, kukurikol, fűsű, 
türül (túró, unoka, kukorékol, fésű, törül helyett).

Külső hanganalógiák:
Akkor jelentkezik a külső hanganalógia, ha a szó magánhangzójára 

valamely más szó hangzója hatott: hasidék.
A magánhangzó megnyúlik, ha a rag végéről lekopik a mássalhangzó. 

A -hoz, -héz, -hoz, rag -hó, -hő-re csonkul. ,
Ugyanez történik, ha tőszótagból vész el valami mássalhangzó, külö

nösen -1: két (-kelt), tova (-tolva), sűdö (=süldő) stb.
Előfordul rövidülés is: szémet (szemét), szopos (=szopós)

A magánhangzók realizációja 

A) A rövid magánhangzók rendszere

A vizsgált helységekben kivétel nélkül megvan a középzárt e mint önálló 
fonéma, ezért a rövid magánhangzók rendszere nyolc rövid fonémát külön
böztet meg: ____________

a o u
e é ö
i ü

A realizációk többnyire azonosak minden helységben, talán a megter- 
heltségi sorrendben van eltérés. Általában a zártabbáválás tendenciája tapasz
talható. A fonémák megterheltsége szempontjából az ö-zés mértéke nem 
mindennütt egyforma. Mindegyik helységben jelen van, de Adorjánon a



legkifejezettebb, utána Martonos következik, de használják Kanizsán is, 
különösen azok, akiknek szülei vagy nagyszülei Szeged környékéről és Bánát
ból telepedtek ide.

A  rövid magánhangzók realizációja:

Kanizsa Martonos Adorján

a> a, é, á a, o, e, á a, é, o, á
o>o, ú o, ú o, ú
u > u  u u
e ̂  e, í, ó, ó, u., í e, í, í, o, Ő, u e, i, í, o, ó, é
é>e, ö é, ö é, ö
ö>5, ü ö, ü ö, ü
i> i, ö i3 ö i, ö, ü
ü > ü , i, e, ö ü, i, e ü, i, e, ö

Hosszú magánhangzók realizációja:

Kanizsa

á> á
ó>ó  
ű>ű, é 
é>é, é, ő* i 
ő>ő, é, é, ú 
í> í, é, i 
ú > ú , ü, ü

Martonos

á 
ó 
ü, é 
é, é, ő, i 
ő, é, é, ú 
í, e, i 
ú, ű, ü

Adorján

á
ó
ü, S 
é, é, Ő, i 
ő, é, é, ú 
í, e, í 
ú, ő, ü

Ebben a nyelvjárásban 7 hosszú magánhangzó áll szemben 8 rövid 
magánhangzóval. (Ami a hosszú magánhangzókat illeti, a realizációk aránylag 
egységesek minden helységben, Ilonafalva (Zimonić) hangzórendszere is 
megegyezik a három nagyobb település hangzórendszerével, ezért nem tün
tettük fel külön.)

A nyelvhasználat magánhangzóinak gyakorisága helységenként:

Hangok
Kanizsa Martonos Adorján

előfordu
lási szám %

előfordul- 
lási szám %

előfordu
lási szám %

£ 105 10,5 150 15 156 16,6
e 117 11,7 113 11,3 62 6,2
e 18 M 13 1,3 24 2,4
é 24 2,4 49 4,9 33 3,3
i 125 12,5 122 12,2 109 m
I 35 3,5 29 2,9 13 1,3



Hangok
Kanizsa Martonos | Adorján

előfordu
lási szám 0//o

előfordu
lási szám %

előfordu
lási szám %

a 228 22,8 255 25,5 211 21,1
a 8 0,8 5 0,5 5 0,5
á 79 7,9 59 5,9 75 7,5
o 1 0,1 — 1 0,1
ö 94 9,4 78 7,8 94 9,4
ó 50 5,0 47 4,7 50 5,—
ö 32 3,2 54 5,4 81 8,1
ő 15 1,5 2 0,2 21 2,1
u 38 3,8 2 0,2 36 3,6
ú 20 2,— 5 0,5 9 0,9
ü 9 0,9 5 0,5 9 0,9
ú 3 0,3 1,2 12 1,2

összesen: 1000 100,— 1000 100,— 1000 100,—

A magánhangzók gyakoriságának megállapítása céljából 1000 magán
hangzó fonémát tartalmazó szöveget elemeztünk. A minta kis terjedelme miatt 
meg kell fontolnunk, hogy a kapott arányszámot a vizsgált nyelvterület 
egészére vonatkoztathatjuk-e. A hangok megterheltségének eloszlásában 
nincs nagyobb különbség a köznyelvi és tájnyelvi használat között.

Amíg a köznyelvben általában 1000 hangból 58 a magánhangzó és 42 
a mássalhangzó, addig az elemzés eredménye szerint e tájnyelvben a mérleg 
a magánhangzók oldalára billen. (Nem számottevően!) A fonémák használati 
aránya e tájnyelvben átlag 64 magánhangzó; 36 mássalhangzó az 1000 hang
ból álló szegmentumban.

Mássalhangzós sajátosságok a kutatási terület nyelvhasználatában

A mássalhangzók képzése teljesen megfelel a köznyelvinek, de felhasz
nálásuk nyelvjárási sajátosságokat mutat.

A mássalhangzók fonémaállományában az -ly hiánya jelent eltérést 
a köznyelvi állapottól. A ly hiánya a j megterhelését növeli: fojó, bogja, 
kiráj, Miháj stb. Ezt eredményezi a -lj hangkapcsolat teljes hasonulása is: 
ajj, átajjábú, csinájja stb.

Ingadozás tapasztalható a hely kifejezésében mindegyik helységben: 
hél/héj.
Például:
— Van hél ölég. (Adorján)
— Jó héj éz itt. (Kanizsa)

Előfordul a -ly, -1-lel való helyettesítése, azaz az -ly depalataüzálódása: 
sélöm (Adorján), némellik (Martonos), luk, lukas (mindenütt!)

Például:
— Éty lukas garas, nem sok, de annyi nem vót. akkó a házná. (Kanizsa) 
— Szép sélöm ruhám vót akkó, Iá koromba. (Adorján)



Az -1 igeképző, ha utána nem mássalhangzóval kezdődő szó következik, 
vagy ha a szó után szünet van a beszédben: babráll, aféktáll, bészill, cséril, 
csinál, deráll, dudáll, hátráll, járkáll, kapáll, kijabáll, kajbáll, kipróbáll, ki- 
szógáll, palántáll, piszkáll, rostáll, sajnáÚ, tanáll, zabáll, tréfáll. Pl.:
— Rátarti vót a mindég, de aféktáll a még most is. (Kanizsa)
— Edégéll. Fődet munkáll harmadábú. (Martonos)
— Kajbáll, dudáll a kondás oszt kiérésszük a malacokat néki. (Adorján),

A lakosság nyelvhasználatában megfigyelhető az igazodás (accomodatio) 
az iskola és istálló szóban. Az iskola szóban a -k hang hatására a -s hangot 
a szokásosnál hátrább, míg az istálló szóban a -t hatására előrébb képezik.

Igazodás tapasztalható az -nk és -ng hangkapcsolatban is: inkább, ing, 
illetve az -n hangot a szokásosnál jóval hátrább, a -k és -g hang helyén képezik.

Hasonulás! (assimilatio) esetek

1) R é s z l e g e s  h a s o n u l á s

a) A zöngésség szerinti részleges hasonulás, mint a köznyelvben, hát
raható. Pl.: kabd, doptam, rágd, tísz tyúk, fokta, tőtyfa, naty sár stb..

A -h hang is zöngétleníti az előtte álló zöngés hangot: athat ( = adhat).
b) A képzés helye szerinti hasonulás a zárhangok elé kerülő orrhangoknál 

figyelhető meg: szémpor ( = szénpor), szémvonyó ( = szénvonó), konyty 
(=konty), ronygy ( = rongy).

Az orrhangok képzésük szerint sokszor hasonulnák egymáshoz: vám 
még (=van még), tám még ( = talán még).

2) T e l j e s  h a s o n u l á s i  e s e t e k

a) Hangtani kötöttségű teljes hasonulás

A mássalhangzók hasonulása e nyelvjárásban, amikor hangtani kötött- 
ségűek, leginkább előrehatók: annya, báttya, faggyon, haggyón, kéccsík 
(=két csík), rozzár ( = rossz zár), éccél (=egy cél), de van példánk a hátra
ható hangtani kötöttségű hasonulásra is: egíssíg, néhíssíg stb.

A köznyelvi használattal szemben még a következő teljes hasonulási 
eseteket figyelhetjük meg: 
rl >  11: salló, babéllevél, kollát.
— Sok szöm ottmaratt a tallón. (Adorján)
— Kollát van az istállóba a lovak koszt. (Kanizsa)
— Sallóva váktuk a fattyat. (Adorján) 
dl >11: aliak, pallás.
— Monta édösszülém, nem allak ahhó a gazembörhö, de néköm ugyan 

beszélhető«. (Adorján).
— Jó naty pallás van, efér rajta sok mindön. (Kanizsa) 
ni >11: killódik, szégyéllős, ajáll,
— Nagyon szégyéllős vótam kis Ián koromba. (Kanizsa)



—  Ékillódik veié valahogy, de nem sok hasznát vöszi. (Kanizsa) 
l r >r r :  barra, asztarrú, farrá (=falra).
— Ha ászt akarjuk mondani az ökörnek, hogy barra kanyaroggy, akkó ászt 

mongyuk: hajsz! (Kanizsa)
l j>j j :  hajja, ajja. 
gn >  n n : ténnap.
dn > n n : fekünni, foganni, szönni.
— Nem szogtunk mink léfekünni a tyúkokká. (Kanizsa)
— Foganni mernék, hogy efeléjtötté anni a malacoknak. (Martonos)
— Szénni kő a zödbabot, mé elérik. (Kanizsa) 
gyn >  n n : hanni.
— Hanni kő, máj mögunnya. (Adorján).

Előfordul még a következő mássalhangzó-változás: 
k > g :  gunyhó;
n > ny : nyöl, nyöstíny, szappany;
dj >ggy: tuggya, haggya, tagaggya, ragaggya;
tj > ty  ~  tty : hajtya, fattya, falattya;
— Tuggya mink szögínyök vagyunk, nem bírjuk mink ászt a módit. (Adorján).
— Nem haggya abba ászt az ordibálást, ez a fattya köjke. (Martonos)
— Má bizony, kihajtya a libákat a part alá.
— Éty falattya, ez a gyerök. (tetszésnyilvánítás). (Adorján)

3. összeolvadásos jelenségek

A lakosság nyelvhasználatában az összeolvadásnak több fajtáját figyel
hetjük rheg:

a) Alaktani kötöttségű összeolvadást figyelhetünk meg akkor, amikor 
a -t végű igéhez a felszólító mód -j jele kapcsolódik. Ilyenkor a t +  j helyett 
-ss vagy -cs (ccs) hangot ejtenek. P l.: fut +  j >  fuss, hass, láss stb. Nincs 
eltérés a köznyelvi normától.

Palatizációs jelenségek:

Az -n palatalizációja általános.
Előfordul:
A szó elején: nyől, nőstíny.
A szó belsejében: igényes, vonyó, téknyő, szerénycse, fonyatos, vonyít.

4) Mássalhangzók megnyúlása

Megfigyeltük, hogy az -1 hang intervokális helyeiben megnyúlik: belülle, 
előkellő, hálla, hállás, hálló, ingyenéllő, meséllő, rulla, szallag, szőllő, ter- 
mellő, tülle, vasalló, kánikulla, düllő, köpüllő, reszellő stb.
— Jó embör lőtt belülle. (Adorján)
— Röstőtem, hoty ojan előkellő úr táncol velem. (Adorján)
— Tülle osztán ott rohathat mindön, ingyönéllő vót a világ élétibe. (Martonos).



Megfigyelhető még néhány mássalhangzó geminációja intervokális 
helyzetben:
j >  jj: mögijjett, héj jük; 
p >  pp: köppeny, köppű; 
k >  kk: órakkó; 
z >  zz: közzé (névutó)

Az -s végű mellékneveknél, ha módhatározó ragot vesznek fel, az -s 
ikerítődik: bizonyossan, érőssen, pontossan, rendéssen, sóssan, lucskossan, 
vizéssen, zsírossan.
— Édösanyám jó paprikássan mög zsírossan főzött mindég. (Kanizsa)

— Ojan mézes-mázossan bészét, hogy ehittem. (Martonos)
— Éccé osztán, mikó éccaka vittük a dohánt, tanákosztunk a fináncokká, 
oszt nagyon mögijéttem, hát nőm beleestem úty ötözétéssen a kanálizsba. 
(Adorján)

Az -s végű melléknevek közép- és felső fokában az intervokális -s 
szintén megnyúlik: bészédéssebb, érössebb, kisebb, sósabb, legbisztossab, 
légegíssí gessebb.
— Erőssebb vót mindég nálam. (Kanizsa)
— A kissebbik fijam kevesebbet bétegösködött, ű egíssígösebb vót mindég 
mind a nagyobbik. (Kanizsa)

5. A kiesés jelenségei

Az azonszótagú -1 kiesése ennek a nyelvjárásnak is sajátja. Élő és ható 
jelenség, még az iskolázottak nyelvhasználatában is.

Ha az -1 hang hosszú magánhangzó után következik, az -1 kiesik és a 
magánhangzó még jobban megnyúlik. Pl. kinata, megát, táca stb.
— Tán ászt várod, hogy tácán hozzam a munkát? (Martonos)

Ha az -1 rövid magánhangzó után következik, az -1 kiesik, a magánhangzó 
pedig megnyúlik. Pl.: bépörőte, árúkodik, béűtette, bót, bőcső, dógozik, 
efogy, ékézd, élustul, emén, fót, fótos, főd, gyümőcs, indút, kő (=kell), 
kúcs, kűd, otthonrú, Jóskátú, süt (=sült), szaváta, tüzzé — vassá.

A -j kiesésére is van példánk: nyút, péva, gyút, gyűtt.
— Nem nyút a sömmit a szöginynek. (Martonos)
— Pévás sárra jó betapasztottuk a ház végit. (Kanizsa)

A zárt szótagbeli nazális is néha kiesik: píz.
— Nem sok píz van a házna. (Kanizsa)

Ez a nyelvhasználat következetesen elhagyja a toldalékok végéről az 
-1, -r, -zt, -t hangot: házbú,' udvarbú, fárú, ajtóná, tányírbú, körösztútna, 
kúthó, orvoshó; awa, kézzé, kútna, ablakná, hásztú, késztű (=kézalú), 
alú, hátú; aggyá (=adjál), jó (=jól), fő (=föl), éccé ( = egyszer), kéccé (=két- 
szer); akkó ( = akkor), máskó ( —máskor), ezér, mégin, mér. Sokszor megtör
ténik, hogy a -t hanggal az -r hang is elmarad: pízé, sójé, téjé.
—■ Eccé osztán tanákosztunk a körösztútna a fináncokká. (Adorján)

Mindezek a jelenségek az egyszerűsítésre való törekvéssel, a képzési 
energia megtakarítására való törekvéssel magyarázhatók.
— Me nem gyütt e? (mindenütt)
— Pízé mindönt mög lőhet vonni. (Adorján)



— Eküttem a gyerököt tejé. (Martonos)
Több esetben előfordul, hogy elhagyják a szókezdő -z-t is: áptojás, 

áporésső.
Megfigyeltük, hogy sok esetben a -z hangot -n hanggal helyettesítik 

a -hoz, -héz, -höz ragban: bíróhon, kúthon, hászhon, iskoláhon, kösíkhön:
— Mink ném méssze lakunk az iskoláhon. (Kanizsa)
— Bíróhon ném szívéssen mönt e a szögírty embör, me a mindég a gazdának 
a kézihö jáccott. (Adorján)
— Édesapám kisübb béát a kössighön szógáni. (Kanizsa)

Ugyanilyen következetesen elhagyják a -bán, -ben határozórag -n-jét: 
iskolába, éssőbe, sárba, levesbe, házba.
— Bizony mönni köllött a dohánnyá éssőbe-sárba. (Adorján)
T- Szeréssük, ha sokféle zöccsíg van a lévesbé (Kanizsa)

6. A hiátus töltése

Megfigyelhető a hiátustöltő -j hang használata: fija, mija? (= m i az?), 
kija? (= k i az?) (mindenütt!)

(1978) Saffer Veronika



5. GOMBOS KÖZSÉG NYELVE

I. BEVEZETÉS

A társas érintkezés legfontosabb eszköze a nyelv. A nyelv azonban igen 
bonyolult, történeti és földrajzi szempontból is nagy változatosságot mutat. 
Gondoljunk csak Európa nyelveire. De nemcsak ilyen nagy területen szem
lélhetjük a változatosságot és változásokat, hanem egyetlen nyelven belül 
is. Egy nyelven belül pl. a földrajzi tagolódás hoz létre különbségeket, melyek 
ha rendszerszernek, akkor nyelvjárást, vagy másképpen tájnyelvet emlegetünk. 
A magyar nyelvet például másképpen beszélik a Tiszántúlon, a Dunántúlon, 
Szlavóniában vagy a palócoknál, a székelyeknél. Hogy a saját portánkom 
maradjunk, jól tudjuk, hogy mennyire másképpen beszélnek Pacséron, 
Kupuszinán, Becsén, Kórógyon, Várdarócon, hogy ne soroljam tovább. 
Ez a nálunk is mutatkozó nagy változatosság, azaz, hogy szinte minden bácskai, 
bánsági falu nyelve másképpen hangzik, a törökvilág után bekövetkezett 
telepítések eredménye. A törökdulás idején ez a vidék szenvedte a legtöbbet, 
elnéptelenedett a rablások, fosztogatások következményeként. A lakosság 
nagyobb része elmenekült Felső-Magyarországra, ott húzta meg magát, 
mert a török odáig nem jutott el, azt a vidéket kevésbé fenyegette, a másik, 
a jelentéktelenebb rész pedig a mocsarakba rejtőzött. A török kiűzése után, 
a 150 éves török uralom megszűntével a kamara birtokába jutott pusztaságban 
emberi kézre, sok emberi kézre volt szükség, dolgozni, termelni kellett, hogy 
élni lehessen. Valahonnan lakosokat kellett tehát hozni, lakosokat kellett 
verbuválni. A bácskai kincstári birtokok jószágigazgatója, Gombos István 
adminisztrátor 1766-ban magyar telepeseket hozott vidékünkre. Nyelvünk 
és a családi hagyományok tanúsága szerint á nagy zöm Dél-Dunántulról 
érkezett. De jöttek még abban az időben és később is rajok és egyes személyek 
máshonnan is. A családi hagyományok szerint a „falusiak" egy része az olcsó 
földvásárlás reményében Veszprém megyéből, Székesfehérvár környékéről 
indult útnak, a másik rész Nógrád megyéből merészkedett vissza. Ezek talán 
a hajdani menekültek utódai voltak. A szájhagyomány szerint csángóknak 
emlegették őket, megőrizve ezzel a „csáng“ az „ide-oda vándorol, kóborol, 
kivándorol" jelentését. A szomszédságból, még Verőce megyéből is telepedtek 
át családok és egyes személyek. A telepesek természetesen magukkal hozták 
lakóhelyük, szülőföldjük tájnyelvi sajátságait. Az azóta eltelt két évszázados 
együttélés alatt azonban a különböző vidékről jöttek kölcsönösen hatottak 
egymásra. Ez alatt a 200 év alatt olyan nyelvi állapot alakult ki, amely egye
sítette magában a több alapnyelvjárás fontosabb elemeit, ugyanakkor újabb, 
de már közös elemeket is fejlesztett ki, hisz más nyelvjárást és más nyelvet



beszélők is akadtak a faluközösségben, illetve a környező falvakban, példázva 
ezzel is azt az általánosan elfogadott tudományos tételt, hogy a nyelv is állan
dóan változik a társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyoknak megfelelően. 
De példázza Gombos nyelve azt a másik tételt is, hogy a nyelvjárások kon
zervatívabbak, mint a köznyelv, a nyelvjárások jobban megőrzik, sokáig 
megtartják jellegzetes sajátságaikat. A kutatások szerint a Gombos nyelvében 
meglevő egyes tulajdonságok 300—400 év emlékeit őrzik még ma is felis
merhetően. A kibocsátó nyelvjárás írásos emlékeinek és még ma is haszná
latos adatainak a Gombos nyelvében élő jelenségekkel való összevetésével 
világosan kimutatható az összetartozás, de az is kitűnik, hogy sok régi ízt, 
színt, hangalakot, hangképzési sajátságot őriztek meg az új környezetben. 
Ugyanakkor az új környezet is megtette a magáét, összeolvasztotta a sokfelől 
jött elemeket, összeötvözte egy újba, új elemeket is adva a régihez, illetve 
némileg módosítva a hozottakat.

Munkánk az idősebb generáció nyelvhasználata alapján kísérli meg 
bemutatni a gombosi nyelvet. Adatszolgáltatóink közűi a legidősebb 80 éves, 
volt az 1960-as években, a legfiatalabb pedig 6 éves. Ezért mutat sok vonást 
a dolgozat.'Nagyon szépen szemléltetve, mit jelent a nyelv fejlődésében még 
20 esztendő is ilyen rohamos társadalmi, gazdasági és művelődési változás 
idején. Foglalkozásuk szerint mindnyájan földművesek voltak. Az idős emberek 
és a körükben felnövő unokák még nagyon szépen beszélték a tájnyelvet, 
míg a fiatalabbak, a „kétéltű" gyárimunkás-földműves réteg és még inkább a 
fiatalság egyre gyorsabban köznyelvűsödik, beszédjükön már érzik a rádió, 
a magyar televízió, az újságok, a munkahely, illetve a szerbhorvát nyelv 
hatása.

II. A NYELVJÁRÁSI JELENSÉGEK BEMUTATÁSA

Mindenekelőtt előre kell bocsátanunk, hogy jelen összefoglalásunk csak 
vázlatos. Most csak az általános jelenségekre térünk ki, azokat az általános 
vonásokat vesszük számba, amelyek Gombos magyar nyelvű lakosainak 
nyelvhasználatára különösen jellemzők.

1. Fonémarendszer

a) A magánhangzórendszerre jellemző a rövid és a hosszú magánhangzók
nak a dunántúli nyelvjárásból ismert aránya:. 8 rövid magánhangzó mellett 
(a, o, u, ü, i, e, é, ö) általában csak 4 hosszú magánhangzó hallatszik, azaz a 
beszélők nyelvéből általában hiányzik az ú, ű, í hang. A hosszú magánhang
zókat egy rövid vagy félhosszú hang helyettesíti. A gombosiak egyébként is 
szeretik, rövidebben ejteni a hosszú magánhangzókat, így még az á, ó, é, ő 
is rövidülést szenvedhet. A hosszú magánhangzók megrövidülhetnek mind 
a névszókban, mind az igékben, szótőben, hangsúlyos és hangsúlytalan hely
zetben, szóvégen és ragokban is: biro, csősz, szakajtó, húz, tűz, viz, szűk, 
rúzs ás, bűn, pintek, icaka, fűz, natyhasu, abbu, kertrü, attu, házbu. Az arány
lag kevésszer hallható hosszú magánhangzók" egy része valamilyen mással
hangzó kiesése után bekövetkezett pótlónyulás eredménye: -öl >  ő: bőcső. 
vőgy, tesző; - o l> ó :  kóbász, dógos, iszó, dógozó; :a l> ó :  szóma, óma,



A hosszú magánhangzók megrövidülésének tendenciája nemcsak So
mogyiról, Zalából hozott örökség, a zárt hosszú magánhangzók (ú, ű, i) Ba
ranyában is előfordulnak.

A hosszú magánhangzók monoftongusban realizálódnak, ez azt jelenti, 
hogy nem ejtenek kettős hangokat.

Az egyes köznyelvi magánhangzók itt realizációikban élnek, nem mindig 
halljuk őket eredeti valóságukban, pl: a köznyelvi ú nyelvjárásunkban elő
forduló realizációt így rajzolhatnánk meg:

Nyelvjárási megfelelés:

köznyelvi ú

- u: búza, borgyu, natyhasu, attu, házra, kút, hús
— i: tik, hosszi

- a: savanya
— á: savanyán

Nyelvjárási megfelelés:

köznyelvi ű
— ü: tűz, szűk, kertrü, kerbü, tüle

- i: könnyi, tiledálo, litt (lűtt= lőtt)
— e: kesere, hetve (hétfü)

Nyelvjárási megfelelés:

köznyelvi í —
— i: biro, tanija, sikos
— é: kégyo, kénoz, késér, kéván, vérad
— í: bísztat, csípás

Nyelvjárási megfelelés: 

köznyelvi ó — o : disznó, szó, biro, szakajtó
u : rúzsa, ruzsás, biru, gamózs bot, kugluf, házbu, attu, 

rokonaira, vasuttu

Nyelvjárási megfelelés : 

köznyelvi á -  |Z £
Nyelvjárási megfelelés:

köznyelvi ő —

- ő: főkötő
—  Ö: CSŐSZ
— ü: kümives, üköt, kerbü, kü, tüledáló, fődekrü
— ű: kükörösz

- é: hetfe
- e: hetve
- é: féketö

— i: litt (lőtt)



. Nyelvjárási megvalósulás:

köznyelvi é —

— é: gyütté, mén
— e ~ é : szép, éttel, ehés, eszbevétte,
— á: írnák, olvasnák
— i: fii, beszisz, étti, piz, kőcsig, széginsig, bikessig, kik, 

bütyin, körösztyin
— í: csív

köznyelvi á —■ a> á o: sokáro, pálinkákot, libákot, lányo, pántlikáro, 
keménfávo, káso, lábo, házosság, lármo, sárgo, 
ágyoz, tárnod, váloszt, anyátlon, cukrázdo, házbo, 
ágyábo, lásso

Nyelvjárási megfelelés: 

köznyelvi u —
u: ruha, falu, húsz

— i: kódis, lik
o: lovok, onoka, ozsonna 

ul >  u: kitisztu, tuso

Nyelvjárási megfelelés:

köznyelvi ü — 

ü l>  ü : küsö

ü: kertünk, tüzes 
e: pénzek (az ő pénzük) 
ö: förönnyi, könyvök 
i: ingik (az ő ingük) *

Nyelvjárási megfelelés:

köznyelvi i —

- i: disznó, szereti *
— é: vélla, venyége, gélészta, éstráng, déják, hértelen,

regement
— ő: öröszte
— ü: üng, üdő
— o : oskola

ü — >  i: sziva, giva, nyiva (nyitva), Vima 
ni — i— nyi: fSrönnyi ^

I— nya: innya

Nyelvjárási megfelelés-: ‘

— o: : sor, kor, rokony
— a:, herebagja
— u: ustor, vánkus, mustoha, kuglóf, hurcul
— i: abrincs, lapi<áca
— ó: dógozónak, kódis, vót, gyócs, mónár 
—- u : tánoutunk, locsutak, (ne) poruj
— ú: gondúta, táncának

köznyelvi o: —

öl-



oj-----— e: gelvás
— u: megfucsák

-hoz — >  ho: hászno 
-kor — >  ko: akko 
-szór —>  szó: háromszo

Nyelvjárási megvalósulás:

I— ö:köznyelvi ö — — ü:
köszönöm 
gyükér
föd (föld), főtétte

öl — >  ü: pörkü 
-szőr — >  sző: öccö 
-hö2—• >  hö: emberhö

. Nyelvjárási megvalósulás:

köznyelvi e —

el

:— e: eper, keze
— é: ember, vész, hentes, észnek, közeledett, emberhé

egy
— é: péntöl'^péntö
— szengöllérhégyre, őköt, röng, zsöllér, bötü, köcsöge 

(kecsege), bövön
— ő: lőte (lelte), slingőt

- i: iszterje (eszterhéj)

— ü: keresztüli, kerepü, szentüték, megebédüt, eszü, éne- 
kűnek

- ű: slingút
- e: Sső

hez —■ — hé: Erzsihe
— hö: Erzsihö
— hő: férhő

Nyelvjárási megvalósulás:

köznyelvi a —

al —

- a: kapa, lova
- o~o: borock, borozda, libákot, vosámop, csop, csollány, 

kokas, sokáro, magos, bajosson, hamarosson
— ó: óma, szórna, kapávó, házzó
— a: táp (talp)
— o: mekhot (meghalt)

Ha végigtekintünk az egyes hangok realizációin, az á benyomás alakul 
ki bennünk* hogy ez a tájnyelv szereti a rövidtbb és kártabb magánhangzókat. 
Általános zártabbáválási tendencia tapasztalható. Az é is megterhelt, az 
enyhe ö-zés kedvelt mind szótőben, mind toldalékban, i-zés is jelentkezik 
ragtalan és ragos alakban is. Az á utáni a zártabban hallatszik (á — 6).



b) A mássalhangzórendszer tagjaiként ugyanazok a mássalhangzók 
használatosak, mint a köznyelvben, csak Gomboson még megvan a v bila
biális ejtésű (két ajakkal képzett)- párja is, azonkívül a mássalhangzók meg- 
terheltségének, előfordulásának aránya tér el a köznyelvtől.

Nagyfokú megterheltséget mutat pl. az ly> j megfelelés mellett az 
ly> l megfelelés somogyi és baranyai örökségként az idősébbek nyelvében: 
petrezselem, selemkendő, olan, gömbölü, osztáloz, nyavala, foglak, helé, 
sülied, mosolog. Az r + /  kapcsolat is-//: tallo, sallo. A köznyelvi 1-nek csak 
kevés számú j-s megfelelése kerül elő: mazsoja, sajáta, Mohoj. (Az -1 szó
végen általában nem ejtődik).

Annál több példánk van az -n dunántúli-ny megfelelésére az időseb
beknél: fonyott, gerebeny, rokonyok, kenyőcs, szappanyos, nyől, vony, kény, 
Mártony, irnyi, imya. Amint látjuk, palatalizáció, jésülés egyaránt előfor
dul náluk szó elején, szó végén, még szó belsejében is van rá példa: keménfa, 
Ián, asszon, kémén, arangyürü, legén.

A köznyelvi -j >gy, megfelelés mássalhangzó után elég erős. Megta
láljuk szó elején: gyün, gyugdoszta, meg van gyelüve; szó belsejében: le- 
vággyo, dobgya (az öregeknél!); r+ j kapcsolatban: vargyu, borgyu. Ez a 
mássalhangzó utáni explozív gy-zés egyébként Somogybán még ma is járja, 
az -r utáni gy-zés Baranyából származik.

Aki járt Gomboson, annak feltűnt a magánhangzóközi mássalhangzók 
megnyújtása: loggo, hiddon, baggo, tanitto, javittás, essö, gyüllik, köppeny, 
nyullik, rendessen, késszen. Valószínűleg ezek hatására hallani szóhatáron 
is nyújtott mássalhangzót: himess üng, siposs ujj. Ugyanakkor az ellentett 
jelenségre is van példa: álomás, ál, éhiták.

A szóeleji mássalhangzó néhány esetben elmarad: áptojás, adruga, acsko, 
ápfog, ászlo, ápor.

A mássalhangzótorlódást nemigen tűrik meg, ha lehet, felbontják: 
derót, Kalára, nádipáco.

A mássalhangzóknál említjük meg a metatézises alakokat: cutat, bonc, 
korrela. (tucat, comb, kolera helyett.)

A mássalhangzók hasonulásában nincs említésre méltó jelenség. A 
d+ l itt is -//: pallás, a d+ t> tt:  atta, kötte, a d+n>tm: anni, alunni.

A gyors, indulatos beszédben magánhangzó-kihagyást figyelhetünk meg: 
konyhajto, gazdaszon.

2. Alaktani kérdések

a) Névszótövek

J Az átkutat, tűz~tüzet tőtípus hiányzik, mivel az ú, ű, í helyett rövid 
magánhangzót találunk. A rövid magánhangzós tő növeli az egyalakú más
salhangzó végű csoport tagjainak számát.

A hét~hetet tőtípus itt hét~hétet változatot mutat, ez is gyarapítja a 
fül^fülem  típust.

A disznó ̂ disznaja tőtípus disznó ~  disznója ̂ disznaja váltözatot mu
tat. Még él a régi, szabályos alak, de már ott van mellette az új.



A v-tövü névszók esetében itt a hó^havat, tó~tavat tő egyre gyakrab
ban tó~tót, hó~hót alakban realizálódik, azaz változatlan tövűvé válik a 
v-tövü névszó, éppen úgy, mint a vargyu—var gyük.

A kötőhangok -o, -ö változatban szerepelnek: fazekok, libákot, üngöt, 
bővön.

Névszóképzés

Feltűnő, hogy a kibocsátó nyelvjárás kicsinyítőképző kedvelését az 
utódok is megőrizték, igaz, már nem olyan íiagy mértékű a kicsinyítőképző 
használata, mint régen volt, de még élnek vele, és nemcsak becenevekben, 
hanem más névszókban is: Ne legyetek rosszacskák!, szamaracska, lisztecske.

Névragozás

A ragok általában csak hangtani jellegű eltéréseket mutatriiak, a -hoz, 
-hez, -höz rag -ho ~hó-hö~hő változatban él: vánkusho, pathó, templomho, 
emberhő, Imréhö. A-nál, -nél rag -/-je eltűnt: Pistáná, székné. A -ból, -bői, 
-tói, -tői, -ról,. -ről bu, -bü, -tu, -tű, -ru, -rü-nek hangzik. A -szór, -szer, -szőr, 
-szó, -sző kéttagú változatot mutat: öccö, háromszo.

A személynevek és foglalkozást jelölő névszók -ék toldalékos formája 
(Pistáék, Balogék)-hoz, -hez, -höz, -nál, -nél helyhatározó ragok nélkül 
is azt jelenti, hogy náluk illetve hozzájuk.

Hallani még az idősebbeknél megőrzött régiségként a modálisi funkciójú
-ul morfémát: sokacul táncut öregapám, levesül fősztik.
A -bán, -ben és a -ba, -be ragok közötti különbség itt is elmosódott, 

illetve a -bo, -be felvette a -bán, -ben szerepét is: Bácskábo élt., Bácskábo 
mént.

Az -on, -en, -ön helyhatározó rag hármas alakú, de az ő-zésnél kettősre 
redukálódott: házon, székön, tükrön.

A -kor rag -hó alakban' jelentkezik: hushagyatkó, órakó.

A birtokos személyragozás

Az egyes szám 3. személyű birtokos személyrag palatális változata nyílt 
-e, illetve a Dunántúlon használatos keze, szeme, kézi, büri.

A többes 3. személyben az ősi -ok, -ök mellett még-ek, illetve a Dunán
túlról származó -ik is jelentkezik: lovok, könyvök, pénzek, üngik, kötényik.

A birtokos többségét a birtokszón is megjelölik, Baranyából mentve 
meg e szokást: Boborkájék fijok, a pékek kenyerek, az ü pénzek, a kentek 
lányok.



b) Igetövek

A ü-tövü igéknél a hi, szi, ri-féle igéknél a Dunántúlról hozott saját
ságként a jelentő mód jelen idő egyes szám 3. személyében: rin, lü/~li/ 
(lő) ny öl, hi/

A jön igénél gyű- tőhöz járulnak a toldalékok.
Az -l végű igéknél az -/ lekopása után rövid magánhangzót hallunk: 

tánc«, ének«.

c) Igeragozás

Kimondott ikes igeragozás nincs, csak az egyes szám 3. személyű -ik 
hívja fel a figyelmet. Ezen kivül még néhány ikes ragozású alak maradt meg: 
észék~eszém, iszok'»-'iszom, jelentéskülönbséget fejlesztve ki a két alak kö
zött (eszek valamit, eszem a levest!)

Az -sz, -l rag használata: a kijelentő mód jelen idejében Somogybán 
és Baranyában is általános a nem ikes igéknél a kenyö, söprö, óvaso, kiváno, 
íro-féle alak. Az -/ tehát megterheltebb az -ss-nél. A fiatalabb generáció 
már ejti az -l ragot: kivánol, írol.

A 3. személyben néha -n ragot találunk: mén, rin.
A többes szám 1. személyben a kijelentő mód, jelen idő alanyi ragozásá

ban még tárgyatlan igéknél is -jtmk, -jünk a végződés: mönnyünk. Az alanyi 
és a tárgyas ragozás alakilag azonos ebben a személyben.

A feltételes mód jelen idő egyes szám 1. személyében alanyi ragozásban 
illeszkedett -nák, -nék végződést használnak: imák; olvasnák, ennék. Emlí
tésre méltó a feltételes mód kifejezésének egy másik módja: ha kötőszó-f 
tanál +főnévi igenév: Ha nem tanálok itt lenni, agy a disznóknak.

Az -ít képzős igéknél a kijelentő és a felszólító módban -jj ~ j  hangot 
találunk: tanijja, leálijuk, szálija, de már megjelent, sőt egyre megterheltebb 
a taniccsa, szálliccsa alak. A veszít igének a felszólító módú alakjában elő
került a régi tő: veszejcse el.

A -suk, -sük nyelv itt is dominál, részint somogyi örökségből, részint 
új szerzeményként a szomszédoktól: Pistiék zargassák egymást. Máj kiva- 
saltassok az üngöt. Szeressök pálinkát.

A főnévi igehév képzője az időseknél a Dunántúlról hozott kétalakú 
-nyi, -nya: vámyi, innya. »

A -va, -ve igenévképző v-je hasonul az előtte levő mássalhangzóhoz: 
meg van irra. A rá van szokkal-féle alakban még egy -1-lel bővült a haso
nult képző, illetve összeesik az igenévképző a -val, -vei eszközhatározó rag
gal, ami -vó-nak hangzik.

3. Mondattan

Legelőször szóljunk arról a megállapításról, hogy a népnyelv csak, 
illetve többnyire mellérendelő összetett mondatokat használ az egyszerű 
mondatok mellett.

v



Egy 312 mondatból álló közlés alapján a következő statisztikai adatokat
kaptuk:
egyszerű mondat ........................................................  78 azaz 25%
mellérendelő összetett mondat..................................... 98 azaz 31,39%
alárendelő összetett mondat......................................... 117, azaz 37%
idézet ...........................................................................  16, azaz 5,12%
mondatszövevény ........................................................  3, azaz 0,96%

összesen: 312, azaz 99,95%

A fenti állítást ez is, de egy másik gyors statisztika is megcáfolja: 215
összetett mondatból
117 alárendelt mondatot használtak ........................  54,41 %-ban
98 mellérendelt mondatot használtak ....................  45,58 %-ban.

A különbség valóban nem sok: csak 8,83%, de mégis az alárendelt 
mondatok javára billen a mérleg. (Meg kell említenünk, hogy a mondat
fajták használata nagyon sok külső és belső tényezőtől függ!)

Az összetett mondatokban előfordul kötőszó nélküli és kötőszós kapcso
lás: A királ emberei ementek ményíznyi, él-e a királkisasszon. Nem vizet 
adott, bort hozott. Kikapott, oszt émént világnak. A mellérendelő monda
tok legkedvesebb kötőszavai: és, oszt, no oszt; az alárendelő mondatok gyak
ran használt kötőszavai: hogy, ha, mikó, me, aki, ami, mind (mint). (Ez is ter
mészetesen függ a beszélő stílusérzékétől!)

Mesélés közben és a ném kötött beszédben sokszor összekeveredik a 
szószerinti és a tartalmi idézet, ami mód- és személykeveredést okoz: Az 
öregasszony aszonygya neki, hogy menne ü is szerencsét tróbányi, de jó hal- 
gazsd még, mit mondok én most nekéd.

A döntő kérdésben használt -e kérdőszó nem az állítmány után áll: 
Ném-e tugya mégmondanyi, mere van az odbor?

A szórend sem felel meg mindig az általánosan elfogadott modellnek: 
Föl akasztal lész valahol.

A tagadás és tiltás kifejezésében szeretik a kettős, sőt hármas tagadást, 
tiltást: Té sém ném láttad? Sénki se né tegye!

A határozókkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy mikor? kérdésre 
-kor temporalisi rag helyett időt jelentő szavak mellett belviszonyragot is 
használnak: husvédba, karácsomba, éfélbe, tavazba.

A hasonlító határozót -tói, -tői ragos névszóval fejezik ki: nagyobb 
tülem, attu kiseBB, Pistátu okosaBB.

A -val, -vei rag mód- és állapothatározó kifejezésére is használatos: 
loppa kütte.

Megmaradt az -ul, -ül rag régi factivusi használatban: sokacul táncút 
öregapám, levesül fősztik a húst.

A határozott névelőnek csak egy alakja van: a, magánhangzó előtt is 
a: a ur, a aszón, a Pista. Ezt talán Nógrádból hózták, a palócoktól tanulták 
el. Egyébként személynév előtt is kiteszik a határozott névelőt.

A névutó a főnevével legtöbbször birtokos szerkezetet alkot: Tíz nap
nak előtte történt.



A bír ige helyettesíti a ható igét: E birt mennyi, kész a lecke.
Még itt-ott lehet hallani idősebb személyeknél összetételekben főnevet 

jelzői funkcióban: vőlegénház, kanálhaluska.
Az egyeztetésben is tapasztalható némi eltérés a köznyelvhez viszonyítva 

a mértékjelentő, a gyűjtőnevek és a számnevek mellett: Sok tisztek jártak 
oda. Három nagy fertáj főggyeji vótak neki. Két család gyüttek ide.

Az aki vonatkozó névmást namcsak személyre vonatkoztatják, hanem
tárgyra is: Az ómát, aki evittek éféli misére, beledopták a kudbo, hogy min- 
dönféle igyon rula. A ludakot, akik tömőbe vótak, evitték.

4. Szókincs

Gombos nyelvének szókincse igen gazdag ejtés szerinti, jelentés szerinti 
és valóságos tájszavakban. Csak ízelítőnek sorolunk fel néhány Gomboson 
ismert és használt szót. 
alpári =  közönséges, egyszerű 
buborka =  uborka 
bundiva =  sütőtök 
büszke =  egres
csutakomp =  a kukorica földben maradt, levágott gyökere
elápu =  megromlik (tojás)
gönc =  ruhanemű
kankacsa =  gácsér
karingalázik =  kalimpál
késere =  keserű
kifonódzik (a hajad) =  kibomlik
kopoznyi =  kukoricát fosztani
Jcugluf =  kuglóf
kum =  huny
(lakodalmas) kalinko =  főtt, sült, kocsikerék nagyságú, szegfűszeggel, cu

korral ízesített kalács, ezzel ették régen a pecsenyét 
a lakodalomban

lánbéli =  lánykori
mezőgazdakság =  mezőgazdaság (népetimológia)
pazall =  pazarol
péntö =  pendely
polozsmatojás — csalogató tojás
pucc =  dísz (ruhán)
rostélos =  lakodalmi kalács
savanyo =  savanyú
szekántolódik — kötekedik
testáló blúz =  testhez álló blúz
traplis =  szeszélyes
ümög =  ing
vágyom =  vagyon
zumok =  alacsony, kövér, zömök



Eddig mindig csak azt mondtuk, olvastuk Gombos nyelvével kapcso
latban, hogy dunántúli sajátságokat mutat. De ha pontosabb feleletet aka
runk adni, akkor elő kell vennünk A magyar nyelvjárások atlaszát és szinte 
detektívmunkát végezve kideríthetjük, melyik markáns vonást honnan hoz
ták, mit változtattak rajta stb. Ha megkíséreljük a falu nyelvét elhelyezni 
a magyar nyelvjárások rendszerében, akkor a következőket mondhatjuk:

1) a köznyelvi ú, ű, i helyén eléggé általános a rövid u, ü, i (használják So
mogybán, Tolna, Zala, Veszprém megyében)

2) megvan az e:i fonémaellentét (Baranya, Somogy, Tolna, Zala m.)
3) az « fonéma általában nyíltabb realizációjú (Somogy, Tolna m.)
4) az a zártabb realizációjú (Somogy, Tolna, Veszprém m.)
5) az é:ö viszonylatban jellemző a labiális megoldás (Baranya m.)
6) az á utáni a helyett o gyakori (Somogy, Tolna m.)
7) van i-zés (Vas, Sopron, Somogy, Tolna m.)
8) í helyett é (Baranya, Verőce, Somogy m.)
9) megvan az /-ezés Zala, Veszprém, Somogy, Tolna, Baranya m.)

10) a szótagzáró-/ kiesése gyakori, de az előtte levő magánhangzó nem nyúlik 
meg az öregeknél (Zala, Somogy, Tolna m.) a fiataloknál igen.

11) a j  fonéma szó elején és mássalhangzó után-gy is lehet (Zala, Somogy, 
Tolna, Baranya m.)

12) az-« gyakran palatalizálódik az időseknél (Zala, Veszprém, Somogy, 
Baranya m.)

13) az intervokális mássalhangzó megnyúlik (Somogy, Tolna, Veszprém, 
Baranya Verőce m.)

14) a -ból, -bői, -tói ragok-/ nélkül, röviden realizálódnak (Zala, Veszprém, 
Somogy, Baranya, Verőce m.)

15) az -t, -je birtokos személyrag helyén -i, ~ji is jelentkezik (Somogy, Ba
ranya, Verőce m.)

16) a kijelentő mód jelén idejének többes szám 1. személyű ragja az alanyi 
és tárgyas ragozásban is -junk, -jünk (Baranya m.)

17) a határozói igenév illeszkedik és hasonul -val, -vei alakban (Baranya, 
Somogy m)

18) a főnévi igenév képzője az időseknél kétalakú: -nyi, -nya (Zala, Veszprém, 
Somogy, Tolna m.)

19) szeretik a kicsinyítő képzőket (a Dunántúl délkeleti része).
Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a most beszélt nyelvjárás alapja 

a Dunántúl délkeleti részében beszélt nyelvjárás. A világosan kitetsző nyelvi 
tényeken kívül ezt igazolják a letelfcpedésre vonatkozó szájhagyományok is.

IRODALOM
A magyar nyelvjárások atlasza, I.—VI. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Kálmán Béla: Nyelvjárásaink, Tankönyvkiadó, 1966.
Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere, Akadémiai Kiadó, Budapest,

1971.
Felhasználtam még saját magnetofon-felvételeimet, valamint Jung Károly és Matije- 

vics Lajos szíves szóbeli közléseit.



6. NÉHÁNY SZÓ A JUGOSZLÁVIAI SZÉKELYTELEPEKRŐL— 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL SZÉKELYKEVÉRE

0.1. A Jugoszlávia magyar székelytelepek az Al-Duna vidékén talál
hatók. Itt helyezkedik el nem messze egymástól a három község:
— Hertelendyfalva — Hertelend (Vojlovica), Székelykeve — Székej — Szé
keli (Skorenovac) és Sándoregyháza — Ivanova (Ivanovo).

A székelyeket 1883-ban telepítette ide Bukovinából a kormány1. A 
bukovinai Andrásfalváról a reformátusok Thomka Károly lelkészük vezeté
sével Hertelendre települtek. Andrásfalva katolikusai, Hadikfalva, Isten
segíts, Józseffalva népe Székelykevén és Sándoregyházán ült meg. Mivel 
a kocsit húzó tehenek nyakában csengő volt, azaz csengős szekéren jöttek, 
útjuk során csengő magyaroknak — csángóknak- emlegették őket a száj- 
hagyomány szerint. Nem szeretik, ha csángóknak nevezik őket, önérzete
sen jelentik ki, hogy ők székelyek. Igazuk is van. Tulajdonképpen a mádé- 
falvi veszedelem, a siculicidium idején 1764-ben Al-Csíkból bujdostak el. 
Moldvába, a Szeret, Tatros, Tázló és a Beszterce folyók mentére. Itt mintegy 
10 évig nyugodtan éltek a kibujdosott székelyek, noha a töröktől megszál
lott Moldva abban az időben igen zaklatott terület volt.

1776-ban kezdődik el a gyéren lakott Bukovina betelepítése moldvai 
székelyekkel. 1784 őszén nagyobb tömegek hagyták el Moldvát és telepedtek 
meg Bukovinában. Az osztrák közigazgatás alá eső „Bükkország“, Bukovina 
és a sokat emlegetett Szucsáva folyó menti síkság várta az új telepeseket. 
Külön segélyt kaptak házépítésre, gazdasági eszközök beszerzésére, s földet 
is kaptak, ö t  falu keletkezett: Fogadjisten, Istensegíts, Hadikfalva^ József
falva és Andrásfalva. 1786-ban 702 magyar család, 2136 lélek volt Bukovi
nában. Életük azonban nem úgy alakult, ahogyan képzelték. Letelepedésük 
után néhány évvel rabszolgamunkára, robotra, dézsmafizetésre kötelezték őket 
a szomszéd nagybirtokosok. Csak a jómódúak válthatták meg magukat. 
Különösen az istensegítsiek és andrásfatviak szenvedtek sokat. A sok robot 
eredményeként a nép elhanyagolta földecskéjének művelését és elszegénye
dett. A kolera sem kímélte meg őket. Az 1831-es kolerát „nagy kolera" né
ven emlegeti a nép. Hulltak az emberek mint a legyek. 1848-ban is pusztít 
kolera. Az 1866-os évben kolera, éhínség sanyargatja a népet, sokan részt 
vesznek az osztrák-porosz háborúban is. 1878rban Bosznia-Hercegovina 
elfoglalásából is kiveszik részüket a bukovinai székelyek.

Kezdettől fogva kedvelt foglalkozása volt az idevalósiaknak a szekeres- 
ség, a fuvarosság. Moldvába, Magyarországba szálítottak. De jártak dolgozni,

*) 1897-ben velük akarták letörni az eleméri sztrájkot, de ök nem álltak kötélnek.



földműves munkára Moldvába is. Tavasszal elmentek és a késő ősz vetette 
őket haza.

1869-óta sok cikk, tanulmány jelenik meg a bukovinai magyarokról. 
A bukovinai László Mihály pl. a Magyar Nyelvőrben is foglalkozik a bukovinai 
magyar tájszókkal. László sürgeti Magyarországra telepítésüket. Országos 
mozgalom indul meg a telepítés érdekében. A kormány jóváhagyja. Bizott
ság alakul, melynek tagjai: Apponyi Albert, Eötvös Károly, Jókai Mór, László 
Mihály, Szádecky Lajos, Rákosi Jenő. Odeschalchi Artúr, Benedek Elek 
stb. 1883-ban húsvétkor egy küldöttség megy 1000 ember toborzására Bu
kovinába. Március 30-án 600 ember vonatra is száll, és Galícián át Szol
nokig utazik. Onnan Szegedig hajón tették meg az útat, majd Pancsováig 
folytatták, szintén hajón. Az első vonatot több is követte. De sokan érkeztek 
szekérrel is, majd egy hónapi szekerezés után. Ez volt „a magyar menés“ 
éve az ott maradt Fogadjisten-iek szerint „az Ígéret földjére".

Az Al-Duna mentén — Kovács Juli néni (Hertelend) szerint, sok ne
hézséggel kellett megküzdeniük az új telepeseknek. Juli néni még emlékezett 
a megtelepedésre, de édesapja is sokat mesélt a sok ünneplésről útközben 
és a sok bajról, csapásról, embertelenségről az új helyen. Sokan vissza is 
tértek Bukovinába, miután elitták midenüket.

Az első raj után érkeztek még telepesek szórványosan egészen á világ
háborúig, sőt még azután is.

0.2. Mit tudunk a 3 község történetéről?
0.2.1. Pesty Frigyes2) Hertelendfalváról a következőket írja: „Uj csángó 
község Torontál megyében*. Az 1856—69. közti években Marienfelden kí
vül még hét telep szerveztetett az aldunai réti földeken, vagyis a Titeltől 
Kubinig terjedő ártéren. Az emberi erő összesen 154,790 hold területet 
akart elhódítani a Duna árjától. A Titel — Pancsova közti I. v. öblözetben 
Königsdorf, Gisellaheim, Elisenhein, a Pancsova — Kubin közti VI—VII. 
öblözetben pedig Marienfeld, Ivanova és Gyurgyevo községek telepíttettek, 
összesen 8638 főnyi különböző nyelvű lakossággal. Azonban az 1869— 70., 
1870—71. év telén és 1876. év tavaszán uralkodó rendkívüli áradások a csak 
kis részben elkésiített töltéseket nyomtalanul elsöpörték, a Rudolfsgnad 
kivételével a többi hét községet teljesen megsemmisítették.

Ekkor Marienfeld megmaradt lakosai a Pancsova — Sztarcsova közti 
út mentében a vojlovici erdő melletti ármentes földre telepedtek le és kö
zéjük 1882—83-ban bukovinai csángók telepíttettek. Az új község 1883, 
július 21-én Hertelendyfalvára kereszteltetett el Hertelendy József torontáli 
főispán tiszteletére. Ma a község 600 házból és harmadfélezer lakosból áll. 
Pancsovától öt percnyire fekszik".

A magyarok, a 401 andrásfalvi református család, az ígért 10 hold helyett 
csak 1/4 holdat kaptak a Csutakosokban, a félig kiirtott erdő helyén. Tíz 
évig tartott a földosztás, csak akkor kapták a réti földeket, 40 évi törlesztésre. 
A község német és szlovák lakosaitól ilyen körülmények között anyagilag 
és ennek következtében szellemileg is elmaradtak. A Vojlovica nevet a Voj-

2) Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben, 
Bp. 1888. I. K.



lovica nevű pravoszláv kolostorról kapta 1922-ben a falu, mert ennek a kolos
tornak a kiirtott erdeje helyén épült fel. A lakosság ma is szívesebben ne
vezi magát vojlovicainak, mint hertelendyfalvinak.

0.2.2. Székelykeve — Skorenovac községről szólva Pesty ezt mondja: 
„Skorenovacz hajdan falu Keve vármegyében. Olykor Zkorenocz pusztának 
neveztetik, Bálványos és Keve mellett, melyet Zsigmond király 1412-ben 
adományozott Keve városának. Ezen évben még terra Zkoronovecz, de már 
1428-ban villa regális — királyi helység. Zsigmond király 1428-ban novem
ber 29-én Karánsebesben kelt névszerint Bálványos és Szkoronovecz falut 
adományoz, melyet eddig csak haszonbérbe bírt“.

A mai Székelykeve — Skorenovac második telephelye székelyeinknek. 
Bukovinából Gyurgyevóra telepítették a székelyeket — meséli Kugler Or- 
sina néni. A sokat emlegetett Gyurgyevo a Duna bal partján állt katonai 
őrhelyként, a török betörések ellen. Szendrővárának—Smederevo — eles- 
tével ez is eltűnt a föld színéről. Gyurgyevó a régi határőrvidék kormány
zósága kezdte telepíteni 1865-ben. Nevét Gyurgyevity tábornoktól kapta, 
mivel ő tette az első lépéseket a falu újratelepítésére. Első lakosai Újfalu, 
örményháza, Sándorfalva magyarjai, — palócok, Szeged környéki magya
rok. O-Besenyő és Rogendorf bolgárai voltak. A magyarok közt sok szö
kött jobbágy volt. Később Györgyházáról, Zichyfalváról 80 német családot 
is telepítettek még ide.

1870 újév napján elöntötte a falut a víz. Sokan mindenüket otthagyva 
visszatértek régi falujukban. A többség azonban maradt. „A víz vissza
húzódása után vesszőből font kunyhók építéséhez fogtak, irtották a zsom- 
békokat. A határ állandóan vizes volt“. (Daradics Barbina).

1883-ban a bukovinai telepeseket akarták felhasználni töltések építésére. 
709 andrásfalvi, 800 istensegítsi és fogadjisteni lakos, 500 józseffalvi székely 
érkezett. Kb. 645 család. Az évenkénti talajvíz és árvíz arra kényszerítette 
a hatóságot, hogy az embereket vízmentes területre telepítse. 1887-ben a 
kovini és a plocsicai határ érintkezésénél a kormánybiztosság földet vásárolt 
és áttelepítette a falut a mai helyére, egy magasabb dombra. Az új faluhelyen 
bőven volt hely, mód terjeszkedésre. A falu utcái szélesek, minden utca 
derékszögbe metszi a másikat. Szép, rendezett község benyomását kelti az új 
falu. A kincstár adott a telepeseknek épületanyagot, amit részletekben kellett 
törleszteni. Felépültek a jkincstári házak’, kalákával csinálták egyformára. 
Egy szoba, konyha és nyitott gang volt a vertfalú házban. A termőföldek 
lent maradtak a Dunamentén. 1889-ben újabb telepesek érkeznek Hadik- 
falváról. 1893-ban földrengés rázta meg a falut. 1897-ben víz alatt volt a 
földek jórésze. A csatornázás hoz csak biztonságot. 1922 óta nevezik Sko- 
renovacnak.

A falu férfi lakossága kubikossággal kereste meg a családnak a kenyeret. 
Hetekig oda voltak egész Jugoszlávia-szerte, az ősz verte őket haza. A kis 
földet az asszonyok, gyerekek művelték meg. Ez a nehéz munka is a gépek 
miatt egyre kevesebb, új munkahely után néznek a fiatalok a világban.

0.2.3. Sándoregyháza, a volt Nagygyörgyfalva 262 székely családot 
fogadott be Bukovinából, majd minden kibocsátó községből. A Duna azonban 
itt is mindig, minden pillanatban jelen van. A falut töltés veszi körül. Szé



kelyeken kívül bolgárok lakják. A hagyomány szerint a falu Ivánova — Iva- 
novo nevét egy Iván nevű bolgár telepesről kapta. A földek gyengék, sok 
munka kell hozzá, hogy valamit kihozzanak belőlük, ezért a lakosság halá
szattal is foglalkozik a földművelés mellett.

1. A telepesek magukkal hozták szép székely nyelvüket. Az új környe
zetben, noha más nyelvű és nyelvjárású környezetbe kerültek, őrizték nyel
vüket. Természetesen a másokkal való együttélés változtatott a szokásmodel- 
leken, de a nyelven is. Ez a nyelvi hatás (bolgár, szlovák, német, szerbhorvát) 
azonban nem olyan jelentős, hogy a nyelvi rendszerben idézett volna elő 
változást, de jelenvaló és számolni kell vele.

Az idősebb generáció, azok, akik még éltek Bukovinában, vagyis a 
második telepescsoport tagjai és az elsők leszármazottjai őrzik nyelvüket. 
Számontartják a legkisebb eltávolodást is a vélt normától, a régiek nyelvétől. 
Éppen olyan gonddal vigyázzák anyanyelvjárásukat, mint folklóré és egyéb 
kincseiket, noha már ők is letették a „csángós“ viseletet, kivetkeztek, de a 
„csángós párnák" még ott vannak a tiszta szobák ágyán. Büszkén mutogatják 
a „festékes“-sel együtt. Az if jakról, gyerekekről mindezt nem lehet elmondani. 
Az iskola, a rádió, a televízió, az újság, a város, a kétnyelvűség, a modern 
életforma, a városi munka megváltoztatja nyelvi ideáljukat. Köznyelvűsödnek. 
Természetes folyamat ez, nem is kell rajta csodálkozni.

1.1. Nézzük tehát az idősebb generáció nyelvét.
1.1.1. Ha a három falu nyelvét összehasonlítjuk, akkor megállapíthatjuk, 

hogy egységes nyelvjárási sajátságot mutat, csak az egyes realizációk megter- 
heltségében van eltérés. Mind a három falu hangrendszerének legjellemzőbb 
tulajdonsága a zártság, azaz a magánhangzók (a, o, ó) a köznyelvi normánál 
zártabban ejtődnek.. A diftongálás előfordul, de nem egyforma megterheltségi 
arányban. Míg Székelykeve intenzívebben diftongál, addig a másik két község 
nyelvében halványabb diftongálásra figyelhetünk fel. A diftongusok nyitódók: 
üö, ié, ao. Rendkívül változatos az é hang megvalósulása, több realizációja 
van, természetesen a megterheltségi fok nem azonos.

A mássalhangzórendszerben feltűnő a kakuminális t és k ejtése. Itt-ott 
az öregeknél az sz, z, c, dz — féle sziszegés is hallatszik még.

Mind a három falu j-ző, de hallani ly > l változatot is: székeli. A d, t  
palatalizálódik t és ü előtt, az n szó végén.

A mássalhangzók nem geminálódnak intervokális helyzetben, de nem 
is rövidülnek meg.

A szóvégi mássalhangzók nem vesztik el zöngéjüket.
A v bilabiális ejtésű több öregnél. Egyébként a v nem hasonlít és hasonul.
Az /, r ,j  nyújtóhatása érezhető az előtte álló rövid magánhangzó ejtésekor: 

élmegyen. mégéjettem, hálva, gyökért, székért.
1.1.2. Ezek után az általános megjegyzések után lássuk a fonémarendszert:

Rövid magánhangzók: Hosszú magánhangzók:

U, ü, i
0, ö, é
a, e

+
8:7

ú, ü, í
ó, ő, é
á



A fonémarendszer egyes tagjainak megvalósulásai és a megvalósulások 
terheltségi foka igen változatos.

1.1.3. Nyelvjárásunkra jellemző tulajdonságok:
I. Magánhangzórendszer:
1. A középzárt é megterhelt fonéma, azért a rövid és a hosszú magán

hangzók aránya: 8:7, a rövid magánhangzók száma nagyobb. Az é még i 
helyett is előfordul: mégéjettem, séjessén, éjent, csénajo még, héjábo, éjenko.

2. A nyelvjárás é-zö, é-zö. Az é hangszínbeli eltéréseket mutat, de 
jelentősebb í-ző tulajdonságot nem találunk.

3. Az ö-zés nem jellemző. Csekély számban jelentkezik hangsúlyos 
szótagban: böndő. A hangsúlytalan szótagban sem túlságosan gyakori: 
őköt, münköt.

4. Az á utáni a az egész rendszer zártsági tendenciájának következtében: 
á — o: lásso, párto, ládábo, lábom, ráncro, száro, sonkákot, disznyocskákot, 
eperfákot. Amint látjuk, a zártabb ejtés egyformán jelentkezik igében, név
szóban, tőben, suffixumban.

5. A zártság más esetei:*
a) á ~  á : kártyát, hánták, kanász.
b) a ~ o :  sárgariépo, mangolica, disznokot,sorko,parazsacskakot,hibo, 

fuszeklikot, ráncro.
c) o ~  u: korcsuma, suvánkudut, kitombuja mágát, leduptuk, pufa, 

pufáz, szurossan.
6. Ugyanakkor nyiltabban ejtés is tapasztalható:
a) i >  é mégéjettem, séjessen, ejent, csenájo, éjenkor, héjábo.
b) u >  o : pompás kút, csóf.
c) o >  a: orvas.
d) e >  e : eke, elment, tehen.
7. A tehen, szeker, nehez, levelt, menyet, kereg típusú rövid magán

hangzós nominativusok és accusativusok itt is használatosak, az 1, r, j, előtt 
itt is megnyúlik az előtte álló rövid magánhangzó. Még igetőben is jelentkezik 
ez az erős tendencia: mégnezi.

8. A labializáció is jelentkezik: i >  ü: mú, tű, szuv, csurke, üdő.
9. A köznyelvi szavakhoz képest az ö, ő hangot pótolhatja az é illetve é\

béllér, összerakták, ésszekapcsóták, ésszeatták, cséder.
10. A hosszú magánhangzók rövidebb ejtése gyakori: mégcsokolgatta, 

szórta, ol, viz, tűz, húsz.
11. A fordított ejtésre is van példa: o >  ó: gombók, disznyótór, tólás, 

tój, bórt.
12. Diftongusos ejtést is találunk, bár nem egyforma megterheltségben 

a három faluban.
a) á >  áo: láob, háot.
b) é >  ié, ié: kiéz, sziép.
c) ó >  uo, : luo, huo.
d) ö >  üö, üő: lüö, füőz.

* A mellékjeleket technikai akadályok miatt a példákban elhagytuk.



A diftongusok ejtésének vizsgálata azt mutatja, hogy ugyanaz az egyén 
sem ejt mindig csak nyitódó diftongusokat; más alkalommal még ugyanabban 
a szóban is záródó diftongust képez.

13. Az /, r , j  megnyújtja az előtte álló rövid magánhangzót: levél, hálva, 
de ki is eshet az l, és akkor hosszabb a nyúlás: kócs.

II. Mássalhangzórendszer :
1. A legfeltűnőbb az öregeknél hallható sziszegés: 

sz, z, c, dz: szercint, zák, cont, kicikiém, ninc, madzag.
2. A kakuminális t és k valamint a bilabiális v ejtése is feltűnő.
3. A ly > j  ejtés általános: székej, kájho.
Hallani ly > l ejtést is : székeli ember.
4. A palatalizációs tendencia erős.
a) l > j:  kazaj, szüje (szüle), sikojt.
b) d >  gy (ha utána i, ü áll): prégyikál, higbrigy térébuza, pojoprivegyni 

kinspektus, regyinés moslék.
c) t > ty: fejevesztyire.
d) n > ny: disznyóvágás, tanyittónéni (szóbelsejében): luftbalony, szer- 

biány pálinka, Árony, Istvány, bosztány, betony aszfalt (szóvégen).
5. Az ürtöltő hang a j  mellett (bojér, üjeg) h is lehet: mihenk, tehétek, 

januhár.
6. A szóvégi mássalhangzók nem zöngétlenednek.
7. Az r +  / mássalhangzócsoport //-nek hangzik: sallo, tallo, csöllő.
8. A d nem hasonul, de nem is hasonlít.
9. A -val, -vei rag v-je nem hasonul: kiezvel, lábval, embérvel.
10. A mássalhangzótorlódást felbontják:
a) a szóelejének megtoldásával: espár, (sparhelt), eszkátuja (skatuly), 

éspírt (spiritusz), oskola.
b) sarjadékhanggal: kucsuma, kaláka, burusztur.
11. Az elizióra is van példa. Olyan esetben, mikor 3 mássalhangzó 

kerül egymás mellé, a középsőt nem ejtik: Anriska (Andriska): Istán.esetében 
a három mássalhangzó közül az utolsó mássalhangzó nem ejtődött.

12. A mássalhangzók felcserélésére is van példa a szótövön belül: bong 
(gomb), reveszet (ereszet), lékri (rékli).

1.2. Lexikális realizációk
„A székely nyelvjárás szókincse gazdagabb, mint a szamoshátié, általá

ban az északkeletié" — írja Márton Gyula.3) Gyűjtési tapasztalatunk is azt 
mutatja, hogy a szókincs valóban gftzdag és színes. A köznyelvi szavak rétege 
mellett a tájszavak rétege is figyelemre méltóan gazdag. A szlavóniai (kórógyi) 
szótár készítése közben szerzett tapasztalatok és a székelytelepeken végzett 
gyűjtések során kialakult benyomások azt a következtetést teszik lehetővé, 
hogy ez a nyelvjárás is van olyan színes és gazdag, mint a szlavóniai szigeteké. 
A tulajdonképpeni tájszavak száma is elég nagynak tűnik.

®) Márton Gyula: Magyar nyelvjárástan, Cluj, 1970.



Ha von Wartburg szókincs-felosztását vesszük figyelembe, mindegyik 
csoportba tartozó szóanyagban bőven találunk tájszavakat, mind alak szerinti, 
jelentés szerinti és tulajdonképpeni tájszót. Különösen gazdag a világegyetem 
(a föld, a növények, állatok) és az ember (mint fizikai, mint társadalmi lény, 
az ember és a világegyetem stb.) fogalomcsoportja.

a) Néhány valódi tájszó Székelykevéről: kiduvaszt, (kimereszt), pali 
(ütve tisztogat), szötyörög(csöpörög), bogoju (nyavalya), memontán (rögtön), 
csuszánkodik (csúszkál), hógomojóz (hógolyóz), kocsorba (szénvonó), hí 
(padlás), karinca (kötő), kendőző (türülköző), gudu (remi), kuptor (kemence), 
lajtorja (létra), tikacs (papucs), végezelődik (végzi a dolgát), mékonyol (meg
ver), leánykacska (leányka), lapicska (kis levél), térébuza (kukorica), pityóka 
(krumpli), imán (most), sutu (kuckó), bütű (padláslyuk), méksuvad (meg
hal), ókulár (szemüveg), szokmán (köpönyeg), pakura (petróleum), rostéj 
(gangajtó), eszterhija (ereszet), palamór (harangozó), kujak (ököl), csóré 
(meztelen), buzdovány (ügyetlen, esetlen, erős férfi), etykorácsi (egyidős), 
pókaribanc (pelenka), eresz (konyha), réce (kacsa), punga (pénzes zsacskó), 
bosztány (tök), pipe (kisliba), osztováta (szövőszék), rezsnice (daráló), cucuj 
(mellény), gübben (lesüllyed), csiperkédik (kapaszkodik), cserese (fülbevaló), 
cseszle (szúnyog), gusa (golyva), putinya (hordó), sirülő (forduló, kanyar) 
brönköl (bőg), hiripel (horkol), éhomra (éhgyomorra), vétkei (sajnál), harbuc 
(görögdinnye), gebérdusz (pálinka), pili (pehely), zuháta (zápor) pazsajog 
(mosolyog), makuj (kuka), sülög (lassán süt), faszolyka (bab), kótárka (hambár) 
nyű (kukac), csihán (csalán), banzár (bőgöly), Csákija (korcsolya), guzgány 
(patkány), szemköpül (szempilla), csügör (körtebor), stb.

b) Jelentésében különbözik: kap (talál), nálunk jár (hozzánk) kicsap 
(kienged, jószágot), galuska (töltött káposzta), féreg (egér), dudva (istálló 
trágya), csóka (veréb).

y) Ejtés szerinti tájszó: csitorog (csikorog), tóm (tudom), bük, tóta 
(torta), kén (kín), .hetis (hetes), csóf (csúf), csipór (csupor), ruva (kendő), 
kőtető (keltető), kódorog (kódorog), jácintus (jácint), kotorász (kotorász), 
pulicka (puliszka), szereda (szerda), góré (hambár), verés (vörös), sér (sör),' 
kopac (kopasz), fázok (fazék), kucsuma (kucsma), éveg (üveg), pufa (arc), 
éspirt stb.

A tájszavakat eredetük alapján is lehet csoportosítani. Lehetnek megőrzött 
régiségek, nyelvjárási képződmények és kölcsönzések.

a) Megőrzött régiségek székelyeinknél: gyakorszita (sűrűszita), aszú 
(száraz), hetevény (fiastyúk), kéndéző (törölköző), mony (tojás), őröz stb.

(3) Á szókincset ért idegennyelvi hatás erős. A szókincs meg is őrzi 
ezeket a szavakat, nemcsak könnyen befogadja. A nyelvjárási szinten megre
kedt kölcsönszók között különösen sok román kölcsönszó van, illetve román 
közvetítéssel átadott szláv kölcsönszó. A román eredetűek valószínűleg — 
csekély román tudásunk alapján mondjuk — moldvai román szavak. Mint 
ilyenek, valószínűleg alkalmasak lehetnének román nyelvjárástörténeti vizs
gálatokra is. A jövevényszóvá válás útján vannak a mai telephelyükön átvett 
bolgár, szlovák eredetű és más szláv szavak, tekintetbe véve a legújabb réte
get is, a szerbhorvát szavak rétegét 1919 óta. Figyelembe kell venni azt a 
tényt is, hogy németekkel is közelebbi kapcsolatba kerültek már Bukovinában 
is, de az új lakhelyükön is, így német eredetű kölcsönszavakkal szintén szá
molnunk kell.



A román eredetű kölcsönszavak rétege rendkívül gazdag. Ez érthető 
is a gazdasági és egyéb körülmények miatt. Ezek a szavak az élet és az ember 
legkülönbözőbb fogalomköreire vonatkoznak. Lássunk néhányat: berbécs, 
bács, csobány (pásztor), kuptor (kemence), dránica (zsindelynél nagyobb 
deszka fedőlap), balérka (pálinkás kishordó), borsor (üst), paposán tör (gorom
bán), derengucál (ugrál a ló), kujak (ököl), gyetra (gyomor), pacil (megjár, 
tűr, szenved), bojér, bacsu (bácsi), katrinca (háziszöttes gyapjú lepelszoknya), 
bálmos (túróval töltött puliszka), gogos (fánk), mamaliga (puliszka), pitán 
(kukoricalisztből sült kenyér), kotruca (meleg sarok a tűzhely mellett), safron 
(szín, féleresz), valatus (tapasztó sár), ardéj (zöldpaprika), faszujka (bab) 
karuca trészura (szekér), vatát (ispán), vityil (intéző), vornyik (vőfély), pri- 
kulics (mesebeli lény) stb.

Szinte vég nélkül sorolhatnánk a székelyeink nyelvére jellemző szavakat, 
de mutatóba talán ennyi is elég.

Itt kell még megemlékezni a sok érdekes, a használóikról, gondolko
dásukról, életkörülményeikről valló szólásról, mondásról. íme néhány, csak 
itt használatos szólás:

Ebbe is annyit lehet bízni, mint a keziben levő semmiben, (=nem  lehet 
benne bízni).

Orsó, guzsaj, motolo veszett vóna pokolba.
Ahun laknak, ott a kémény füstöl (=ahol emberek vannak, ott vesze

kedés is van).
A rossz cigánygyerekek mán húzik le a napot. (=m ár alkonyodik).
Ó istenem, lettem is, csak ne lennék!
Osztováta kettő, fekete fene fejtő, rossz nyavaja, gyapotfonal, Rózsi, 

a lovamon nincs patkó.
Úgy örültek, mint a vetett viz (=nem  nagyon).
Annyit se érdekelt, mint a kutyát a sónyalás. *
Ojan ügyes vagyok, mint a főt hal a tánygyérba.
Szalad, mint akinek a farkát morzsolják.
Ekkoracska, még a tojásszík a seggin van.
A népetimológiával keletkezett szavak sem maradnak ki a székelyek 

szókincséből. Az idegen szavakat magyaros hangzásúvá teszik, vagy egy 
már ismert idegen szóra ruházzák az új jelentését: koncert (koncentrát), 
divízió (televízió), vegyetta (Vegeta), inbubátor (inkubátor), ronda kutya 
(robna kuéa).

1.3. Alaktani realizációk
A nyelvi jelek értékét és funkcióját a rendszeren belül, a rendszerben 

elfoglalt helyük és a köztük levő kapcsolatok figyelembevételével kell megálla
pítani — mondja Saussure.

Alaktani vizsgálódásaink során a következő sorrendben haladunk: 
szótövek, nyelvtani jelek, ragok, képzők.

1.3.1. Nyelvjárásunk szótövei

1.3.1.1. Névszótövek
Székelyeink nyelvében az egyálakú névszótövek éppen úgy magán- és 

mássalhangzóra végződnek, mint az irodalmi nyelvben, csak hangtani vál
tozatban: kapu, eskü, sallo, tallo, riépo, ház, szem, asztal stb.



A többalakú névszótövek tőtípusának rendszerében nincs sok különbség.
Érdemes megjegyezni azonban, hogy az -ú, -ü végű névszótövek egy 

része -ó -á illetve ű ~  e/é váltakozást mutatnak: keserű ~  kesere ~  keserén; 
savanyó ~  savanyán. A borjú/borja típus analógiásan átkerült az egyalakú 
névszótövek csoportjába: bornyú/bornyúk, gyapjú/gyapjúk.

Hasonló analógiás jelenség figyelhető meg a -v -s tövű névszóknál: 
hó/hót, hója, hamu/hamut, hamuja. A rendszer így egyszerűbbé, egységesebbé 
válik.

Az egyes tőtípusok gyakoriságában is van eltérés az irodalmi nyelvhez 
mérten: ruva/ruvát, de ruvacska, Anna/Annát, de Annacska, szobacska, 
akkoracska.

A székelyben a -cska, -cske kicsinyítő képző a rövid magánhangzóra 
végződő tőhöz járul. Ezzel emelik a rövid tőhangzós tő előfordulási számát.

Az éje változás helyett a szekér, kerék, nehéz stb. féle szavakban eje 
szerepel: szeker, székért, tehen, tehent.

Érdekes a cibere szótövének változása: cibre. Noha nem szereti a nyelv 
a mássalhangzótorlódást, itt az e kidobásával a két mássalhangzó közül éppen 
azt érte el. Hasonló jelenség: eszket (nem ezeket!).

1.3.1.2. Igetövek

Az egyalakú igetövek mássalhangzóra végződnek: kap, fog, lát, néz, 
tanít.

A többalakú igetövek rendszerében az irodalmi nyelvtől csak kisebb 
eltérések tapasztalhatók.

A lúgoz ige átment a hangzóhiányos tövű igék közé: lugzok, lugzol, 
lugoz, lugzunk, lugoztok, lugoznak: lugzottak, lugzani.

Az ingadozás a hangzóhiányos tő terjedését segíti elő, illetve azok számát 
emeli.

Az ugrik típusú igék ragozásában is a hangzóhiányos tő van megterhelve; 
ugrok, ugrosz, ugrunk, ugrott stb.

A ©-tövű igék ragozásával kapcsolatban említésre méltó, hogy gyakori 
a v nélküli alak; illetve a ©-nek valamilyen más hanggal történő felcserélése: 
szíp, híj, (szípja, szipnék, híjok, híjta).

A gy-t n-el váltakoztató tőtípusba tartozó megy ige megyen alakban 
használatos.

1.3.2. A névragozás

1.3.2.1. A határozóragok

Nyelvjárásunkban a hol?, honnan?, hova? kérdésre felelő helyhatá
rozóragok rendszere gazdagabb, mint az irodalmi nyelvé. A családi hely
határozóragok teszik teljesebbé a rendszert.: Jánosékn?« vagyok. Pécsijékni 
menyek. Ferencéknő/ hozzák. Ezek a megőrzött régiségeknek tartott ragok 
székelyeinknél még élnek, különösen az idősebbeknél.

Hasonlóképpen él még a régi nyelv -t, -tt helyhatározóragja, illetve 
időhatározóragja: suhutt (sehol), egy hejt van tárkon, igyenest, Magyaror
szágot van, örökét, erünet, éfélét.



A -bán, -ben rag összeesett a -ba, -be raggal. Nemcsak hova? kérdésre 
felelő helyhatározó és időhatározó ragja, hanem hol? kérdésre felelőé is: 
kuptorbo süttünk. Gagyábo jártunk. Mindig mosodik évbe van ótás. Bögriébe 
tölti.

Az n helyhatározórag -m  alakban hallatszik magánhangzó után: 
Hunyadonn, Magyarországonn. Érdekes az -n ragnak -hoz, -hez, -hoz helyett 
való használata: testenn álló rékli.

Az -n rag -on, ön, változata mód- és állapothatározói értékben szere
pel: szurossan, ünneplüösön, szívessen, csángósson.

A -ra, -re ragnak -ro, re változata van: kapuro, hátomro, telépre. Nem
csak valaminek a felszínére irányuló cselekvést fejeznek ki -ra, -re ragos 
névszóval, hanem -hoz, -hez, -höz, -ba, -be helyett is használják: Apám 
éjött a Szucsáva vízre a hídon kérésziül. Odajött a kapuro. Bavanistére ment. 
Állapot, körülmény határozó: Csukóra vót kötve.

A -hoz, -hez, -höz ho, -hő alakban szerepel: orvosho, pékhő.
A -val, -vei, rag v-]t nem hasonul és mássalhangzóval végződő tövek

hez is járul: vízvei, pitánval, hordókval, bal kezvel, zsindejvel, kezivel, fej
tővel, borsval.

A -bál, -bői helyett -hu, -bü szerepel: káposztábu, szüvembű.
A -tói, -tői helyett -tol, -töl, -túl, -tül hallatszik: attól, cibrétöl, anyó- 

somtul.
Az -ért, rag -étt alakban fordul elő: húsétt, amétt, pénzétt.
Az -ul, -ül mód- illetve állapothatározó rag gyakori : Vótam 6 évig öz

vegyül. Betony aszfaltot építettünk járdájul. Csuful elkárinkotta magát.
A -vá, -vé eredményhatározó rag nem illeszkedik, a -ty-je nem hasonul, 

a v helyett esetleg j  szerepel: A haj egy águlag vót mékfésülve.

1.3.2.2. A birtokos személyragozás

A birtokos személyragozásban az egyes szám harmadik és a többes 
szám harmadik személyében jelentkezik eltérés. Az egyes 3. személyben 
az -a, -e, -ja, -je beleilleszkedik a nyelvjárás hangtani realizációs rendsze
rébe: házo, keze, testye, karja, szikja a tojásnak. Az öregeknél -i is hallatszik: 
kári, sziki, testyi. A máj szó birtokos személyragos alakja: májája, mert a 
mája alakban nem éreztek birtokos személyragot, tettek hozzá még egyet.

A többes szám 3. személyben megőrzött régiségként— ik végződést kap
nak a szavak, akár palatális, akár veláris tövűek: fejikre, sémijik, kalapjik, 
bajik, talpik, gyomrik, kezik.

1.4. A z igeragozás

Az irodalmi nyelv igeragozási rendszerétől jelentős eltéréseket találunk 
székelyeink nyelvében. A nyelvi jelek sem mindig azonosak.

1.4.1. A z igemódok

Az igemódok jeleinek használatában nincs magyobb eltérés. Meg kell 
említenünk, hogy Hertelenden az öregeknél ma már egyre ritkábban hal
lani a felszólító módban ilyen alakokat: hújzon, erejszen. Ez csak a sziszegő



mássalhangzóra végződő töveknél tapasztalható, ahol a módjel helyetcse- 
rélt a tővégi mássalhangzóval és nem hasonult.

Az igemódok használatában felfigyeltünk a felszólító módú igealakok 
jelentő módú funkciójára: Festékbe beleforgasso, mékszárad. Panusára fel
kössék a térébuzát. Nem kopasszák, pörkölik a disznyót. Említésre méltó 
még a kell várjon szerkezet: kell, hogy várjon~kell várnia helyett.

1.4.2. Az időjelek

A székely nyelvjárás időrendszere, különösen a múlt idő rendszere 
gazdagabb, mint az irodalmi nyelvé.

A jelen időben itt is 0 morféma a jel.
A múlt idők rendszere teljesebb. Élő még az elbeszélő múlt használata, 

különösen elbeszélésben. Jele: e, é, á, a, (acU'k, addl, ada, adónk, adatok, 
adanak, kérek, kére'l, kóré, kérénk, kéretek, kérének).

A z egyszerű múlt -t, -tt, jelének -ott, -attf  -ett, -ött variánsai is vannak: 
feküdött, mégszaradott. Szeretik az összevont múlt időt: süttem, üttem, futta. -

összetett múlt idők is használatosak: írtam volt, írtam vala. Az írtam 
vala igealak a közelmúltban történt cselekvést fejezi ki, míg az írtam volt 
régibb múltra vonatkozik.

Az összetett múltak és az elbeszélő múlt használata csökkenti a várt
féle egyszerű múlt idő megterheltségét, pontosabbá teszi a kifejezést.

Jövő idő helyett jelent használnak: majd ad.
A feltételes és felszólító mód ideinek jelezésében nincs különbség.
A főnévi igenév képzője: -ni, -nya, (imya, innya).
A határozói igenév képzője nem hasonul: (-va~-val, -ve<~--vel: adval, 

nézve ~nezvel).
A van igével jelen idejű állapotot fejeznek ki: ki van posztolva, lé va

gyunk tevődve.
A határozói igenév a volt igealakkal a múlt idejű állapot kifejezésére 

szolgál.. Nálunk vót jőve Csaruga Misa bám és. El volt menve házul, ném 
vót otthon.

A lesz alakkal beálló állapotot jelölnek: ki lesztök tanyíttva.

1.4.3. A személyragok
#

Alanyi személyragok

A személyragok a nyelvjárás hangtani sajátságát tükrözik.
Az egyes szám 1. személye a jelentő mód'jelen időben: -ok, -ek^-ék,

ők.
Az elbeszélő múltban: -k, az egyszerű múltban: -am, -em, feltételes 

jelen időben: -k, a felszólító módban: -ok, -ék. A 2. személyben a jelentő 
mód jelen időben: -sz~-asz~-esz, -ol, -el, az elbeszélő múltban: -/, az.egy
szerű múltban: -ál, -él, a feltételes mód jelen időben: -e, a felszólító mód
ban: 0  /'»'-ál, -é le ié i .

Megjegyezendő, hogy az -sz, -s, -z  végű tövekhez téve -se személyrag 
hallatszik megőrzött régiségként az idősebbek nyelvében: téssz, keressz.



A felszólító módban funkció-megoszlás jelentkezik a a 0  és az -át, 
-él ragos alak között. A rövid (aggy) határozott, a személyragos alak pedig 
kérő felszólítást (aggyál) fejez ki.

Egyes szám 3. személyben nics személyrag: 0 .  De bizonyos igetö
vekhez (tesz, vesz, lesz, megy) -n személyrag járul: teszen, vészén, megyén.

Többes szám 1. személyben -unk, ünk (a jelentő mód és a felszólító 
mód jelen ideje), -nk (elbeszélő múlt, feltételes mód jelen idő).

Többes szám 2. személyben -tok, -tek^-eték, -tök (jelentő mód jelen 
idő, elbeszélő múlt, feltételes jelen), -etek, -átok (múlt idő, feszólító mód).

Többes szám 3. személyben -nák, -nek, -ak, -ek a személyrag. A -nák, 
-nek ragot jelentő mód jelen időben, elbeszélő múltban, felszólító és feltételes 
módban használják. Az -ak, -ek az egyszerű múlt időben használatos.

Az ikes ragozáshoz még ragoszkodnak, különösen az idősebbek. Sőt 
néhány az irodalmi nyelvben iktelen ige itt ikessé vált: lépik, termik. Az 
alszik ige így hangzik: aluszom, aluszol, aluszik; aluvám, aluvál, aluvék; 
alunnám, alunnál, alunnék; alugyam, alugyál, alugyék.

Az udvarias felszólításban ikesen használják az iktelen igét: Üjjék lé 
mán!

Az ikes ragozás a fiatalabb nemzedék nyelvében veszít megterHeltsé- 
géből, egyre kevesebben használják következetesen.

1.4.3.2. Tárgyas személyragok

Az egyes szám 1. személyű alanyra és egy vagy több meghatározott
2. személyű térgyra mutató személyrag: -lak, -lek.

Az 1. személyű alanyra és meghatározott 3. személyű tárgya mutató 
személyrag: -om, -ém^-em, -öm.

Az egyes szám 2. személyben: -od, -ed^-éd, -öd.
Az egyes szám 3. személyben: -í (vári, kéri), 0  : (várá, kéré, várná, 

kérné), -a, -e (várta, kérte, várja, kérje).
Többes szám 1. személyben: -juk, -jük (várjuk, kérjük), -uk, -ük, (vár

tuk, kértük}.
Többes szám 2. személyben: -játok, -itek (várjátok, kéritek), -tok, -tek 

(írátok, kérétek), -átok, -étek (írtátok, kértétek).
Többes szám 3. személyben -ik (várik, kérik), -k (várák, kérék), -dk, 

-ék (várták, kérték).
Az idősebbeknél hallhatók olvajsák, erejszék — féle alakos is.

1.5. A szóalkotás

A szóalkotás módjaiban nincs eltérés a nyelvjárás és az irodalmi nyelv 
között. Legfeljebb az egyes módok felhasználásának gyakoriságában van 
különbség.

1.5.1. A szóképzés

A nyelvjárás képzőrendszerében, funkciójában van némi eltérés az 
irodalmi nyelvtől, noha lényegében egyezik az irodalmi nyelv képzőrend
szerével.



1.5.1.1. A névszóképzők
Székelyeink nyelvében a kicsinyítőképzők használata jelentős eltérést 

mutat. A képzőhasználat gyakorisága nagyobb, mint más nyelvjárásaink
ban illetve az irodalmi nyelvben. Különösen az idősebb generáció nyelv- 
használatára jellemző a kicsinyítőképző erős megterheltsége.

A -cska, -cske kicsinyítőképző egyaránt járul főnevekhez és mellékne
vekhez: gyerkecske, ágacska, naccságacska, kapucska, ingecske, Gergecske; 
erősebbecske, szépecske, nagyobbacska, messzecske.

A melléknevek +  kicsinyítő képző funkciója: a melléknévben kifejezett 
tulajdonság kiemelése, kihangsúlyozása, a szokásosnál nagyobb mértékű 
tulajdonság jelölése: messzecske, (kissé, messze), szépecske (valóban szép).

Érdekes az -s melléknévképző használata: külömbös. (Most egyik kü- 
lömbös mint a másik). Ez az -s képzővel továbbképzett alak azt akarja ki
fejezni, hogy nagyon különböző.

1.5.1.2. A z igeképzők

Nem szándékozunk minden igeképzőt feldolgozni, csak néhány meg
figyelésünket közölnénk.

Székelyeink nyelvében a gyakorító képzők rendszerében van némi 
eltérés.

Még ma is közönséges, gyakran hallhatók az ilyen származékok: él
léget (eddegél), illogat (iddogál), viliéget tyiszeget).

Gyakori a -kol, -kel, -kői, a -tol, -tel, -töl képző: supákol, supátol, 
szöszmötöl.

A -gá11, -gél csak az öregektől hallható: ménégéi, jődőgél.
A -dós, -dös képző is gyakori: töpdös, kapdos.
Ismerik még és szokásos mértékben használják a következő gyakorító 

képzőket:
1. -/, ál, -él: ségél, csócsál, kinyútál
2. -d; suvad.
3. -z, -áz, -éz: hámoz, motoz
4. -g, -ng,: lóg, kering.
5. -al~dál, -dél: harapdál, vagdal, lépdel.
6. -doz, -dez, -döz: hajladoz, lődöz.
7. -dogál~dogal, -degel -dögéi: éddegel, méndegel.
8. -csál, -csél: káricsál, kérinccsél.
9. -gal~gál, -goi, -gel~gél: huzigál, keresgél, vonagol.

10. -gat, -get: duggat, szipogat.
11. -rc>£, -reg, -rög: csépérég, nyikorog.
12. -kol, -köl: pufákol, horkol.
13. -kál, -kél: áskál, motoszkál.
14. -tol, -tel, -töl: zuhatol, szöszmétöl.
15. -kinyáz~-kijáz: csuszkinyáz, csuszkijáz.
A műveltető igeképzők közül az -itt megterhelt: tanítt, fordítt, feszítt.



Az -at, -et műveltető képző használata szokatlan a széklet szóban: Nem 
tudott székletni, pedig ú csavarta a hasát.

Ismerik még a következő műveltető igeképzőket:
1. - t : pukkant, muccant.
2. -szt: mar ászt, szárászt.
3. -tat, -tet\ ásztat, bújtat, gübböktet.
4. -lal, -lel: fájlal, érlel.
A visszaható igeképzők közül az -ul, -ül megterheltebb, mint az iro

dalmi nyelvben: mékpiszkosul, meksárosul, mégvizül.
Használják még a következőket:
1. -ód, -őd: fűsűlődik, évődik, jáccódik, kinyútalódik.
2. -kólód, -kelőd, -kölöd: nyomkolódik.
3. -óz, -őz: hempergőz, kergetőz.
4. -hódi -ked, -köd: sivalkodik, kefélkedik.
5. -góz, -gőz: ölelgozik, nyilalgózik.
6. -ul, ül: dugul, szépül, lágyul.

1.6. A szófajok

A szófajok használata megegyezik az irodalmi nyelvvel.
Néhány feltűnőbb eltérés:
Kedvelt az erőst szó fokozó értelmű használata: Erőst nagy örömik 

ném telik benne.
A névutó-rendszerben a végett okhatározó kifejezésére szolgál: Leszáll

tam az ágyból a nagy álmatlanság végett.
A vaj a cselekvés bizonytalanságát jelöli:

Marat vaj egy fejőzs birka. Azon vótunk, hogy váj egy lánc fődet mégáren- 
dálni.

A kötőszók közül az és, az s a legterheltebb. Kapcsolásra szolgálnak, 
szavak és mondatok összefüzésére.

összefoglalás

Mivel már nagyjából ismerjük a jugoszláviai székelyek nyelvrendszerét, 
ismerjük az alcsíki székelyekét is, megállapíthatjuk, hogy a diftongusok, 
a zártság a hángtani realizációkban, az alaktani megoldások (a birtokos sze
mélyragozás -i, -ik, a tárgyas ragozás -i, -ik ragja stb.), azt bizonyítják, hogy 
a mi székelyeink valóban Al-Csíkból menekültek, az alcsíki dialektust őriz
ték meg kisebb eltéréssel 1764. óta.
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7. A HETÉSI NYELVJÁRÁSRÓL

A nyugati nyelvjárás területéhez tartozik Hetés is. A Hetés tájegység 
nevének keletkezését illetően a nézetek megoszlanak. Az első jelentősebb 
magyarázatot Gönczi Ferenc adja. Hetés területének meghatározását még 
az is megnehezíti, hogy a hetési helyi tudat gyengén él az emberekben. Szin
te szégyellik, hogy hetésiek. Kutatásaim azt a nézetet támasztják alá, amely 
szerint a Hetés elnevezés a hét háza végződésű (Bödeháza, Gáborjánháza, 
Göntérháza-Genterovci, Kámaháza-Kamovci, Nyakasháza, Szijártóháza, 
Szombatfa <  — Szombatháza) települések nevéből keletkezhetett.

A hetési nyelvjárás főleg az őrségi, valamint a göcseji nyelvjáráshoz 
áll a legközelebb.

Hangállományi és alaktani szempontból a hetési nyelvjárás eléggé egy
ségesnek mondható. Inkább ö-ző jellegű. Hangtani és alaktani jellegzetes
ségei nagyban megegyeznek az őrségi és göcseji nyelvjárás hangtani és alak
tani sajátságaival.

Szövegek:

— Ketödd regge(l) szuot a giép siptya^ mékhallotam, hogy a kokas 
kukorikut, föketem. Elüvéttem a vellámot, és Ferikhő mentem. Trészka 
niénim má(r) törté a mákot a börsüllübe. A fejszé nyelin éty köteldarab bíl- 
lögött.

— Összegyüöttek a szomszidok, és örömme(l) miésztik, hogy a föcske 
niéty fi(j)át hivogattya a kertöbe a magass diufa ágáro. Azok ágru-ágra rö- 
pütek, szátok.

— No, ebbü má(r) élig léssz, hogy té éggyik háztú a másikho ménsz. 
Id van a lepödü, ménny(i) e(l) szuommá(j)it. A borgyu má(r) várgyo.

— Biza, szégin a niép. Tava(l) a gyiég verté e(l) a juoszágot, most 
még a viz. A foluk egisszen telli vannak. Má(r) a kertná va(n) a viz. A te- 
henyöket ide lehet hajtanyi innya.

— Tennap vettünk búzát, de abbu sémi se léssz. Rossz az üdü a szán- 
tufuődnek, ném nyüöl a vetis.

— Riégön ászt monták az embörök, hogy a gyerököt a guola hozza. 
Akko(r) ügyes guólák vuotak, mert sog gyerököt tettek a kiéminyre. Ma ném 
tunnak anyít csinyányi. Ném füzetüdik kü.

—  Ebid után a kertöbe méntem. A kapáve bráznát husztam az ágyázsbo. 
Od vuot a gráblo még a vazsvélla is. öreganyám turut csinyát, éú még saut 
ittam, de ő nem ivót. Láttom, hogy ety kuodis benek mént a faluba.



A fenti szöveget néhány falusi emberrel való beszélgetéseim alapján 
állítottam össze. Alanyaim göntérháziak, hídvégiek, kámaházaik, dobrona- 
kiak, radamosiak (Genterovci, Mostje, Kamovci, Dobrovnik, Radmožanci), 
így a hetési nyelvjárás jellegzetességeit alátámasztó adatokat az ő élőnyelvi 
anyaguk szolgáltatja. E falvak nyelvjárása lényeges eltérést nem mutat a 
többi hetési falu nyelvétől, tehát a megállapított hangtani és alaktani saját
ságok nagyobbrészt érvényesek az egész hetési nyelvjárásterületre, sőt a 
szomszédos őrségi és göcseji nyelvjárásokra is.

A szöveget fonetikusan írtam le, forrásmintául használva Kálmán Béla 
Nyelvjárásaink című művét, Benkő Loránd Magyar nyelvjárástörténetét, 
Végh Jószef Őrségi és hetési nyelvatlaszát, valamint Penavin Olga A jugo
szláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlaszát (Muravidéki nyelvatlasz).

A hetési nyelvjárás fonémarendszerére jellemző, hogy megvan benne 
a nyílt e és a zárt é közötti jelentéstartalmat hordozó különbség: mént, ment, 
ember, vesz, vész. Bizonyos esetekben az é marad, vagy i lesz, pl. ebid.

A szóbelseji köznyelvi ó, ő, és é helyett általában uo, üö és ié nyitódó 
diftongusokat használnak : szuot, giép, niéz, riégön, nyüöl, szuoma, juo- 
szág, fuöd.

Megfigyeléseim szerint az általam vizsgált területen Hetés Jugoszlá
viához tartozó részén) az é, ó, és ő hangok helyett nem tiszta ié, uo és üö le
begő diftongusokat alkalmaznak, mint ahogyan azt az említett nyelvatla
szok jelölik, hanem az ié, uo és üö inkább az ié, uó és öö emelkedő diftongu
sok felé fejlődik, azaZ él, amit Végh József még csak így jelöl: ié, ou és üö 
nyomatékosító helyzetekben.

A szövegben ezt a fajta hangváltozást nem jelöltem, és az é, ó, és ő he
lyett mindig az ié, üo és üö diftongusokat alkalmaztam.

Az a, á és é hangok köznyelvi ejtése mellett megtaláljuk a kissé zártabb 
a-1 és á-t és a kissé nyíltabb e-t is. Ezt a hangtani változást sem jelöltem a 
szövegben.

Az 6 és ő a szavak végén a nyilt szótagban általában u és ü: biru, hordu, 
födü, lepödü, küsü.

Gyakori tendencia, hogy a köznyelvi é helyett i hangot használnak a 
szóvégi zárt szótagban: niénim, nyelin, szomszid, élig, szegin, vetis, kuodis.

Az a és e záródási tendenciája is él a szó végén: lábo, házbo, ágro, láttyo, 
keze, kefe, fejszé.

A labiális tendencia, amely a nyugati nyelvjárástípusban erősen ü-ző 
az i-ző rovásra, Hetésben főleg ö-zői embör, de embér is, menők, kertöbe, 
tehentökek, föcske; de: üdü, kü, fűzett (fizet) ümög-^üng.

Az a illabiális tendenciájára is van példa: a>á: fonál, vonal, ténnáp.
Jellemző az í, ú és'ű rövidülési tendenciája; ezek a magánhangzók a he

tési nyelvjárásban mindig rövidek: sip, hiv, viz; ut, kút, könnyű, csöpögü, 
sürü.

Depalatális tendencia az /-ezés az -ly rovására, mely minden esetben 
érvényesül: gyola, folu, osztál, hel, mellik.

A köznyelvi -n helyett általában palatális -»y-ezés él: tehény, ennyi, 
csinyányi, kalány.

Némely szóban megvan ennek a fordítottja is: asszon, szégin, légin.



A j>gy> ty affrikációs tendencia is él még: burgyu, siptya, aptya, ka- 
laptya, gyiég, gyelös, gyüönek.

Gyakori az -/ hang szóvégi és szóbelseji kiesése, azaz nem hangoztatása: 
regge(l), tava(l)(ly); föketem, röpütek, besü.

Hasonlóan nem hangzik sok esetben a szóvégi -n és -r: máakko, ille,
olla.

A -v zöngésitő és zöngétlenítő funkciója is megvan: od van, sog van, 
husiiét, kötfÖ, testfiér.

Megvan a hosszú mássalhangzós tendencia ott, ahol egyébként a köz
nyelvben rövid mássalhangzó van: magáss, bakkancs, rokkon, mezzü, pap- 
piér.

A mássalhangzó-torlódás feloldása sok jövevényszóban nem történik 
meg: brázno, gráblo, grádics, brüs (birs)-körte,

Ha a -v kiesik a szóból, általában -h vagy -j helyettesíti, de Göntérhá- 
zán hiátussal is előfordulhat: saju~sau, luója~lua, ijott~iott'--'itt.

A hetési nyelvjárás alaktani sajátságai közül a következőket kell kie
melnünk:

Néhány határozórag nem illeszkedik, csak egy alakja van: -ve, -je, -ho, 
-hö, -n i: kapáve vagy kapájje, biruho, Ferihö, Teriná, kertná.

A valami felé vagyis az irányt kifejező igekötőket -nők, -nek raggal nyo- 
mósítják: künek, benek, odánok, visszánok, hazánok, főnek, lének.

A főnévi igenév képzője -nyi és -nya: csinyányi, mennyi (menni), innya.
A szavakban előforduló -dn és -gn hangkapcsolat hosszú gemináta -nn- 

né hasonul: ténnap, tunnak, annak (adnak).
A birtokos-személyragozás is sajátos jellegű. Az egy birtokos egy bir

tok 3. személyének ragjában: lábo, háto, keze nyele; a több birtokos egy 
birtok 3. személyének ragjában: lövik, tiktyik; a több birtok jelölését kettőzve 
jelölik: tikomak; tehentökek, kezeknek, füleimek.

Végül mint különösen archaikus nyelvi jelenséget említem meg a fel
tételes módú, jelen idejű igealak -jo, -je végződéssel való bővülését az egyes
szám 3. személyében: látnájó, imájo, olvasnájo, kiémijé, ütnijé.

A jugoszláviai hetési nyelvjárás szókincsének fejlődésére elszigetelt
ségénél fogva nagy hatással van a szlovén nyelv. A nép nyelvébe sok szlo
vén szó kerül a társadalmi élet köréből, s így születnek meg a gyakori, fur
csa „kétnyelvű" mondatok: „Elmegyek az obcsinára (občina =  tanács), 
és kérek egy potrdilot (potrdilo =  igazolás) a kataszteri jövedelmemről**.
— „A predszednik (predsednik =  elnök) azt mondta, hogy ezt az ügyet a 
SZZDL (SZDL =  Socialistična zveza delovnega ljudstva =  a Dolgozó 
Nép Szocialista Szövetsége) szekretárja (sekretar =  titkár) intézi.** — „A 
Blagovnicában (Blagovnica =  Áruház) új számoposztrezsba (samopostrežba 
=  önkiszolgáló—részleg) nyílt.**

Jellemző még a szókincs- és kifejezőkészég stagnálása, valamint a szlo- 
vénes szórend és mondatszerkesztés.



8. NYELVJÁRÁSI sa já t sá g o k  t ü k r ö z ő d é s e  l e n d v a  
~ LENDAVA ÉS KÖRNYÉKE FÖLDRAJZI 

NEVEIBEN

A magyar dialektológiai irodalom gyűjtőterületem nyelvjárását az ún. 
nyugati nyelvjárásterülethez (vő. Balassa József, A magyar nyelvjárások 
osztályozása és jellemzése. Bp. 1891.25—39;Horger Antal, A magyar nyelv
járások, Bp. 1934. 13; Kálmán Béla, Nyelvjárásainak. Bp. 1966. 69—71; 
stb.), illetőleg a hetési nyelvjárástípushoz sorolja (vő. Imre Samu, A mai 
magyar nyelvjárások rendszere. Bp. 1971. 337). E vidék népnyelve tanul
mányozásának nagy múltja és gazdag hagyományai, eredményei vannak. 
Már a nép nyelve felé való fordulás legkorábbi szakaszaiban, a XIX. század 
első felében hírt adtak a közeli Göcsej, Hetés és az Őrség néhány nyelvjárási 
sajátságáról (vö. Pláner Ferenc, Zala Vármegye Göcsei szóejtés (dialectus), 
s annak némely különös szavai: Tudományos Gyűjtemény 1832: III. 62), 
majd pedig a század második felében s a XX. században az adatközlések, 
szógyűjtemények, jelenségleírások stb. tömege árulkodik a kutatóknak vidé
künk népnyelve iránt megnyilvánuló érdeklődéséről (1. Lőrincze—Benkő, 
Magyar nyelvjárási bibliográfia 1817—1949. Bp. 1951. megfelelő tételeinél!) 
A legújabbkori magyar dialektológiai irodalomban is igen előkelő művek 
foglalkoznak a tájegység nyelvjárásaival. A népnyelv tanulmányozása leg
korszerűbb eljárásának tartott nyelvföldrajz éppen vidékünkről produkálta 
a magyar nyelvjárástudomány két regionális nyelvatlaszát, Végh Józsefnek 
a legkényesebb igényeket is kielégítő művét (őrségi és hetési nyelvatlasz. 
Bp. 1959.) valamint Penavin Olgának, a jugoszláviai Muravidék magyar 
nyelvjárásairól összeállított igen értékes atlaszát (A jugoszláviai Muravidék 
magyar tájnyelvi atlasza MNYTK. 116. sz. Bp. 1966). Nem nyelvjárásvizs
gálat céljából készült, erre azonban bizonyos fenntartásokkal és óvatosság
gal mégis felhasználható a Papp László és Végh József szerkesztette Zala 
megye földrajzi nevei c. hatalmas gyűjtemény (Zalaegerszeg, 1964)., mert 
a népnyelvi adatok közlésében egyrészt megfelelő hangtani pontosságra 
törekedett, másrészt a földrajzi névi szókincs számos olyan nyelvjárási le
xikai, hangtani stb. elemet tartalmaz, amelyet a korábbi feldolgozásokból 
nem ismertünk. Ugyancsak fontos adalékokat nyújt Göcsej és Hetés nép
nyelvének alaposabb megismeréséhez Ördög Ferenc nemrégiben megje
lent személynév-monográfiája {Személynéwizsgálatok Göcsej és Hetés terü
letén. Bp. 1973.) Természetesen, a vidékünkre vonatkozó nyelvjárási iro
dalom -más nyelvjárástípusokéhoz viszonyítva- bősége nem jelenti azt, hogy 
itt a dialektológiának már nincsenek feladatai, hiszen nem születtek még 
sem jelenségmonográfiák, sem pedig a nyelvjárás általános jellemzésére 
vállalkozó feldolgozások.



A földrajzi nevek önmagukban is nyelvjárási jelenségeknek tekinthetők 
(ha úgy tetszik: abszolút tájszavaknak, vö. Benkő Loránd, Magyar nyelv
járástörténet. Bp. 1957. 11), ugyanakkor — mivel valamennyien közszói 
eredetűek, s a köznévi előzmény a legtöbbjükben még kimutatható — a 
nyelvjárás egykori és mai szókincse bizonyos rétegeinek vizsgálatára is al
kalmasak, továbbá a közszavakat ért hangtani változások általában érvénye
sülnek a tulajdonnevekben is, így a földrajzi nevek nyelvjárási sajátságai
nak számbavétele hozzásegíthet bennünket az egész nyelvjárás leglénye
gesebb sajátságainak megismeréséhez is. Gyűjteményem összeállításakor ter
mészetesen nem törekedhettem a kiejtésbeli finomságok impresszionista 
módszerű jelölésére, pl. — noha ez a nyelvjárás köztudottan kedveli a ket
tőshangzókat — magam a földrajzi név gyűjtésének természetéből adódan 
a difftongusokat sem jegyeztem, anyagom mégis alkalmas a Lendva kör
nyéki népnyelv fonémaállományának elemzésére.

A nyelvjárás magánhangzóinak rendszere a következő képet mutatja:

E rendszerben a köznyelvi hangrendszerhez képest jellemző a kétféle 
e hang megkülönböztetése, valamint a felső nyelvállású hosszú magánhang
zók teljes hiánya (vö. Imre Samu: i.m. 170., Kálmán Béla: i.m. 69—71). 
A középső nyelvállású hosszú magánhangzók realizácója számos alkalom
mal diftongusos, illetőleg a köznyelvi hosszú ó-,ő-vel szemben szóvégi helyzet
ben M-t, w-t találunk. Megmarad ez az w, ü még mássalhangzóval kezdődő 
toldalék előtt is.

A nyelvjárás mássalhangzórendszere azonos a köznyelvivel, attól mind
össze az különbözteti meg, hogy a gólya >gója típusú j-zés helyett l-tzés 
van, így a -j megterheltsége kisebb, az -l-é nagyobb, mint a megfelelő köz
nyelvi fonémáé.

1. A magánhangzók megfelelései:

a) Zárt ~  nyílt szembenállás:
Köznyelvi — a nyelvjárási — o : Tomás kuta (Vf.)*, Tomás Pali 

körösztye (B.). Gonajos (Cs.); Lármofa (Hf), Kenderszárosztu (Kh.), Ken- 
dörszárosztu (K.), Kányo-gérind (B), Sárgo-lik (Gy.), Káso-erdü (Cs.), 
Sárgo-viz (Kó.); Uccábo (D.), Riganyóci-táblo (Zs.), Dombitáblo (Gy., La..), 
Pacsala házo (Hf.) stb. Az a megfelelés tehát hangsúlyos és hangsúly
talan, tő- és toldalékbeli helyzetben egyaránt előfordul. A Tomás névben 
levő — o-zás esetleg megőrzött régiség is lehet, a Gonajos független o-zása 
azonban nyelvtörténeti okokkal nehezen magyarázható (vö. Imre Samu:

l) A földrajzi nevek után álló rövidítések a gyűjtőterület helységeire utalnak. (Vö. a rö
vidítések jegyzetével dolgozatunk végén.)

A) HANGTANI SAJÁTSÁGOK

a) rövidek: u ü i
o ö é 
a e

b) hosszúk:
ó ő é 
á



i.m. 1964). A többi példa az -á utáni -o-zás jellegzetes, más nyelvjárástípu
sokban is megfigyelhető esetét mutatja (pl. a palócban, vö. Imre Samu:
i.m. 196).

Köznyelvi — o ~  nyelvjárási -a : A nyílt tendencia működésére csak 
két morfémában, s összesen öt földrajzi névben van példánk: Magyarus 
(Zs.), Hargas (Ph.), Hargas-főd (P.), Hargas (Vf.), Hargasi ut (Vf.)

Köznyelvi -6 ~  nyelvjárási -u : Állu (Kó.), Zsidu-domb (L.). Zsidu- 
temetü (Hf.), Zsidu-rét (B.,K.), Biru higgya (Gy.), Biru-ritás (La.), Csikászu 
(La.), Kendörásztatu (B.), Gombászu-erdü (Hf.), Ósuerdü (Vf.), Rigu-part 
(Vf.): stb. Ez a megfelelés — a következő szembenállással együtt — csak 
abszolút szóvégi helyzetben és mássalhangzóval kezdődő toldalék előtt for
dul elő. (vö. Imre Samu: i.m. 170.)

Köznyelvi -o ~  nyelvjárási -ü : Gombászú-erdü (Hf.), Erdü (L., Gy.)» 
Temetü (Gh. Gy., Hv. stb.), Düllü (D.), Fájszliszőlü (P.), Csörgü-rét (L.)> 
Besü-telek (L.), Küsü-erdü (D.), Terelü ut (K.), Garaji-fenyüs (Vf.) stb-

Az -ü terhére jelentkező ő-zés egyedül a börü morfémában (és ennek 11 
földrajzi névi származékában) fordul elő.

Köznyelvi -é ~  Nyelvjárási -i: Gesztinyis (Gs.), Mellik-ritás (K.)» 
Ritás-mellik (K.), Kertisz-parag (Gy.), Pukáni kuttya (La.). Törvinyfa (L.) 
stb. Nyelvjárásunkban az -é terhére jelentkező í-zés nem fordul elő, az i-zésre 
viszont minden hangtani helyzetben van példa (vö, Imre Samu i.m. 184). 
Tapasztalatom szerint azonban hangsúlyos helyzetben, tőszó első szótagjában 
ez a jelenség is meglehetősen ritka, így pl. mihe ’méh’, de béllög 'bélyeg* 
piénz ’pénz’, iéppen ’éppen’ stb. A földrajzinév-anyagban csak a hangsúly
talan z'-zésre vannak példáim.

b) Labiális ~  illabiális szembenállás:
Köznyelvi -e (é) ~  nyelvjárási -ö : A vidék nyelvjárására az erős fokú 

ö-zés jellemző, a szótő első hangsúlyos és további, hangsúlytalan szótagjaiban, 
valamint a toldalékokban egyaránt gyakran találkozunk vele. Pl. Köröszt 
(K.Ph.), Föcskendüházna(Cs., D.), Lönti-szőlü (P.), Fö-vég(D., Gh., Kn.R.), 
Fősü-rét (Cs., D.), Fő-vég (Hf., P., Ph., Vf.,) Berök (Cs., Hf., L.), Kertök 
(P.), Kendörös (Ph.), Gyerökök mónájik (B.) Kőrisös (R.); stb.

A köznyelvi -ü ~  nyelvjárási i szembenállás nem gyakori, (vö. Imre 
Samu: i.m. 188).

c) Pallatális ~  veláris szembenállás:

Ez a jelenség nyelvjárásunkban ugyancsak rendkívül ritka, csak néhány 
morfémát érint. A köznyelvi lyuk megfelelője valamennyi földrajzi névben 
tik: Asszonylik (Ph.), Báger-lik (gy.), Farkas-lik (La.), Fővágu-lik (Vf.), 
Gyepü-hegyi-lik vágy Lik (Vf.), Kövecsös-lik (B.), Róka-lik (K.), A hosszú 
melléknév is következetesen hosszi alakban fordul elő: Hosszi-berék (La.), 
Hosszi-főd (Gh., Ph., Vf.), Hosszi hid (Hf.), Hosszi-rét (Kh.Gy.), Hosszi- 
ritás (R.), Hosszi-Viszköz (Cs.)> s°t Hosszúfalu neve is Hosszifalu, Végül 
-i van az -uk, -juk, -ük, -jük birtokos személyragban is: Gyerökök mónájik 
(B.), Sagácsik laptyik (Kó.), Bénik pataktyik (Gy.), Pozsgajik kuttjrik (Cs.), 
Harangozuk uccájik (K.), Kis Jankuk mezzejik (B.), Jakapik vőgyik (Vf.)



Köznyelvi -i ~  nyelvjárási -o megfelelést mutat az -ista mórfémában 
Bánután két földrajzi névi példa: Kolonosta-lapáci út, Kolonosta-lapáci- 
-rétek.

2. A mássalhangzók megfelelései

a) Gemináció: A nyelvjárás egyik legszembetűnőbb sajátossága a köz
nyelvi rövid mássalhangzónak intervokális helyzetben való megnyúlása, 
pl. Átalli (La.), Düllü (D.), Hállu-hel (La.), Fejjér-kert (La.), Képi-düllü 
(Kh.), Zuggu (Cs.), Majjor (Ph.), Mezzü-rönd (Ph.), Sziget-mezzü (Ph.), 
Majjérka (Cs.), Fönyóllu (P.), Keritis (Gy., Vf.), Töllös (La.), Ujj-ásás (Hf.), 
Ujj-uti-fődek (1). A petesházi Csaritt geminátája valószínűleg egy köznévi 
csarittos alakból való visszakövetkeztetéssel magyarázandó.

b) Affrikálódás: A birtokos személyrag j-je a szótő p, k, f  hangja után 
-ry-vé, b, g, v, r, 1, m után gy-vé alakul (vö. Kálmán Béla: i.m. 45), pl. Sagácsik 
laptyik (Kó.), Bénik pataktyik (Gy.), Kolonisták kövecsös liktyik (B.), Gálik 
telektyik (Vf.); Vörös képtye (D.), Széplányog dombgya (D.), Burgyánt (B). 
Az explozív gy-zésre a földrajzi hevek köréből nincs .több példám, hacsak 
nem sorolhatjuk e jelenség alá a legelő köznévnek többször lejegyzett legyelü 
változatát, pl. Csiku-legyelü (Vf, Zs.). Legyelü (Gy., La.). A jelenség for
dítottja figyelhető meg a petesházi Jegyzü-rét ( ~  Jegyzü-rét) ejtésében.

c) Depcdatalizáció: A köznyelvi /-zéssel szemben az egész Dunántúlon, 
így a mi nyelvjárásunkban is tapasztalható /-ezést a legtöbb példában depala- 
talizációnak tulajdoníthatjuk, ritkábban állunk szemben megőrzött régiségek
kel (vö. Benkő Loránd: i.m. 98). Lendva környékén az eredeti -l+ j kap
csolatból származó //jy-nak ll-é való depalatalizációja is megtörtént. Pl. 
Kastél-domb, Kastélok (Kh.), Kebölé-folu (Hv.), Folat-part (Hf.), Géphel 
(K.), Miheli-berök (K.), Róka-ük (K.), Báger-lik (Gy.), Farkas-lik (La.), 
Hállu-hel (La.), Királ-kert (La.), Gólafa (L.), Méll ut (Vf.); illetőleg Telek 
alla (Kh.), Erdü alla (Hv.), Csór alla (Cs.), Dius alla (Cs.). Inkább csak iga
zodásnak (accomodatio) vagy képzés helye szerinti részleges hasonulásnak 
tekinthetjük az -ny depalatalizációját k, t  előtti helyzetekbén: Törvin-kerti- 
-düllü (Kh.), Cigántelep (D.), Cigán-kert (D.), Cigán-tábló (Zs.). — A pala- 
talizáció jóval ritkább jelenség, névanyagomban kevésszer fordul elő: Kisz- 
Szenyégetü (Hf.), Naty-Szenyégetü (Hf.), Szenyögetü (La.), Vény-Mura 
(Kó.), Lényéskertek (Vf.)

d) A zárt szótagú -l kiesése: A zárt szótagi liquidák nyújtó hatása és 
kiesése a XVI, XVII. század óta megfigyelhető jelensége a magyar nyelvnek 
(vö. Benkő Loránd: i.m. 95). A kutatók többsége szerűitekét jelenségnek 
egymáshoz egyáltalán nincs köze, aligha szabad tehát a volt >  vót típusú 
fiangfejlődésben az -l kiesése nyomán keletkezett ’pótlónyúlást’ látni (vö. 
Benkő: i.h.). A két jelenség különválasztását az is indokolja, hogy az 1-hez 
hasonlóan nyújtó zárt szótagi -r, és -j kiesésére emlékeinkben és nyelvjárá
sainkban alig van példa. A Lendva környéki nyelvjárásban a liquidák nyújtó 
hatásának érdekes kettőssége figyelhető meg: a mai népnyelvben — a magyar 
köznyelvhez hasonlóan — nem érvényesül a nyújtó hatás, régebbről azonban 
ezt az 1-ről ki tudjuk mutatni. A földrajzi nevekben és a közszavakban ugyanis 
több morféma hosszú magánhangzót tartalmaz a köznyelvi rövid magánhangzó



4-1 kapcsolat helyett, s ez a változás csak az -1 abszolút időtartama egy részének 
a magánhangzóra való átháramlásával magyarázható (vö. Benkő: i.h.). Ez 
a jelenség azonban régebben sem volt általános, amint bizonyítják is ezt az 
ugyanazon morfémáknak rövid és hosszú magánhangzót tartalmazó változatai. 
Ezek alapján a zárt szótagi -/ viselkedésének eseteit a Lendva környéki nyelv
járásban a következő csoportokba sorolhatjuk: 1. az -l megmaradása: Alsu- 
-telek, Belsü-legelü, Fölsü-telek, Kunhalmok (D.), Kastel-domb (Kh.)> 
Bül főggye, Fölmérött, Útvonal (R.), Alsu-Lapác, Fölsü-rét (Gh.), Szelvéni 
hid, Szelvin (Hv.); 2. az -l kiesése a morféma magánhangzójának megnyúlása 
nélkül: Asu-patak higgya, Besü-erdü (D.), A-vég (Hh.), Asu-Górica, A-vég 
(R.), Asu-Nagy-rét, A-vég (Gh., Hf., Ph., Vf.), stb.; 3. az -/ kiesése a morféma 
magánhangzójának megnyúlásával: Tőfás (K.), Vőgy (Hf.), Zótár kút (Hf.), 
Mónár-főd, Pap-főd, Szomi-móna (Kh.), Nétytőfák géringye (B.), Tőfás, 
Vőgyi-parag, Zódos-kert (La.); 4. az -l kiesése a morféma magánhangzó
jának minőségi változásával: — a) a morfémában zártabb hosszú magánhangzó 
van: Ósu-Szégyőgy, Vadómás (Hf.), Ó-vég (La.) — b) a morfémában zártabb 
rövid magánhangzó van: Mi-vőgy 'mély-völgy’ (L.), Kápuna (Cs., Gy., 
La., Vf., Zs.), Bagú-rét (Hv.)

Az -1 kiesésének és megmaradásának kettőssége ma már az egész magyar 
nyelvterületre jellemző, illetőleg a nyelvfejlődés, a köznyelvi jelenségek 
behatolása a nyelvjárásokba egyre inkább az 1-ező formák térhódításának 
kedvez. Anyagomban az 1-ező morfémák száma az elíziósokéhoz képest még 
eléggé alacsony, ez azonban gyűjtési módszeremnek abból az eljárásából 
is következik, hogy minden alkalommal igyekeztem kideríteni az archaikusabb 
és általánosabb használatú névformát, s az 1-ező példákat csak akkor jegyeztem 
le, ha a helyi nyelvjárásban azok voltak a gyakoribbak, tehát a jelenlegi nyelv
állapotra jellemzőbbek. Szórványosan ma már az egész területen előfordulnak 
az 1-ező formák, uralkodókká azonban csak a köznyelvi hatásnak jobban 
kitett, városiasabb településen, Lendván és Dobronakon váltak.

Az elízió 4. esetében többszörösen összetett hangfejlődés játszódott le. 
Az a) altípusban a magánhangzó nyúlásán és az -1 kiesésén kívül a tőbelseji 
hang zártabbá válása is megtörtént, s ez itt tulajdonképpen hanghelyettesítés: 
a nyelvjárásból hiányzó alsó nyelvállású labiális hosszú magánhangzónak a 
megfelelő középső nyelvállású hanggal való pótlása. A b) altípusban is így 
képzelhető el a fejlődés: rövid magánhangzó +1 >  hosszú magánhangzó 
+  1 >  hosszú magánhangzó >  rövid, zárt magánhangzó. A nyilt szótagi 
-6, -ő ugyanis a nyelvjárásban -u, -ü lett (1. előbb az ó ~ u , ö  ~ ü  szemben
állást!), illetőleg a ’Mély-völgy* >  Mi-vőgy példában rövidülés játszódott 
le, mivel a nyelvjárásból hiányzik a felső nyelvállású hosszú magánhangzók 
sora.

e) A mássalhangzók változásainak egyéb esetei: Ebbe a csoportba azokat 
a megfeleléseket sorolom, amelyek az előzőkben ismertetteknél* kisebb ható
körűek, amelyek anyagomból csak néhány példával szemléltethetők, illetőleg 
egyszeriek. A nyugati nyelvjárásterületen több példából ismert szóvégi 
zöngédenülésre (vö. Kálmán Béla: i.m. 44) mindössze egyetlen példám van: 
Lendva-visz (B.). A hosszú -ó hang megrövidülése figyelhető meg a Forás- 
-föld (P) névben, s ugyanilyen jelenség lehet a ’parlag* >  parag köznév is 
(amely számos földrajzi név része területükön,) ugyanis az -l kiesésével itt 
nem lehet számolni, hanem csak egy -rl > rr asszimilációt, majd rövidülést



tehetünk fel. Ugyancsak szórványos jelenség az az névelő -^-jének átvonása 
a magánhangzóval kezdődő földrajzi név elé: Zátal (D.). Zanta-szeg (La.) 
Zispán főggyé (Zs.). Zótár-kut (Hf.). A hangátvetés az idegen szó helytelen 
beidegzésével magyarázható az Ékonomija (L., Zs.) névben, illetőleg a mással
hangzó-torlódás feloldásának módjaként értékelendő a ritás köznévben (Gá- 
ritás (La.), Ósu-ritás (K.) stb.

f) A -V  indukáló hatása a részleges hasonulásban: A nyelvjárásterületen 
következetesen érvényesül, így a megfelelő fonetikai helyzetben a földrajzi 
nevekben is; Büközs vize, Kerd-vég, Réd-vég (Hv.), Teleg-vég, Teleg-végi- 
köröszt (Hf.), Kerd-végi-fődek (L.)? Diázs-vőgy, Kizs-Diázs-vőgy (Vf.)

B) ALAKTANI SAJÁTSÁGOK

A Lendva környéki nyelvjárások alaktanáról még annyi ismeretünk 
sincs, mint amennyi e táj népnyelvének hangrendszerérői. Néhány sajátos
ságot megemlítenek ugyan a magyar nyelvjárásokról szóló összefoglaló művek 
(pl. Horger Antal: i.m. 108 kk.; Kálmán Béla: i.m. passim; Imre Samu:
i.m. passim), a tüzetes feldolgozások azonban még a jövőre várnak. Alapvető 
célomból következőleg magam is csak azokkal az alaktani jellemzőkkel fog
lalkozom az alábbiakban, amelyek a földrajzi nevekben megmutatkoznak, 
illetőleg a földrajzi nevek alakításában szerepet játszottak.

1. Totani kérdések

A másodlagos járulékok előtt két mássalhangzó után a nyelvjárás még 
őrzi a tővéghangzót(vö. Horger: i.m. 108), azaz más nyelvjárásokkal szemben 
kötőhang kapcsolja a toldalékot a tőhöz: Bükköbe (Cs.). (E határozóragos 
névtípusról bővebben szólok dolgozatom egy másik fejezetében.) További 
példák ragos alakokban: Géréncsér-kert, — kertöbe, Kelenc-kert, -kertöbe 
(La.). Bükk, Bükköbe (P.). A köznyelvi többalakú változó tőtípussal szemben 
változatlan a tőbelseji magánhangzó az ér > er szóban: Ladanica-er, -er, 
Moláko-er (R.)., Csigás-er, Fekete-er, Sáros-er, Zsibbos-er, Kis-malom- 
-er (B.). E jelenség bizonyára nem minősíthető megőrzésnek, inkább arról 
lehet szó, hogy a primér járulékok előtti rövid magánhangzós tőforma nyomult 
be a nominativusba is. Ugyancsak kikerült a köznyelvi többalakú változó 
tőtípusból az -ő ~  e váltóhangű erdő, szőlő, mező, nyelvjárási erdü, szőlü, 
mezzü köznév, és az egyalakúak közé került /Asai-erdü (r), Kerti-szőlüna, 
Fősü-mezzü (Cs.), a bánutai Szomilik mezzejik földrajzi név azonban még 
az e-ző változatot is őrzi. A köznyelvi megfelelőhöz képest Hidvégen e jelen
ség fordítottja tapasztalható a temető, nyelvjárási temetü bizonyos toldalékos 
alakjaiban, ugyanis ez a köznév az egyalakú tőtipusból ő ~  e hapgváltó 
típusba került át: Döktemeteji ut, Temeteji ut. (Érdemes fölfigyelni arra, 
hogy az e-zö mezzejik és temeteji tőváltozat névanyagomban csak a szomszédos 
Bánuta és Hídvég falvakban fordul elő!) A köznyelvi egyalakú tővel szemben 
hosszú -ó ~  á hangváltakozást mutat a völgyifalubeli Diázs-vőgy név. 0  ~  1 
váltakozás figyelhető meg a tölgy köznév helyi megfelelőiben: Tőfás (K.La.), 
de: Töllös (K. La.)



E témakörből mindössze egy jelenséget kell megemlítenünk. Kutatóink 
az őrség és Hetés vidékéről feljegyezték azt, hogy a köznyelvi -ás, -és képző 
helyett e nyelvjárásban gyakran -it, -ét képzős formát találunk: disznuölet 
'disznóölés’, sorozat ^sorozás’, vetedbe Vetéskor’, hófujat ’hófuvás’ stb, 
(vö. Végh József: i.m. 89—95 sz. térkép; Imre Samu: i.m. 327). Névanyagom
ból a következő példák tartoznak e csoportba: Szentháromsági-fordulat (L.), 
Tekerület (Vf.), Folat-part (Hf.). Ha hiteleseknek fogadhatjuk el Spitzer 
Amold századforduló előtti földrajzinév-közléseit (vö. Nyr. XIV. 144), 
akkor a régebbi névkincsből e típusba sorolhatjuk még a következő neveket 
is: „Hegyfordulatok“ : bakóaljai, Bömhéczi (L.), bükkaljai, bükkhegyi (Cs.), 
diósvölgyi (Vf.), fodorrendi (Cs.), gyepühegyi (Vf.), hidegkúti (Hf.), kulcsár
rendi, magyardiáki, majorkai, máléhegy (Cs.), mélyvölgyi (Cs.L.) szénégetői 
(HF.) szentháromsági (L.), szücseleje (Cs.), ujtamási (L.) zoknyaki (Cs.)

3. Ragozás

Nyelvjárásunkban a -nál, -nél határozórag nem illeszkedik: palatális 
hangrendű szavak után is a veláris toldalékot használják, pl. Kerti-szőlüna 
(Cs.), Körösztná (P.), Váguhídná (D), Váguhidifődekna (L.). A köznyelvi 
-cm, -m, -ön határozórag helyett csak az -on, -ön alakpárt használják: Gönc- 
-rétön (Zs.), Kis-rétön (Kh, R. Gh.), Kis-rétekön (Vf.), Réd-végön (Hv.), 
Telekor (Hf.), He-rétön (Ph.), Határi-fődekön (Vf.), Gesök-rétön (P.). 
A hegy szóban hasonulásos hangsúlyos ö-zésre is van példánk (vö. Imre 
Samu: i.m. 204): Bükk-hégy, de -högyön (Hf.), Csente-hegy, de -högyön 
(Cs.), Gyepü-hégy, de -högyön (Vf.). Elü-hégy, de högyön (P.). Kivételt 
képeznek a szomszédos Dobronak és Zsitkóc falvak: Fesö-hégy, -hegyén 
(D.), Rigányócihégy, -hegyén (Zs.).

A birtokos személyrag többes szám harmadik személyben illeszkedik, 
megoldása egy alakú, -ik, -jik (vö. Imre Samu: i.m. 311), vagyis a birtokost 
a birtokszón is jelölik: Kolonisták kövecsös liktyik, Gyerökök mónájik, Kis 
Janku mezzejik, Szomilik mezzejik, Szomilik rétik (B.), Andrásik kertyik, 
Gálik telektyik, Jakapik vőgyik (Vf), Bénik pataktyik (Gy), Harangozuk 
uccájik (K.), Pepik körösztyik (Kó.), Kutyák géringyik (R.) stb.

A nyelvjárási sajátságok érvényesülése ma már Lendva környékén sem 
megy végbe törvényszerű következetességgel. Azok a társadalmi, gazdasági, 
kultúrális, stb. tényezők, amelyek másutt is a nyelvjárásiasságok erős fokú 
visszaszorulását eredményezték, itt sem voltak hatástalanok, hanem — ha 
kisebb mértékben is — az egész vidék nyelvhasználatában, sőt az egyének 
beszédtevékenységében is bizonyos nyelvjárási — regionális köznyelvi diglosz- 
sziát hoztak létre. Olykor a köznyelvi forma már itt is felváltotta, kiszorította 
a nyelvjárási alakot, máskor csak megindult, de még nem fejeződött be a 
kicserélődés folyamata, megint máskor pedig egyes sajátságok érvényesítése 
a földrajzi nevekben is fakultatívvá vált. Gyűjtésemben figyelemmel voltam 
a nyelvjárásnak erre a sajátságára is, és ha a névalakokban legalább egy fonéma 
méretű eltérést tapasztaltam, valamennyi változatot fölvettem adattáramba. 
Úgy gondolom, hogy nem lenne hiteles a vidék népnyelvéről adott képünk,



ha nem szólnánk ezekről a földrajzi nevekben is megmutatkozó hangtani 
váltakozásokról.

A főd és a föld váltakozása ma már az egész területen általános: Balogosi- 
-főd ~  föld (D), Bránnás-föld ~  főd, Forrás-föld — főd, Kiss-föld — -főd 
(P.), Kóti-főd ~  -föld (D.), Naty-föld ~  -főd (P.), Parti-főd ~  -föld (D.)3 
Rét-föld ~  -főd (P.). Az -ö-ző formák mellett több névben megvannak az 
é-ző alakok is, függetlenül attól, hogy a jelenség milyen hangtani helyzetben 
fordul elő: tőszó első szótagjában (Lénti-szőlü ~  Lönti-szőlü ~  Lönti- 
-szőlü (P.)/, tőszó második szótagjában (Berek ~  Berök (Cs. Hf., L.), Mes
ter-kert Mestör-kert (Gy./, tőszó első és második szótagjában /Bül-házi- 
kérészt ~  köröszt (R.), Fö-végi-kéreszt —- köröszt (D.), Kereszt ~  Körösz 
Kh., Ph.), Tüske-széri-kérészt — köröszt (D.)/, sufjfixum előtt (Bologosi 
-berkes ~  -berkös (D.), Lényos-kerték ~  Lényos-kertök (Vf.). Az -á utáni 
-o-zás a sárga morfémában fakultatív egy-egy kóti és gyertyánosi névben: 
Sárga-lik ~  Sárgo-lik (Gy), Sárga-viz ~  Sárgo-viz (Kó).

Egyéb nyílt ~  zárt változások: Alsó-telek ~  Alsu-telek (D.), Alsu 
ucca ~  Ósu ucca (P.), Al-vég ~  Ó-vég (L.), A-végi-telek ~  Ó-végi-telek 
(Hf.), Bokanica — Bukanica (Kh), Mórica ~  Murica (Kó), Olloris ~  Ollaris 
(La.); Bömhéc ~  Bömhic (L.), Bömhéci-árok ~  Bömhitíi-árok (L.); Temető 
~  Temetü, Fölső-mezzü ~  Fösü-mezzü (D.)

Rövid ~ hosszú váltakozások: Fölső-mezzü ~  Fősü-mezzü (D.), Föl- 
sü-rét ~  Fősü-rét (Gh.), Fösü-Górica ~  Fősü-Górica (R.), Fö-vég ~  Fő- 
-vég (P.), Tó vögye ~  Tó vőgye (Cs.)

Labiális ~  illabiális váltakozás: Mi-vőgy ~  Mü-vőgy (L.).
Palatális ~  veláris váltakozás: Árendás ~  Árondás (Vf.). Hosszi-főd 

~  Hosszu-főd (Gh), Kolonija ~  Kolonoja (Kh.), Besü-ollaris ~  Besü-Olléris 
~  Besü-Olloris, Küsü-Ollaris ~  Küsü-Olléris ~  Küsü-Olloris (La.)

A mássalhangzó-sajátosságok közül a palatalizáció megléte vagy hiánya 
hozza létre a legtöbb váltakozást: Borosznyak ~  Borosznak (Hf.), Cigány- 
-telek Cigán-telek (Gh.), Csiku-legyelü ~  legelü (Zs.), Jegyzü-rét ~  Jeg- 
zü-rét (Ph.)> Legyelű ~  Legelü (La ), Zátony ~  Záton (Gy.)

A nyelvjárás hangtani és alaktani sajátosságaiból az előzőkben talán 
sikerült kiragadnom a legjellegzetesebbeket, utalnom a Lendva környéki 
népnyelvnek a nyelvi archaizmusokban való gazdaságára, egyúttal pedig 
szemléltetni azt a változást, amely a vidék nyelvállapotában az utóbbi évek
ben lefolyt és még most is folyik. A bemutatott jelenségek alaposabb, az 
egész nyelvi anyagra kiterjedő vizsgálata — úgy gondolom — számos meg
lepetéssel és tanulsággal szolgálna az általános dialektológia számára is.

A helységnevek rövidítései

B. =  Bánuta ~  Banuta
Cs. =  Csente ~  Čentiba
D. =  Dobronak ~  Dobrovnik
Gh. — Göntérháza ~  Genterovci
Gy. =  Gyertyános ~  Gaberje
Hv. — Hídvég ~  Mostje



Hf. =  Hosszúfalu ~  Dolga vas
Kh. =  Kámaháza ~  Kamovci
K. =  Kapca ~  Kapca
Kó. =  Kót ~  Kot
La. =  Alsó- és Felsőlakos ~  Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš
L. =  Lendva Lendava
Ph. =  Petesháza ~  Petišovci
P. — Pince ~  Pince
R. - Radamos ~  Radmožanci
Vf. =  Völgyifalu ~  Dolina pri Lendavi
Zs. =  Zsitkóc ~  Žitkovci.

(1^79) Kaszás József



9. SZLAVÓNIAI MAGYAROK ÉS A SZLAVÓNIAI (KÓRÓGYI)
SZÓTÁR

Szlavónia négy magyar szigetfalva: Kórógy, Szentlászló, Haraszti és 
Rétfalu napjainkig az ősi, már rég letűnt múlt, életmód, gondolkodás, hit
világ, társadalmi berendezés és nyelv „lelőhelye" volt. Ez a négy falu Eszék
től délre, a Vuka folyó mentén, a rómaiaktól is emlegetett Palus Hiulca-Pa- 
lacsa mocsár partján helyezkedik el. Ez az Eszéktől Vukovárig terjedő kb. 
70 ezer katasztrális holdnyi, vadban gazdag, szigetekkel szabdalt ősmocsár 
táplálta, óvta a rászorulókat. A mocsár, a láp, a mocsári tölgyek, bükkösök 
rengetegei, az üde legelők ellátták minden szükségessel a halászó, pákászó, 
állattenyésztő, csekély földművelést űző lakosságot. De nemcsak táplálta az 
embereket a mocsárvilág, hanem óvta, bujtatta is a zavaros, háborús időkben. 
Csak az itteni emberek ismerték a lápi világ ösvényeit, a csatornákat, a csik- 
lijáratokat. Jaj volt a betolakodónak! A mocsárt nem ismerő lovast lovával 
együtt nyelte el a könyörtelen láp. A török hódoltság idején a mocsarasodás 
még tovább fokozódott, mert a lakosság is, a török is elzárta a vizek folyását, 
így sok, addig vízmentes terület is víz alá került. De nemcsak a mocsár menti 
falvak lakóit védte a mocsár, hanem a távolabbi horvát falvak lakóit is, mert 
a testvérbarátsági viszony ezt így követelte meg.

A két-három méter mély mocsár lecsapolását 1830-36 között kezdték 
el igazában, noha már előbb is voltak hasonló kísérletek. A végleges lecsa- 
polást és a Vuka folyó szabályozását 1914-ben fejezték be. A szabályozás 
után az ott maradt nádat, sást több helyen meggyújtották. Két hétig égett 
éjjel-nappal a sok hulladék. Két hétig füst és láng uralkodott a tájon. Szörnyű 
volt hallani a tűzből menekülni akaró állatok halálordítását — mesélték idős 
adatszolgáltatóim, többek közt Kozár István, akinek hálával tartozom a sok 
adatért. Sokan nehezen bírták a szörnyű, idegtépő koncertet hallgatni, az 
idegeikre ment a pusztuló láp haláltusája. „Még a furulyukba és bébujtak 
vóna, hugy ne hajják!“ A tűz elhamvadtával, a zsarátnok, üszők kihűltével 
megkezdődött a szűz föld feltörése, az uraság gépei föltörték az ekét még 
nem látott szűz területet, megkezdődött a „sárga arany", a kukorica és a 
többi gabonafajta termelése.

Ebben a szinte áthatolhatatlan mocsárban, szigetszerű rezervátumban 
éltek, vészelték át a tö{ök időket ezek a középkori települések. Kórógyot pl. 
már 1290-ben említik az oklevelek. A török alatt a legtöbb telep lakosai 
elmenekültek vagy eltörökösödtek s Eszékre húzódtak — mondja Evlia 
Cselebi —, a falvakat felperzselte a török, s ma már csak a hatámevekben 
él az emlékük, pl. Szőlőske, Asszonyfalva, Lánka, Nebojsza ma is használatos 
hatámevek utalnak a hajdani falvakra. A megmaradt négy magyar falu kb.



1000—1000 lakossal a lápnak köszönheti fentmaradását. Itt a mocsár szélén, 
a távoli világtól elzárva, mindig ugyanazon a helyen élve, egymás között 
házasodva őrizték a középkorban kialakult hagyományos életmódot, a tra
díciókat, életszemléletet és a sajátos, patinás, régi ízeket, színeket konzerváló 
nyelvjárást, melyet hallva úgy tűnik, hogy kódexirodalmunk nyelve szól 
hozzánk. Az Érdy-kódex írója, a Karthauzi Névtelen is innen, erről a tájról 
indult, sokszor és büszkén hivatkozott szlavóniai származására, szülőföld
jére, Tótországra, ahogyan a középkorban Szlavóniát nevezték. Még a XX. 
század ötvenes éveiben is a régi kódex nyelvén szólaltak meg Kórógy, Haraszti, 
Szentlászló, Rétfalu magyarjai. Olyan szavakat, nyelvi fordulatokat, szólá
sokat, képzésbeli sajátosságokat hallhattunk tőlük, melyek már régen kivesz
tek a magyar nyelvből vagy soha nem is voltak elterjedve. Még a századfor
dulón, az 1910-es években is az egyik kutató, Garay Ákos külön női nyelvről 
számol be, „fonográfra" veszi a különös dallamú, sziszegő, „pejpös", „kin- 
cöszkénim“-féle ejtést.

Mivel ezek a falvak sohasem éltek önmagukba zárkózva, a szomszédos 
horvát falvak lakóinak testvérbarátságát élvezve sokat tanultak azoktól. 
A pannon-balkáni világ aktív szereplőiként adták, kapták a tapasztalatokat, 
ami az életmódon, de a nyelv szókincsén is nyomot hagyott. Átvették a jónak, 
hasznosnak, kifejezőbbnek talált szót, részben eredeti formájában konzerválták, 
részben saját nyelvi törvényeik szerint alakítottak rajta.

Ezúttal csak néhány tulajdonságára szeretném felhívni a figyelmet ennek 
a legősibben, leghívebben megőrzött, sajátos ízű, dallamú nyelvjárásnak.

t '

Néhány ejtésbeli sajátság:*

1. Hosszú magánhangzók helyett kettős hangot hallunk: áo, éi, őü, 
ou: háosz, lou, kiép, gyiszöü.

2. Megmaradt az illabiális á : káláp.
3. Zártabb hangot ejtenek: o >  u; burogat, rúzsa; ö > ü :  lüvök, 

bűrfá; k > o :  hovás, szomjos; é > í :  nyíz, ídés.
4. ö-znek: embör, gyerökcse.
5. A rövid magánhangzót megnyújtják bizonyos helyzetekben: túdom, 

tíktöket.
6. Az öregek /nők!/: pejpös ejtése, különösen feltűnő: cs >  c, s >  sz: 

kincöszkéim. (Moldvában hallani még ilyet!)
7. Hehezetes k, t, p : thánáomé.
8. Hosszú mássalhangzó helyett rövidet ejtenek: etem, itam, (különösen 

Harasztiban).
9. n >  ny:nyíz.

Ami a szókincset illeti, csak néhány vonást említenék:
1. Sok ősi szó maradt meg: rér, rérike =  sógor, féléjjel, szenös 

haoz =  konyha, hurká =  kolbász, mádáor epömye =  szamóca; búcol, 
ápol =  csókol.

2. Sok az átvétel, mert a szókincs a nyelvi rendszer legérzékenyebb 
része: szokák, trosil, kobilá stb.

3. Szép újabb szavak: örömhalál, szerelmeden.
* A példákban a mellékjeleket technikai akadályok miatt nem tehettük ki.



Alaktani sajátosságok:

1. Kedvelik a kicsinyítőképzőket: kinyércse, hurkiká, gyerökcse, lássi- 
kábá.

2. Szeretik a gyakorító igéket: mégszégyönget, bísztogát.
3. Régi képzőket használnak: kápálát, árátát, nyerült, készült, rúgál, 

metel,
4. Van ún. hűzi, vonyi ragozás: mondi, íri stb.
5. összevont múlt idő: vettem =  vetettem, üttem =  ütöttem.

Mondattani jelenségek

1. Általános alanyként az ember főnév helyett csilíd szót használnak: 
Sok mindönt kibír á csilíd.

2. Az öregek elhagyták a határozott névelőt: Szeretőm cúkort.

A hanglejtés sajátos, éneklő.

A szlavóniai (kórogyi) szótárban ennek a vidéknek, nyelvjárásnak a 
szókincsét akartam regisztrálni. Szótáram nem kimondottan tájszótár, mert 
nemcsak tájszavakat, sajátos szavakat tartalmaz, hanem a vizsgált nyelvi 
egység viszonylag teljes szókincsét adja mesterem, Csüry Bálint Szamosháti 
szótára nyomán,<ehát olyan szavakat is felvettem, mint pl. ajtó, ablak, szék stb.

A szótár készítése közben arra törekedtem, hogy a nyelvet mint élő
nyelvet mozgásában, funkcionálásában mutassam be, nem pedig mint valami 
régi kövületet, mert ez a nyelvjárás is lépést tart a gazdasági, társadalmi, 
művelődési változásokkal — igaz, nagy fáziseltolódással — napjainkban 
erőteljes iramban köznyelvűsödik. Meg akartam mutatni az elmúlóban levő 
régi mellett a feltörekvő újat is; a szó használati körére, stílusrétegére való 
utalással a szó funkcionálását. Ugyanakkor azt is érzékeltetni akartam, hogy 
a vidék népeinek évszázados együttélése hogyan tükröződik az érzékeny 
szókincsben. Mindig arra törekedtem, hogy a szó mögött a beszélők szoci
ológiai, néprajzi, művelődéstörténeti és egyéb vonatkozásait, azaz a szó 
mögötti társadalmat is megláttassam. A nyelvhez fűződő anyagi és szellemi, 
kulturális jelenségeket is regisztráltam, néprajzi magyarázatokat fűztem a 
szavakhoz, a szlavóniai népélet kisenciklopédiáját akartam megírni.

Munkámban mind a négy falu lakossága támogatott, így mindnyájunk 
közös, kollektív alkotása a szótár. Ismételten köszönöm mindannyiuk megér
tését, támogatását, türelmét. Külön mondok köszönetét Bencze Sándornak 
a szótár gondos átnézéséért.

(1979) Penavin Olga



10. AZ ORMÁNSÁGI ÉS A DRÁVASZÖGI TÁJNYELVRŐL

Sem más, sem Kiss Géza, az Ormánság rajongója, nem említi meg a 
szomszédos drávaszögi magyarokat. Hídvégi János sem utal rájuk könyvében, 
s Kodolányi János, az Ormánság szerelmese is hallgat róluk.

Kétségtelen pedig, hogy a Drávaszög néprajzilag az ormánsági világ 
folytatása. A török kivonulása után az elpusztult magyar falvak helyébe német 
falvak ékelődtek, szláv települések létesültek, s azóta éli a Drávaszög lakossága 
a maga külön életét. A Drávaszöget úgyszólván csak 1941-ben fedezték fel, 
de akkor is csak mint külön, önálló népművészeti területet említik meg a 
drávaszögi fejkötőművészetre hivatkozva.

Feltételezhetjük, hogy Kiss Géza nem ismerte a horvát nyelvet, s ezért 
szerepel Ormánsági Tájszótárában sok szláv szó eredeti ormánsági szóként. 
Pl. bedák: buta, mafla; mögcerkad (crkati) — cikákolva fuldokol, megfullad; 
cicamaca (barka); guga (kuga) — pestis; kajgona (kajgana) — tojásrántotta; 
puzsa (puž) — csiga; tig^ny (tiganj — nyéllel ellátott serpenyő; a kukulele 
pedig bizonyosan a szláv kukulele indulatszóból származik, ormánsági jelen
tése : az, aki népi beszél, gyámoltalan, tojásfejű.

Az Ormánság vidéke 45 falujával a Dráva-sík egy részén húzódik a 
Mecsek és a Dráva között. Vajszló a központja. íróink közül egyesek Ormány- 
ságnak, mások Ormánságnak nevezik e területet aszerint, honnan származ
tatják e név szótövét, a finnugor or szóból-e, amely vogul nyelven dombhátat, 
az osztjákban mocsarak között hosszan elnyúló kis hegyhátat jelent, vagy a 
török ormon (erdő) szóból.

Az ormánsági és drávaszögi tájnyelvnek sok közös szava van. Az emberek 
munka közben vagy az esti borozgatások meghitt hangulatában fesztelenül 
és gátlás nélkül beszélgetnek egymás között, ügyet sem vetve a „helyes", 
beszédre. Ilyenkor Vörösmarton is „fágitó" a fásfészer, mint az Ormánságban, 
„lábító" a létra, „méhelbe“ megy az inas, „besikút az ég", ha egyetlen egy
színű esőfelhő takarja be, „pásztás esső“ hirtelen elálló, újra kezdődő eső 
esik, „merétő“ a zsákszerű emelőháló, „vejsz" a nádból készült rekeszték, 
„gejjickél" (vergődik) benne a hal, „csösze“ a selypítő kislány, „csumá“-val 
(csutkával) raknak tüzet, feles földet „vádol" (vállal) a szegény ember, „bak
háton", az út közepén, két keréknyom között jár az ember a „göcsörtös" 
úton, „vakotás" (foltos) körtét eszik a gyerek, aztán „csingézik" (labdázik), 
nem váj lyukat, hanem „áj“, „hidegágyon", halottas ágyon fekszik a „szülike", 
„onnad" jön valaki, „girizd" a gerezd, „ragyás esső“ esik (fényes, estében 
csillogó eső, a szőlőlevél kipirosodik a helyén, ha megszárad), egy „akó" 
(501) bort adnak el, „réhüt" a rothadt fa, „pokla" a tehén borjutartója, sok 
„szármánt“-ot eszik a drávaszögi magyar is, „sze" (hiszen) azt szereti, „szí



vós“ (nyirkos) az ágynemű, „durungot" ragad (dorongot) az ember s mutaszt- 
ja“ az utat, „paszitot" (komatálat) visz a komaasszony a gyerekágyas asszonynak.

A Drávaszögben is úgy fejezték ki valaha csodálkozásukat, megbotrán
kozásukat a régiek, mint az Ormánságban: „Ügy hazudik, hogy a má mély
ség". A kútból reggelente elsőnek felhúzott víz Laskón is „szótlan, kezdetien 
víz“, mint az Ormánságban.

Annak a kikutatása, hogy mennyiben egyezett az ormánsági tájnyelv 
a drávaszögivel, érdekes feladat lenne illetékesek számára. Bizonyára volt 
némi eltérés a kettő között. Külön feladatnak tekinthetnők annak a megálla
pítását, mennyit felejtett már el Drávaszög népe a szomszédos tájnyelvből, 
hisz mindennap felejt valamit. A fent felsorolt szavakat is már csak az időseb
bek használják: napjaik meg vannak számlálva. Feltűnő, hogy túl a szavakon, 
az ormánsági és drávaszögi népnyelv egyéb sajátosságaiban is megegyezik.

A dél-baranyai nyelv is csak félig ő-ző mint az ormánsági a nyugati 
széleken: kenyér, de: Esött a hó. Ez a változatosság finomabb, kellemesebb 
zengésűvé teszi ezt a tájnyelvet a merev és egyhangú e-ző nyelvjárásnál.

A mindennapi élet egyszerűbb cselekvéseit kifejező igék jelentő mód 
jelen idejének egyes- és többesszám 3. személyében a drávaszögi magyar 
is majdnem mindig -i és -ik ragot használ: adi, adik, láti, látik, halli, hallik, 
báni, bánik.

Az ormánsági és drávaszögi tájnyelv egyaránt szereti, különösen asszo
nyai ajkán, a kicsinyítő -ca, -ce, -csa, -cse képzőt: halcsa, zsírcsa, lisztese, 
tejese, öregese, gyerökcse, nagyobbacska, akkorica. Még igét is képez'vele: 
ballagcsál, ballagcsikál, de még a melléknevet is fokozza e kicsinyítő képzők
kel: nagyobbcsáb (t.i. még mindig kicsi, de a kicsik között mégis valamivel 
nagyobbacska).

(Vörösmarton a bor főnevet is fokozzák: borabb. Ezt a leforrt, tisztuló, 
gomolyodó borra mondják).

A kedveskedő kicsinyítő képzők hazája a Drávaszögben Kopács, talán 
mert a kopácsiak a vidék legkedvesebb, legnyájasabb emberei. Még fenyege
tőzéseikben is alkalmazzák a kicsinyítő képzőket, ha gyermekről van szó: 
„Vigyázz, mert összetöröm a csontikádat!" Néha a kicsinyítő képzős főneveket 
újabb kicsinyítő képzővel toldják meg (kisasszonykikám). A kopácsi nyelv 
melódikus hanglejtésével, játékosan felfelé kunkorodó kérdő mondataival 
érdemes lenne külön is foglalkozni hangtani szempontból.

A kedélyes karancsi ember is babosát eszik, és néha: Jó napcsát! — kíván. 
A számneveket is kicsinyítő képzővel mondja néha: „tizenegyke vót, most 
csak hatka van".

Gyakran mondanak a Drávaszögben egy 1—lel használatos igéket két 
1-lel: üllők (ad analogiam: állok), s ez alkalmasint csak drávaszögi sajátosság. 
Vidékünkön is sokszor használnak az emberek gyakorító képzőt, akár az 
Ormánságban: a gazda itt,sem vet mindenkor, hanem vetőzik, nem vesz 
(bevásárol), hanem vövőzik, nem öszik, mégcsak nem is övöget, hanem övö- 
getőzik: „Édes fiam, lassan-lassan övögetőzzé, osztán balagcsájjá!"

A -nál, -nél rag mély alakja él csupán: Begerékná* (Bergeréknél).
A t-re végződő egytagú igék múlt idejében a drávaszögi magyar is kilöki 

a kötőhangot. Pl. Futtám, fiittál, futtatok, futták. Pl. Vettem (vetettem) 
búzát, vettünk (vetettünk) mákot. Éppen így: nyittam, köttem, juttam, süt- 
tem. (Süttem egy kis kalácsot).



Viszont néhány 3. személyben sz-re végződő egytagú ige a participi 
praesens mintájára a múlt idő egyes szám 3. személyében kettőz, így mindkét 
vidék nyelvében: vöttem (ti. vettem pénzért), vöttél, vövött. Éppen így a 
tesz ige 3. személyében: tövött, s a visz ige 3. személyében: vivött.

Érdekes igeragozási sajátosság, hogy a jelentő mód jelen idő többesszám 
első személyét mindig felszólító módú alakjában mondják (különösen Kopá- 
cson, Darócon): látok, látó, lát, lássunk, látnak; adok, adó, ad, aggyunk, adtok, 
adnak; olvasok, olvasó, olvas, olvassunk, olvastok, olvasnak. P l: Majd nappa 
elolvassunk az újságot, öregek vagyunk, nem lássunk má’ jó. A jugoszláviai 
magyarság nyelvében is kezd elmosódni a határ a jelentő és felszólító mód 
között (pl.: Mi nagyon szeressük a levest), de míg másutt a felszólító mód 
tárgyas ragozását használják a jelentő mód helyett, a baranyai tájnyelv a 
felszólító mód alanyi ragozásával helyettesíti a jelentő mód többesszámának
1. személyét. (Pl.: Mi nagyon szeressünk a levest).

Amint látjuk az egyesszám 2. személy személyragja a legtöbb esetben
— de nem mindig — megegyezik az ikes igékével, természetesen elhagyva 
az 1-t. Te nem adó (adsz) nekem soha. A többesszám első személyében pedig 
mindkét vidék nyelve csak alanyi igeragozást ismer. Pl.: Aggyunk (tehát: 
adjuk) oda a hálót! Vögyünk le! (vegyük le!)

Különös, hogy ez a jelenség az Ormánságban és Drávaszögben csak most 
kezd általánossá válni, mert öreg emberek így is mondják: Aggyok oda! 
Vögyük le! Egészen sajátságos jelenség, hogy a drávaszögi magyarság nyelve 
még ilyen késői módosulásaiban is követi az ormánsági tájnyelv árnyalatait.

-Uk, -ük, -juk, -jük helyett mindig és minden alakban -ik, -jik-ct mond 
a drávaszögi és ormánsági magyar. Tehát: nálik, magik, ruhájik, malaccik — 
(malacaik és nem malacaik). P l.: E röpűt a galambjik.

A birtokos névmás és általában a birtokos ragozás többesszáma 1. sze
mélyének nincs meg az irodalmi nyelven használt több birtokra mutató 
ragja, hanem így: mihénkek vagy mienkek (mieink): P l.: A mi gyerekünknek 
(gyerekeinknek).

Az ősibb -un, -ün ragot a felszólító mód -cm, -ön ragja helyett és a keed, 
kee előtt a Drávaszögben már nem használják. (Pl.: Mönnyün keed ennen!), 
aminthogy a keedet is csak öreg emberek szájából lehet még néha hallani.

A drávaszögi magyar már rég nem kettőzi a magánhangzókat, ami pedig 
az ormánsági és szlavóniai magyarság nyelvének sajátossága. (Jaó reggét 
eédös apám!) A magánhangzók kettőzését Ormánság nyugati községeiben 
is megszüntette az állandó érintkezés Somoggyal, s a Drávaszögben talán 
akkor tűnt el, amikor a népviselet is, tehát nagyon régen, s már senki sem 
tudja megállapítani, kettőzték-e egyáltalán valamikor ezen a vidéken is a 
magánhangzókat.

A baranyaiak, különösen a kopácsiak már hosszú századok óta találkoznak 
az eszéki piacon a szlavóniai magyarokkal, de a két egészen különböző táj
nyelv közös szavait mégsem tekinthetjük e futó és felületes találkozások 
eredményének, az egyezések bizonyosan régebbi kapcsolatokra utalnak.

Érdekes, hogy a nagyon elszigetelt szlavóniai magyarság nyelvének* egyes 
szavai előfordulnak a drávaszögi tájnyelvben is, p l.: seremonta (venyigerőzse), 
csinge (labda), csépke (pajkos).

Természetesen a drávaszögi nyelvjárásnak is megvannak a maga külön 
szavai, sajátosságai. Csak ezen a vidéken mondják a lompos asszonyra, a



rendetlenkedő gyerekre: szejmen. „Ne szejmenködj." Szejmen törökül kato
nát, őrt jelent, a hódoltság korából fennmaradt török jövevényszó ez, s a 
garázdálkodó török portyázók emléke él benne. A kis kapuk fából készült, 
szögrejáró kallantyuját nyilván csak a Drávaszögben nevezik „fürgető“-ntk, 
a sütőlemezt „szahány“-nák, A szó alapja alkalmasint a szláv „szuh“ (száraz). 
A „szahány" nem szerepel Kiss Géza Ormánsági Tájszótárábm, de egyébként 
minden arra vall, hogy a drávaszögi tájnyelvben kevesebb a szláv eredetű 
szó, mint az ormánságiban. A kopácsiak gyakori igyöm-je ugyanaz, ami írásban 
az idézőjel, az imigyen, igy ni szavak különös és szokatlan alapja, amikor 
hallott dolgokról kezdenek mesélni.

Nyilván csak a drávaszögi ember szokása, hogy a már nem egészen 
fiatal, vagy javakorabeli nőket kedveskedve nénjének szólítja. Ez a birtokos 
raggal ellátott megszólítás (pl.: Várjon Margit nénje!) azt jelenti, hogy az 
illetőt nem találják még elég idősnek ahhoz, hogy nénizzék. A megszólításnak 
ilyen alakjából mintha a szív tapintata, gyengédsége beszélne.

„Úgy sürög-forog az udvarba’ , hogy csak úgy farkamlik“ — dicséri 
unokamenyét a 84 éves, vörösmarti Bálint Judit néne. Farkcmlik. . .  Milyen 
szemléltető, kifejező, eredeti szó!

Minden haldokló sepsei, daróci, kopácsi, vörösmarti,, laskói, karancsi 
vagy szőllősi öregasszonnyal a nyelvnek sok ilyen fordulata, eredeti szava, 
íze száll sírba örökre és visszahozhatatlanul.

(1976) Baranyai Júlia



11. A SZERÉMSÉGI MAGYAR SZIGETEK 
NYELVE

1967 februárjában, márciusában jártunk Matijevics Lajos kollégámmal 
Szerémség magyar nyelven beszélő helységeiben, ő  magnetofonfelvételeket 
készített, én kikérdeztem a 118 kérdésből álló kérdőívet. A következő út 
1968 nyarára esett, mikor is egyedül kérdeztem ki a kérdőívet és készítettem 
magnetofonfelvételeket. ,

A következő magyar vagy túlnyomó részben magyar lakosságú, illetve 
ellenőrzésre szolgáló vegyes lakosságú falvak kerültek sorra a gyűjtés során: 
Ürög (írig), Satrinca (Šatrinci), Dobrodolpuszta (Dobrodol), Vrdnik — Per- 
nyavor (Vrdnik — Prnjavor), Herkóca (Hrtkovci) Nyékinca (Nikinci), Platics 
(Platiéevo), Vogány (Voganj), Erdővég (Erdevik), Maradék (Maradik), Ka- 
manc Kamenica (Kamenica). összesen 11 falu. Ezekben a helységekben 
általában nagy lélekszámban szerepelnek a magyarok, ha nem is magyar 
anyanyelvű az egész lakosság. Kivételt képez Erdővég és Vogány. Erdő
végen 12 magyar ház van csak, legtöbb magyar a Kálvária nevű részben 
lakik, a többiek pedig szétszórtan a falu más részeiben. Vogány mindössze 
4 magyar házat tart számon. Meg kell jegyeznünk, hogy itt a németek is 
magyaroknak vallják magukat, holott igen gyengén beszélnek magyarul.

Szerémség sűrű erdő volt régen, őserdő. A községek irtásokon kelet
keztek, égetéssel tisztították meg a földet, tették letelepdésre alkalmassá. 
Hogy valóban erdős vidék volt, mutatják a földrajzi elnevezések is, pl.: 
Erdővég, Voganj (vágás), Ürög, Erdelj (Erakovácnál), Parlog (Ürögnél), 
Velika Kosača (Erdővég), Venja (=  fenyő, Batrovcinál).

Földje televény fekete agyag, gazdag, termékeny. Nemes gyümölcs
fák, értékes, híres bort, vörös és fehér bort termő szőlővesszők ékítik a sző
lőskerteket. Mivel a Szerémség két hajózható folyó, a Duna és Száva között 
fekszik, állandó megszállás célja volt. Területén megfordultak az idők fo
lyamán illirek, kelták, rómaiak, keleti gótok, longobárdok, avarok, frankok, 
bolgárok, bizánciak, szlávok, magyarok, törökök. Mint Dušan Popović1) 
mondja: „Srem je most između Europe, Azije i Afriké" (Szerémség híd 
Európa, Ázsia és Afrika között).

Már a rómaiak idejében a Duna és Száva mellett nagyszerű útak szelik 
át a vidéket, összekötik Szirmiumot a Dunamenti limesszel.

A török megszállás idején a lakosság tömegesen elmenekült, északra 
húzódott vagy a szörnyű pestisjárvány tizedelte meg. Az ősi, oklevelekben 
emlegetett helyek, Kamanc, Ürög, Erdővég, Vogány, Nagyolaszi elnépte
lenedtek. „A szerémi főesperésség (a bácsi érseki székhelyhez tartozik),

l) Dr Dušan Popović, Srbi u Sremu do 1736—37 god., Beograd. 1950.



mely a Dunán túl a Száváig terjedt, jóformán mint lakatlan terület került 
ki a török hódoltság alól. Ilokon volt még a török alatt plébánia. A szerémi 
egyházmegyét a boszniaival, a diakovaival egyesítette XIV. Kelemen pápa, 
ezzel elvált a kalocsaitól." (Boíovszky Samu: Bács-Bodrog vármegye IL 318.
o.). A régi lakosság helyébe szerbek, horvátok húzódtak fel a török elől me
nekülve. A török kiűzése után, a nagy telepítések idején németek is kerülnek 
a tájra, a mai magyar lakosság jórésze is a telepítések idején és később Magyar- 
ország különböző tájairól érkezve foglalta el mai helyét. Néhány kis köz
ség, mint pl. Dobrodolpuszta is, egészen új közösség, a valamikori földesúri 
cselédek, napszámosok házcsoportjaiból alakult ki.2)

Szerémség mai magyar lakossága a XIX. század utolsó éveiben és a 
századfordulón vagy még később Magyarország és a mai Jugoszlávia leg
különbözőbb területeiről települt mostani lakhelyére, a horvát illetve német 
lakosság szomszédságába. Az olcsó föld vonzotta a nincstelen szegényparasz
tokat erre a dimbes — dombos, de bőven termő vidékre. Munkájuknak 
„itt megvan a gyümölcse". Földműveléssel, szőlőtelepítéssel, állattenyész
téssel biztosították és biztosítják a családnak a mindennapit. Ha nem is 
fényesen, de megélnek, és tegyük hozzá, jobban mint a régi helyükön.

Nyelvüket a más nyelvű, más nyelvjárású környezetben is megőrizték. 
Még a második, harmadik generáció nyelvében is érződik a kibocsátó nyelv
járás sajátos íze, noha már egy-egy falu nyelvileg összeötvöződött, aránylag 
egységes egészet alkot, természetesen családonkénti sajátos színnel, ízzel.

2) Szerémség lakosságának számát a következő adatokkal szeretnénk bemutatni.
a) 1829-bŐl: Notitiae politico — geographico statistica partium regno Hungaria adne- 

xarunty sev Slavoniae et Croatiae Litoralis item, Hungarico — maritimi commerciali 
et confiniorum, militarium hungaricorum auctore Ludovico Nagy Tomus secundus, 
Budae, Procusae Typis Anae Landere 1829-c. munka adatai:
városok:
Erdővégh 351 ház, 448 lakos
Iregh — Űrök 739 ház, 524 róm. kát., 3581 görögkeleti, összesen 4105. Odeschalchi 

birtok,
Kamenicz 352 ház, 531 róm. kát., 1159 gör. kel., 2 református, összesen: 1692. Mar- 

czibányi birtok.
Maradék falu 192 ház, 79 róm. kát., 908 gör. kel., összesen: 987, Görög keleti pa

rókiája van.
Verdnik 167 ház, 1068 gör. kel., összesen: 1068.
Vogány 119 ház, 4 róm. kát., 1026 gör. kel. összesen: 1030. Gorög keleti parókia. 
Dobrodol puszta — praedia, nincs ház, nincs lakos.
Praedia: nincs ház, lakos.
Hertkovcze, Herkovcze 170 ház, 864 róm. kát., 27 gör .kel. összesen 891.
Nikincze 184 ház, 962 róm.kat., 2 ref. — összesen 964.
Platicsevo 216 ház, 3 róm. kát., 1196 gör. kel., összesen 1199.

b) Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában IL  k. Bu
dapest, 1894.
Ireg Kölpényi György éa János rác despoták birtoka, (1497-ből említik)
Rednek =  Vrdnik (Castrum Rednek — 1437) a kalocsai érseké.
Kamanc villa Comanch 1237.
Hcrkolcz Herkolch 1416,



Satrinca lakói nagyobb részben Kishegyesről, kisebb számban a Du
nántúlról költöztek mai lakóhelyükre. A „dobradópusztajijak" — amint 
ők mondják — szintén Kishegyesről jöttek, Nyékinca is kishegyesiekkel, 
temeriniekkel telt meg, Kamenicára viszont szinte minden család más hely
ről jött. Az ősi Kamanc magyar lakossága eltűnt, elmenekült a török elől. 
A vogányi 4 magyar ház Mangyelosról (Nagyolaszi) való. Erdővég magyarjai 
Győr megyéből (Ikred faluból, Kiskarácsonból) jöttek szerencsét próbálni 
Szerémségbe. Maradék református magyarokból álló lakosságát Temerin, 
Mohol, Kula, Cservenka bocsátotta ki. Vrdnik-Pernyavor lakói Herkócát 
emlegetik eredetük helyeként.

A szerémségiekre jellemző éppen úgy, mint a pacsériakra, hogy őrzik 
és ápolják a kapcsolatot a kibocsátó faluval és az ott maradt rokonsággal, 
noha már csak mostani lakhelyükön érzik igazán otthon magukat. A családi 
kapcsolatok még erősek, még tartják a régi rokonságot, örömmel fogadják 
a vendégségbe érkező látogatókat, de ők maguk is szívesen mennek vissza
adni a látogatást, viszont az ottmaradásról már hallani sem akarnak. Itt 
szoktak meg, ez már az ő otthonuk. A harmadik generáció, sőt már a második 
is csak Szerémséget tartja otthonának.

SZERÉMSÉG SZIGETMAGYARJAINAK NYELVE

Annak ellenére, hogy a Szerémség mai magyar lakossága különféle 
vidékekről került össze, és lényegében csak magyar szigetekről lehet szó, mégis 
kialakult egy szerémség i magyar nyelv, melynek megvannak a más nyelvjá
rásoktól elkülönítő jegyei. Ez a nyelv megtartotta a kibocsátó nyelvjárások 
sok tulajdonságát, de a környező más nyelvű népek is h  tottak rá az állandó 
érintkezés természetes eredményeként.

A szerémségi nyelvjárás tulajdonságai:

Maradék Poss. Maradik, 1498. ' .
P(a) laticso 1366.: Poss. Fenberek al. kom. Palaticho, Garai családé.
Dobola puszta Pred Dobola 1456 (Dobrodol?)

c) Fényes Elek: Az ausztriai birodalom statisztikája és földrajzi leírása, Pest, 18S7. 
Iregh~4030 lakos, mezőváros, vásárai, énekesnői h íre se k , Odeschalchi hg. a birtokos. 
Maradik 1139 lakos, a krusedoli zárda a birtokos.
Kamenicze 1460 lakos, a Marcibányi családé, híres vára van.
Satrincze 323 lakos, a helybeli zárda a birtokos.
Verdnik 926 lakos, g. Pejachevich birtoka.
Vogány 664 ház, g. Pejachevich birtoka 
Erdövég 1889 lakos, Odeschalci birtok

d) Fényes Elek: Magyar Országnak ’sa* hozzákapcsolt tartományoknak mostam dlla-
potja statisztikai is geographiai tekintetben V. K. Pesten, 1839.

Kamenicz, rác-shokacz, a Duna mellett, Péterváradtól nyugatra 3 fertálynyira: 
396 ház, 651 katólikus, 1022 óhitfi, 2 ref., katólikus és óhitű templom. Szőlőhegyén 
nemes bor a Provalia, Csárdái, Shirina, Mala-Kamenicza nevű hegyszakon. Mar* 
czibányi Livius a birtokos, mezőváros.

Erdővég hajdan Spaneta, rácz-shokacz mezőváros, ltokhoz délre két órányira, 363 
ház, 460 róm. kaL, 4 gór. kát.,1891 óhitű. Óhitű anyatemplom. Bortermő, sok erdő. 
Odeschalcby birtok.

Iregh rácz-shokacz, mezőváros, Karlovicztól délre 2 órányira, 722 ház, 339 róm. 
kát., 3220 óhitű, római katolikus és óhitű plébánia. Bora híres. Vására és énekes

női híresek. 1795: dögmirigy dúlta. Odeschalchy birtok.



I. Fonológiai struktúra

1. Magánhangzórendszer
a) A rövid magánhangzók rendszere
A vizsgált községekben kivétel nélkül megvan a középzárt -é mint önálló 

fonéma, ezért a rövid magánhangzók rendszere nyolc rövid fonémát külön
böztet meg:

a o u 
e é ö 
i ü

A realizációk többnyire azonosak az egyes helységekben, legfeljebb a 
megterheltségi sorrendben van eltérés. Érdemes megjegyezni, hogy Vrdniken 
van illabiális á.

Jelen pillanatban nem foglalkozhatunk a fonémák hangszínével, az át
lagosnál egy árnyalattal nyíltabb vagy zártabb ejtés nincs kizárva, de ez nem 
változtatja meg a fonémarendszert. A fonémák, megterhelése szempontjából 
az ö-zés nem mindenütt egyforma mértékű, a legözőbb helységek: Vogány, 
Erdővég, Maradék.

A rövid magánhangzók realizációi

Ürög Satrinca Dobrodol

a a a a
o o9 a, u, ol>olj 

ó, u
o, a, u, ol >  ol, 

u, ú
o, a, u, ol>ola 

ó
u u u u
e e, é e e
é é y  ö t y  Ö y  i e, o, í
ő O y  Ü y ö, ü, ö, ü
i í, Ü i, ü i
ü ü, i u ü, i

Vrdnik Herkóca Nyékinca

a a, á a, o a
o o, ó, u, ol>ol, 

ú, 6
o, a, u o, u, a, ol>ol 

ú
u u u u
c e e, é, i , c
e c, ö, i ö ö, ö
ö Őa'Ü ö, ő ö «
i i, ü i i
u U , 1 ü, i ü> i



Platics Vogány Erdővég

a a, al>á a a

0
o, a, u, ol>ol, 

ú o, a, ol>ol* ú
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u
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ú
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Maradék Kamenica

a a a, o

o
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ú
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u
u
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c
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í
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b) A hosszú magánhangzók rendszere:

Ami a hosszú magánhangzó fonémák rendszerét illeti, 4 illetve 7 hosszú 
magánhangzó fonéma áll szemben a 8 röviddel, ha az adatok arányszámát 
nézzük. Mivel 50%-ban hiányzik a hosszú ú, í, ű, a hosszú rendszer így 
fest:

á ó á ó ú
é ő é ő

í ű



Ürög Satrinca • Dobrodol

á á á á

ó Ó, 0, u, ou ó, o, u, o Ój O, 0
ú Új U Új U Ú, Uj U
é é, e, i, í, éi é> é, ij e éj é, ij í, éi
6 ' ő, ü, Öü ö, ü, öj 6 ő, ö, ü
i h i h i i
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Vrdnik Herkóca . Nyékinca

á á á á

ó ó Ój ó, ó, u, o Ój o, U, 0
ú ú Új Uj UU Ú
é é, éj e3 íj i éj éj e, i, í é, é, éj e, i, i
ő ö, ü 6, ő, ü őj őj ü
í í í í
ü ü3 ü Üj ü ü, ü

Flatics Vogány Erdövég

á á á á
ó Ó, U, O, 0 Ó, Oj 0 Ó

ú %  u, ú ú
é é, é, i, í éj éj i é, éj í, i
ő ö, 6, (>, ü öj ü ő, ü
í U iy i i í "
ű ö, 0 ü, ü ű, ji

Maradék Kamenica

á á á
ó 6, o Ój 0, Uj o

ú ú> 0 ú

Ć é, éj íj í, ij e é, í
ö Öj Öj ü 6

í i i

ű ü Üj ú

* Az ejtésbeli finomságokat jelölő mellékjeleket technikai akadályok miatt elhagytuk.



1. az a kivételével a hosszú magánhangzók rövidebb ejtésének tendenciája 
szótőben és formánsban egyaránt. Kb. 50%-os a rövidülés. Rövidülés követ
kezik be:

a) hangsúlyos helyzetben: ükét, turu, rúzsa (Ürög), ükét, pintek (Satrinci), 
ripa, füszfa (Dobrodol), zsiros, pintek, ril, rini (Vrdnik), biro, kive, turu, 
hil, ril, ükét (Herkóca), biro, rini, ükét (Platics), ükét, hil, színák (Vogány), 
ük, csiv, kilsö, biró, hil (Maradék), kudus (Kamenica);

b) hangsúlytalan helyzetben: disznó, keserű, biro (Ürög), kinyer, szem- 
vonyo, dijo, disznók, lebenyö (Satrinca), disznókat, hernyó (Dobrodol), 
töpörtyű, könyü, szöcskö, lótetyü, szövőszék, papkive, tanijja (Herkóca), 
tanijja (Platics), fejő, disznó, söprü, szakajtó, tányéruzsa, savanyujan (Vogány), 
dijo, könyü, szakajtó, töpörtyű, lepiny (Erdővég), dijo, üdö, sindiszno, 
tanijja (Maradék), töpörtyű, szemvonyo, dijo, disznójuk, tanicsa (Kame
nica) ;

c) szóvégi ó, ő, é helyett rövid u, ü, i: szakajtu, féketü, hetfü (Herkóca, 
Erdővég, Nyékinca, Maradék, Vrdnik).

d) toldalákban: tejbül, birotu (Ürög, Satrinca) füszfavesszőbü (Dobro
dol), tejbü, birotu ~biroto (Vrdnik), biroho, tejbü, turut (Herkóca). Ferenctü 
(Nyékinca), jegyzőtü (Platics), Ferenchö (Vogány), biroho, borotul, tejbü 
(Erdővég), birotu (Maradék, Kamenica).

2. a zárt rövid u-zás, üzés
a) szó elején: ükét, űvé, kü, szüvögéJp (Ürög), ükét, üvét (Satrinca), 

rúzsa, gyünygy (Dobrodol) füjeb (Vrdnik), gyüvök (Nyékinca), ükét, üvé 
(Vogány), szüvöszék (Erdővég);

b) szó belsejében: séhunse (Nyékinca), kápuszta (Erdővég);
c) többtagú szavak végén: székfü (Ürög), töpörtyű, hetfü, sehun, vánkus 

(Satrinca, Dobrodol), vánkus, szücskü, hetfü, disznó (Vrdnik), diju, szakajtu, 
napraforgu, alsu, lepedü, sindisznu (Herkóca), szakajtu, féketü, hetfü (Nyé
kinca), vánkus, tányéruzsa (Platics), hetfü (Vogány), sehun, vánkus (Erdővég, 
Maradék), szakajtu, hetfü, sehun (Kamenica);

d) l-lel kapcsolatban -. ku“dus (Ürög, Satrinca), mekarmút (Nyékinca), 
kudus, kudul (Platica), kúdus (Vogány, Maradék), kudus (Kamenica);

e ) . toldalékban: tejbü, Pistátu, Ferenctü (Dobrodol, Herkóca, Nyékinca, 
Platics, Vogány, Erdővég, Maradék, Kamenica);

3. zárt, rövid i-zés:
a) szótőben: őcsiglevél, tányiruzsa, pintek, ripa (Ürög, Dobrodol), 

kisüb, (Dobrodol), pintek, zőcsig (Vrdnik), papkive, zöcsig, pintek, fejű* 
(Herkóca), kenyir, pintek (Nyékinca, Platics, Vogány), lepiny (Erdővég), 
kenyir (Maradék);

b) toldalékban: testvérjit, ülepire, cimerit, kézit (Ürög, Dobrodol, 
Vrdnik, Herkóca), körtit (Nyékinca), ülepire (Platics), testvérjit, fenekit 
(Vogány, Erdővég, Maradék).

4. labiális ö-zés:
a) hangsúlyos helyzetben: köröszt (Ürög, Satrinca, Vrdnik, Herkóca, 

Nyérkinca, Platics, Vogány) szömejim, söprötte, kölött (Vogány), köröszt, 
szömőcs, pöctej (Erdővég, Maradék, Kamenica);



b) toldalék előtt, hangsúlytalan helyzetben: jegyöve, mégyön, embör 
(Ürög, Satrinca, Dobrodol), pintök (Vogány), jegyöz (Platics), embör (Ka- 
menica);

c) csak toldalékban: csípői (Maradék);
5. illabiális i-zés: sindiszno (Ürög, Satrinca, Dobrodol, Vrdnik, Nyé- 

kinca, Platics, Vogány, Erdővég, Maradék, Kamenica), kilseje (Herkóca);
6. o utáni a-zás: a—o—o > a—o—a > —a—a—a: vakandak, laka-

dalom (Ürög, Satrinca), Dobrado, vakondak (Dobrodol, Herkóca) vakondak 
(Nyékinca, Platics, Vogány, Erdővég, Maradék);

7. illeszkedés: sohun, irnákj olvasnák (Ürög, Satrinca), henem (Dobro
dol, Herkóca), színák, olvasnák (Herkóca, Vrdnik, Nyékinca, Platics, Vogány, 
Erdővég, Maradék, Kamenica);

8. elhasonulás: gelegonya (Ürög);
9. diftongusos megoldás csak Ürög, Herkóca, Dobrodol nyelvében je

lentkezik a hosszú ó, é, ő ejtésében, záródó diftongusok hallhatók: ou, éi, 
öü, Maradékon csak é helyett van nyitódó diftongus: liétra.

2. A MÁSSALHANGZÓ RENDSZER

Kálmán Béla említi Nyelvjárásaink c. könyvében, hogy a Szerémség- 
ben (hol?) cs és c helyett egy közbülső affrikátát ejtenek, a c-t: ceber, cak. 
Sajnos, a megvizsgált falvakban csak Dobrodolban akadtunk némi nyomára, 
noha külön is figyeltük ezt a jelenséget.

Ennek á nyelvnek 25 mássalhangzó fonémája van. Hiányzik az -ly, 
helyette -/ a megterheltebb, noha van j-s pótlás is: hele, selém (Maradék), 
szül (Ürög, Satrinca, Dobrodol, Vrdnik, Herkóca, Nyékinca, Platics, Vogány, 
Erdő vég, Maradék, Kamenica).

A mássalhangzók ejtésében jelentkező tendenciaszerű jelenségek:
1. -ly> -l helyettesítés, azaz az -ly depalatalizációja: hele, selöm, 

szül, gereble, némelik, pelva (Maradék, kivételével mindenütt, Maradékon
l és j  helyettesítés vari);

2. palatalizáció:
az -n palatalizációja általános
a) magánhangzó előtt: vonyít, suprikányi, csanyál (Ürög), szemvonyo, 

vonyít (Satrinca, Dobrodol, Herkóca, Nyékinca, Platics, Vogány, Maradék, 
Kamenica);

b) szóvégen: döböny, rokony, gerebény (Ürög, Satrinca, Dobrodol, 
Vrdnik, Herkóca, Nyékinca, Platics, Vogány, Erdővég, Maradék, Kamenica);

Alapalakban megmarad az -n: boszorkán, légin (Dobrodol);
A -t mássalhangzó palatalizálódik -ü, -ű előtt: lótetyü (Vrdnik, Nyé

kinca), töpörtyű (Maradék);
-ty -cs, -gy -dzs váltás: kimédzs, lédzs (Platics), Herkóca: csúk, kucsa;
3. affrikáció: *
a) -j helyett -ty: gyün (mindenütt!).
4.) zöngésülés: a -v is indukál, nem csak indukálódik: huzsvéd (Ürög, 

Satrinca);



b) -t> -d : zsédár, (Kamenica), halándék (Platics, Ürög, Dobrodol), 
huzsvéd (Ürög, Satrinca);

5. metatézis: csanyál, döböny (Vogány), csanál, döböny (Erdővég, 
Maradék);

6. hasonulás:
-Ír >-11: sallo;
-d l>-11- pallás (mindenütt!);
-dn>-nn: iparkonnak, locsókonnak, tanakonnak (Ürög, Satrinca, 

Nyékinca); ■
7. a hiátus megszüntetése:
a) -/z-val: rehomás (Ürög),
b) -/-vei: dijo, lejánya, fiju, savanyujan, keserűjén (mindenütt);
8. mássalhangzó kiesése :

a -t, -d, -j kiesik 3 mássalhangzó közül: testvérjit;
9. gemináció:
a) a szóbelseji -/, -s, -sz, az -ír képző -t-je megnyúlik: katalikussan, eszes

sek, népessek, égisszé (Ürög), tanitto, (Dobrodol, Nyékinca, Platics, Vo
gány, Kamenica, Maradék);

b) az ít, a -t képző -t-je kiesik, a -j megnyúlik a jelentő mód jelen idő 
egyes 3. személyében: tanijja, felejje (Ürög, Satrinca, Dobrodol, Vrdnik, 
Vogány, Maradék);

c) az ürtöltő -j megnyúlik: dijjou, fijju (Ürög, Nyékinca);
10. a mássalhangzótorlódást nem bontják fel (az idegen nyelvi mással

hangzócsoportot sem): krumpi, svargli, trücsök, grádics (Ürög, Satrinca, 
Dobrodol, Vrdnik, Nyékinca, Platics, Vogány, Erdővég), brázda (Maradék), 
trosarina, odbor (Kamenica);

11. az -á előtti szókezdő z-t elhagyják: áptojás, ápor (Nyékinca, Pla
tics, Erdővég); ubbony, áporesső (Maradék, Kamenica).

,11. Szókincs
f

Mindenütt sok a szerbhorvát átvétel. Ez érthető és könnyen megma
gyarázható a kétnyelvűség tényéből. A szerémségi ember szókincsét vizs
gálva, különböző rétegeket állapíthatunk meg.

1) Vannak régi, ma már kihalt szavak, melyeket csak az öregek őriznek •* 
üng, lipe, szüle (=  nagymama), (Ürög, Sátrinca), vágyom, halánd (Dobrodol)* 
tollú, oskola (Vrdnik), öröz (Herkóca, Nyékinca), tollú, lipe (Platics), lajtorja 
(Vogány), hudlik/hullik (Maradék), ereszet (Kamenica) i

2) tájejtésű szavak: öcsig, kápuszta, krumpi, pasterna, csanál, zsédán 
szül, vakondak, szöcskö, jádzot, mink, ük, pelva (Ürög), ütt (van) (Satrinca); 
hajma, bocca, sindiszno, vonyít (Dobrodol), lótetyü, csiv, gádzsér, amöte 
(Vrdnik), szujkukac, bisalma (Herkóca, Nyékinca), szemőcs, boca (bodza), 
(Platics); kasaafén, csív, gádzsir (Erdővég), tekenyőcsös béka, szomőcs, 
csanál (Maradék), vosámap, szöcskö, szil, ríl (Kamenica);

3. tájjelentésűek: büszke (=  egres) (Ürög, Satrinca), párkány (=  ga- 
tyakorc), üstök (=  a kukorica virága), tusa (=  a kukorica földben maradt



töve), (Herkóca, Nyékinca), zabja a kukoricának, (virágja), hergel (Platics), 
kóc (=  a kukorica bajusza), szárkalász (=  a kukorica virágja) (Maradék, 
Kamenica).

4. valódi tájszavak: susnya (=  a kukoricacsövet fedő levélréteg)* 
tányiruzsa, pöctej, lebe -ja (a tehén nyakán lelógó bőr), rapanycsos béka 
(Ürög, Satrinca); lapány (=  hajlat), kajáz (=malteroz); lebenyő (Dobrodol, 
Vrdnik), suska (=  a kukoricacső haja), kaprék, varancsagos béka (Herkóca), 
bosztány.(=  dinnyeföld) (Platics), bocafa (Vogány), büszkefa (ribizli), menhe 
(=  szamárcsikó) piros szeder (=  málna), törsenkedik (=  torzsalkodik), 
(Erdővég), lefolkezik (=  lefel járkál), taposolódik (=  a kakas hágja a tyúkot) 
(Maradék), tobonya, susnya, lipe (Kamenica).

5. szerbhorvátból átkerült szavak a kétnyelvűség és a nyelvi ellenőrzés 
hiánya eredményeként: guma, svargli, tobonya, (=  góré), szokán (zokni), 
lipa (=  hársfa), nena (=  nagynéni), tépáznak nekije (=  kedveskednek neki), 
(Ürög), szmétál (=  zavar), zsaba (=  béka), merice (=  véka), (Satrinca, 
Dobrodol), polozsa (Vrdnik), bara, dolna (=  töltés), (Herkóca), pácó (=  pat
kány), szuncokrét (=  napraforgó) (Platics), ádruga (mindenütt!), borac, 
likaji (Maradék), mojac (=  moly), pudla ( =  kukac), fond (=  alap), trosarina 
(=  vám) (Kamenica);

6. németből átvett szavak: séniz (=  hízeleg) (Dobrodol), himberg 
(=  málna), kóstál (Erdővég).

Egyes szavak földrajzi elterjedtségét megrajzolva szinte általánosnak 
mondhatjuk a büszke (=  egres), lipe (=  lepke), döböny, csanál, svargli, 
síndiszno, szil, ril, susnya, krumpi, ádruga stb. szavak használatát. A kuko
ricatermesztés, a napraforgó, zöldség, kerti vetemények és növények neve 
nagyjában mindenütt azonos. Éppen így a házi állatok és kisebb mezei álla
tok neve is. Hasonlóképpen az emberi testrésznevek és ruhadarabok neve is.

III. Alaktan

1. A szótövekben lényeges eltérés az irodalmi nyelv és a szerémségiek 
nyelvhasználatában nincs. A szótövekben a legjelentősebb eltérés a tő magán
hangzójának megrövidülése hangsúlyos helyzetben, hangsúlytalan helyzet
ben és szóvégen, formánsok előtt: turu, disznó, bomyu, biro; színak, rí, 
szüv, beszel, disznója, síndiszno (mindenütt).

Minden megvizsgált helyen hangzórövidítő tövűvé vált a csanál-csana- 
lat, a disznó — disznaja tőmegoldás helyett pedig az újabb változat dominál: 
disznó — disznója (disznaja csak Vogányban, a disznója — disznaja párhuza
mos alak Erdővégen használatos).

Teljesebb, régiesebb tő jelentkezik ragok előtt a toll szóban: tollút (Vrdnik, 
Platics).

A z igetöveknél különösen a -v tövű igéknél a jelentő mód jelen idő egyes
3. személyében többféle tőmegoldás jelentkezik:

1. -/ hozzátoldásával: szil, r i l . (mindenütt). Ez más személyekben is 
jelentkezik: hilom, szilok, szilünk.

2. -n jelentkezik: megyen, gyün (mindenütt),
3. -n, nélküli tő: szi, rí,



4. a sző ige megőrizte a v-t mássalhangzó előtt is : szüv, szüvtök, szüvnek, 
szüvtek (Ürög). Herkócán, Dobrodolban hasonló tapasztalható a rí igénél: 
rívok, rivtok.

A megy igének mégy-, mé-, méi, meny-, mén-, médzs- tőváltozatai vannak 
Szerémség-szerte.

Itt kell megemlítenünk, hogy a rövid magánhangzó -f -t végű egytagú 
igékhez a múlt időben nem járul kötőhangzó: sütte, vette, ütte (Dobrodol, 
Ürög, Satrinca, Herkóca, Nyékinca, Erdővég, Maradék). Platics, Vogány, 
Kamenica nem él ezzel a lehetőséggel.

2. Szóképzés

A szerbhorvátból átvett szavak magyar képzőket kapnak. A z igekép
zők közül legjobban megterhelt a -z  és az -/ igeképző a borizik, plénizik, 
vozikázik, tergovál típusú szavak képzésében.

Az igeképzők közül szívesen használják a visszaható jelentésű -ód, 
-őd igeképzőt: kérdezgelődik, gyúródik, verődik. Szenvedő jelentésű az ilyen 
képzésű ige (Ürög, Platics, Maradék).

A főnévi igenév képzője:
a) -ni: rini ~  rilni (Nyékinca)
b) -nyi: suprikányi
c) -ni ~  nyi: ríni, suprikányi (Ürög).
A határozói igenév -va, -ve képzője
1. hasonul és -l-lel bővül: mossál, küddel, keríttel (Ürög, Satrinca, 

Herkóca)
2. -al, -el: bunkózal (Satrinca),
3. hasonul a -va, ve: kapara, jegyezze (Dobrodol, Erdővég),
4. a -va, -ve szokásosan viselkedik: rendőve (Dobrodol).
A szók ige nem ikes Dobrodolban.
A főnévképzőknél a -ka, -ke kicsinyitőképző a személynevekhez csak

— ka alakjában járul, tekintet nélkül a hangrendre: Fercsika, Pistika, Marika 
(szerbhorvát hatás). Herkócán megterhelt a kicsinyitőképző: lovacska, te
hénke, lisztike, kenyérke stb.

3. Szóösszetétel

A szóösszetételek között ritkán jelenik meg a tárgyas szóösszetétel. 
Ragtalan: szemvonyo (Herkóca). Hasonlóképpen ritka a határozás összetétel: 
napraforgu (jelölt összetétel — Herkóca).

A jelzős összetétel a legmegterheltebb.
1. minősítő jelzős összetételek:
a) ragtalan főnevek alkotják a szerkezetet: tányiruzsa, sindisznu, szuj- 

kukac (Herkóca).
b) ragtalan melléknév +  főnév alkotja az összetételt: apruszentök, 

szüvöszék (Herkóca).



2. birtokos jelzős összetételek:
a) jelöletlen a birtokos:- kápusztalevél kaszakoccs (Ürög, Herkóca),
b) jelölt a birtokoson: nyakakarika (Ürög).

4. A fokozás

A főnév is fokozható, többnyire felsőfokban használatos: A leksarkon 
laknak Kisék (Herkóca).

A fokozásnál említjük meg, hogy hasonlító határozóként -tói, -tői ragos 
névszó fordul elő: öregebb apámtul, nagyop Pistátul.

5. 'Névszóragozás
►

A névszóragozásban jórészt fonetikai jellegű eltérések tapasztalhatók. 
A ragokat lezáró mássalhangzók általában nem hallatszanak. Jegyezzünk- 
fel néhány eltérést:

1. személynevekkel kapcsolatban hol? és hova? kérdésre -ék ragos alak 
járja: Miskolcijék ment, Nagyék vót.

2. A -bon, -ben hangalakja egybeesik az egész területen a -ba, -be ra
géval, még magánhangzó előtt is: a naty szégbe űt. Az iskolába vót mindöröké. 
Huzsvédba vót. (Satrinca).

3. Irányhatározó értékű -nak, -nek használatos: Napnak fordul. (Her
kóca).

4. Mód- illetve állapothatározó értékű az -ul, ül rag: sajátájul szeressük 
(Herkóca, Maradék).

5. A translativusi, eredményhatározói -é is előfordul.
6.

a) Az -n határozórag általában -n alakban járul a magánhangzóra vég
ződő melléknévi tőhöz: savanyun, keserűn (Herkóc,a Erdővég, Maradék, 
Kamenic|),

b) az -n ragnak van -jan megvalósulása is: savanyujjan ~  savanyujan 
(Ürög, Satrinca, Dobrodol, Vrdnik, Herkóca, Nyékinca, Platics, Vogány, 
Maradék).

7. A -ból, -bői, -tói, -tői ragpárok
a) zártabban hangzanak és többnyire a véghangzó -l csak magánhangzó 

előtt hangzik: tejbü, birótu (Ürög, Herkóca, Nyékinca, Vogány, Erdővég, 
Maradék, Kamenica);

b) magánhangzó előtt, ha az -/ is hangzik, akkor a rag magánhangzója 
rövid: Ferenctü, tejbü (Satrinca, Dobrodol), tejbül, birótul (Vogány, Ka- 
menica);

c) -/ nélkül is rövid a magánhangzó és nem zárt: biróto (Vrdnik).

8-a) A -val, vei rag illeszkedik, az -/ lekopik a végéről, a magánhangzó 
megnyúlik: kohásszá (Ürög), szemvonyová, birkákká (Satrinca, Herkóca, 
Platics, Erdővég),



b) nem nyúlik meg a magánhangzó az -l lekopása után: cimborákká 
(Dobrodol).

9. Az -ért rag változatai: -ér ~  ír: píz ír;
10. A -vá, -vé egyalakú: tolié válik (Platics);
11. A -hoz, -hez, -höz változatai: (legtöbbször a záró mássalhangzó nem 

hallatszik)
a) -ho, -hö Ferenchö, Pistáho (mindenütt)
b) -hő: jegyzőhő, Ferencő (Platics, Vogány, Erdővég, Kamenica);

12. A -kor rag:
a) mássalhangzó nélkül hangzik -ko: Lucáko (Ürög, Dobrodol);
b) -kor helyett -ba rag: huzsvédba (Ürög, Satrinca).

A BIRTOKOS SZEMÉLYRAGOZÁS

1. A palatális hangrendű szavakhoz -i birtokos személyrag járul az 
egyes 3. személyben: ülepít, testvérjit, helire (Ürög, Satrinca, Dobrodol, 
Vrdnik, Herkóca, Nyékinca, Platics, Vogány, Erdővég, Maradék, Kamenica).

2. A veláris hangrendű szavakhoz is -i birtokos személyrag kapcsolódik 
a 3. személyben: házi, lábi (Herkóca);

3.
a) a -ja, -je birtokos személyrag, ha a szótő is mássalhangzóra végződik, 

illeszkedve megkettőződik az egyes 3. személyben: egresse, égisszé, lépéssé 
(Satrinca), döbönnye, rokonnya (Herkóca, Platics, Vogány, Maradék, Ka
menica),

b) a -j nem kettőződik meg: disznója, bornyuja (Ürög, Nyékinca, Erdő
vég, Maradék);

c) a nem sziszegő mássalhangzóra vésődő névszók -ja, -je ragot kapnak: 
zsebje, testvérje (Satrinca, Dobrodol, Vrdnik).

4. A többes szám 3. személyének ragja -ik mind veláris, mind palatális 
hangrendű szóban: fűzetik, ingik, segik, házik, lábik (Herkóca);

5. A köznyelvinél nyíltabb magánhangzó a birtokos személyragban: 
lábok, kezök, kezek, könyvök.

6. A birtokos többségét a 3. személyben a birtokszón is jelölik: a szom
szédék főggyük. A csúkoknak a segiket mékpiszkálik Lucáko. (Herkóca),

7. Ha névmás a birtokos, az is megkapja a többes jelet: az űk házuk.
S. Kétszeres birtokjelezés is előfordul: korc +  a +  ja (Erdővég), üvékeje 

(Satrinca, Dobrodol, Nyékinca, Herkóca).
9. Ha több a birtokos és a birtok is, a birtok többségét nem jelölik: 

a ti házatok =  1. a ti házatok,
2. a ti házaitok.

10. Az egy birtokos egy bírtok 3. személye vocativusként is használatos: 
Annya, hozd üde a vizet. Nénnye, mi csinász? Apja, hallod észt? (Satrinca, 
Dobrodol, Herkóca, Erdővég).



Névmások

1. Személyes névmások: én te, ű, mink, tik, űk ~ ők; ragozva: minkhozzánk, 
tiktületök,' ükhozzájuk, ütet, ükét, nekije (mindenütt).

2. Kérdőnévmás: kü?, mü (Ürög), more? (Nyékinca);
3. Vonatkozó névmás: akü, amü (Ürög).
4. Birtokos névmás: enyim, tijed, üvé, mijenk, tijetek, üvéké ~  üvé- 

kéje; (Satrinca), üvékeje (Dobrodol, Nyékinca, Herkóca).

6. A z igeragozás

1. Az ikes ragozás módosult, funkcióváltás jelentkezik. Az ikes ragozás 
határozott tárgy jelölő funkciót kapott, a nem ikes ragozás a határozatlan 
tárgyra utal: En eszek szalonnát. Én eszem a szalonnát. (Maradék, Ka
menica).

2. A szokik ige nem ikes többé: Szók inni (Dobrodol). Viszont ikesként 
ragozzák az elpattan igét: épattanik (Vrdnik).

3. A z alanyi ragozásban
a) a jelentő mód jelen idő egyes 2. személyében az -/ tövű igék kivételé

vel -ó, -ő>-o, -ö hangzik: eszö, mondo.
b) az egyes szám 3. személyében

a) -n ragot kapnak a következő igék: gyün, tészén, mégyen, leszen;
(3) a hosszú magánhangzós -v tövű igéknél -l a végződés: női, híl, 

ríl; megmarad a -v: szüv.
4. A tárgyas ragozásban
5) a többes első személyben -úrik,-ünk a tárgyas alak is: Kiverünk a 

pokrócot.
b) a felszólító mód -d ragja mássalhangzó előtt nem ejtődik: Mom 

meg.
c) a tárgyas ragozású egyes szám 3. személy ragja a velárisoknál is 

-i: tudi, mékcsikari, mékapari (Dobrodol), szoptati, láti (Herkóca).
d) a többes második személyben is ott van az -i: váritok.
e) a többes 3. személy is -ik : várik, szoptatik, látik (Dobrodol. Her

kóca);
f) az -ít végű igék a jelentő és felszólító mód jelen idő egyes szám 3. 

személyében a következő megoldásokat mutatják:
a) tanijja, felejje, szakijja (Ürög, Satrinca, Dobrodol, Vrdnik, Herkóca, 

Platics, Vogány, Erdővég, Maradék),
(3) taniccsa ~  tanicsa (Ürög, Nyékinca, Kamenica),
y) tanitti
8) tanittya ~  taniccsa (Nyékinca, Satrinca, Dobrodol, Herkóca, Platics). 

A felszólító alakú igék egyúttal jelentő mód jelentésűek is. A mondatkör
nyezet dönti el a jelentést. A -suk, -sük nyelv általános, mert a felszólító 
mód mindenütt behatolt a jelentő módba: Leszáncsuk a fődet. Méksava- 
nyíjuk a tejet. Pistijék itassák a jószágot. (Ürög)

A tanitya ige használata (felszólító mód): A tanító azir van, hogy tanitya 
Pistit. (A hiba tudatos kerülése szülte ezt az újabb hibát!)



Az egytagú -t végű igék múlt idejét
a) összevontan használják: kötte, sütte, vettem (Ürög, Satrinca, Vrdnik, 

Dobrodol, Herkóca, Nyékinca, Erdővég, Maradék) (még étt, itt alak is 
hallható!),

b) nem összevontan használják Platics, Vogány, Kamenica lakói.
Az alanyi ragozású egyes szám első személy a feltételes módban
a) illeszkedik: kérnék, vinnék, de: én adnák ~  annák, írnák, látnák, 

bírnák (Ürög, Satrinca, Vrdnik, Herkóca, Nyékinca, Platics, Vogány, Erdő
vég, Maradék, Kamenica);

(J) illeszkedik is néha, meg nem is: színék — színák (Vrdnik).
A lehetőség, képesség kifejezésére bír ige +  főige szolgál: Én birok hónap 

menni, ha te ném birol a dógottu.
A felszólító mód -j jele mássalhangzó előtt nem hallatszik: Dob le, 

Pisti, két kivit! Vár még má ászt a legint!
A tárgyas és alanyi ragozás személyragjainak használata összezavarodott: 

Mit beszélel? Nem szerető olvasni? (Nyékinca, Vogány, Erdővég).

IV. Mondattani jelenségek

1. Kongruencia:
a) a határozatlan számnév után rendszerint többes szám áll: Sok em

berek gyüttek.
b) a kijelölő jelző egyezik számban a jelzett szpval: Erre a te fecsegé- 

sejidre nem vagyok kiváncsi.
c) a birtokon is jelölik a birtokos többségét: A tanittojék kertyigbe 

vót sok gaz. A csúkoknak a segiket mékpiszkálik Lucáko (Herkóca).
2. A névelő használata:
a) a határozott névelő hiányzik: összehánták píszt. Ki van mossál 

ruha. (Ürög). Kihhosztuk mestert, ütt vannak mestérék. (Satrinca). Leverte 
beteksíg lábárul mestört. (Herkóca).

b) a névelő -i magánhangzó előtt is a (+  -j ürtöltő): Vót aj is. (Er
dővég).

3. A z alany:
Általános alanyként használják a cseléd szót: Nem tudi cseléd, mi csi- 

nájjon. (Herkóca).
4. A z állítmány:
A kell, muszáj igét is ragozzák: E köllöttem menni. Úgy kőnöm vigyázni. 

Muszájnom vót eménni. Mi muszájunk szeretni a munkát. (Ürög, Herkóca, 
Nyékinca).

5. A határozók:
a) hasonlításra a -tói, -tői ragos határozót használják: Pistánál nagyobb 

helyett: Pistáiul nagyobb.
b) állapot-, módhatározásra a melléknév többnyire -cm, -en ragot kap: 

savanyujjan, keserüjen.
c) irányhatározót a lativus rag után tett -nak, -nek raggal érzékeltetnek: 

lennek, benek (ritkán!)



6. A tárgy:
a) a főnévi igenév jelzőtlen tárgya ragtalan (ritka!) Ripa kapálni vót#
b) A melléknévi igenév jelzőtlen tárgya ragtalan: szemvonyo (ritka!)
7. A kötőszók:
a) A kapcsolatos mondatok legmegterheltebb kötőszava az és.
b) A tagadó mondat után kenem kötőszó áll: Nem Pisti vót a rósz, 

henem Janika (Dobrodol, Herkóca).
8. A szórend:

a) Az -á' kérdőszó az állítmány elé kerül: Ném-é tudod, ki vót ütt?
b) A többszörös tagadás igen kedvelt: Senki se ném tugya, more járói. 

(Nem ide tartozik, de meg kellett említeni).
c) A szószerinti és tartalmi idézet összeszövődik a gyors beszéd kö

vetkeztében: Pista vót ütt, monta: „Meny e, mer csak te tudói az ördögökké 
ződágra vergőnni,“ hogy csinájjam ki a- főördögöt. (Nyékinca, Platics, Ma
radék, Kamenica).

9. Elbeszélésben az egész területre jellemző a mondattömbök hasz
nálata.
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2. JELENSÉGLEÍRÁSOK





1. AZ IGEKÉPZŐK FUNKCIÓJA PÁDÉ NYELVJÁRÁSÁBAN

Néhány településtörténeti adat

Pádé Felső-Bánátban fekszik, ott ahol az Aranka-patak a Tiszába ömlik. 
A falu nem közvetlenül a Tisza partján, hanem attól kb. 1 km-re terül el.

A falu neve Pádé, szláv eredetű, a podvej szóból származik Jelentése: 
„part alatti hely“, a későbbiek folyamán Padej-nak nevezik.1)

Első lakói szerbek lehettek, ezt bizonyítják a határ egyes részeinek 
elnevezései is. Ezek az elnevezések a falu mai nyelvjárásában sem halvá
nyultak el. Ilyenek pl.: Grédó, Krivája, Bela-bara, Ploséina, Livuda, Sla- 
tina stb.

1780 után, II. József alatt magyarokat és németeket telepítettek ide.2) 
A magyarok főleg 1830—1840 között vándoroltak Padéra, legtöbbjük 

a szegedi tanyákról jött.3) Az élő szájhagyomány szerint, a magyarok Puszta
szer környékéről vándoroltak a faluba.

Érdemes szemügyre venni Herresbacher József feljegyzéseit, a többi 
között ezeket írja:

„ . . .  ezeknek a magyaroknak a nyelvjárása hasonlít a szegedihez, s 
elüt a szomszéd adai, illetve bácskaitól.

A különféle nemzetek közötti torzsalkodásról sohasem hallottam, s 
állítom, hogy jó egyetértésben éltek egymással —. Egymás nyelvét ha együtt
— egy utcában laktak — megtanulták.4)

A régi település két községből állott, Magyarpadé-ból és Szerbpadé-ból. 
A múlt század közepe táján a falu még inkább elkülönül. A két Pádé lakos
ságának létszáma a múlt század végéig majdnem azonos.

1912-ben, a helynevek magyarosítása alkalmával Szerbpadé elvesztette 
elnevezését, azóta a község neve Pádé.

A második világháború alatt a nyomor, a nincstelenség és a német 
megszállók keserítették meg mind a magyar, mind a szerb lakosság életét. 
A háború nyomorúságos napjai — úgyanúgy, mint más területeken is — 
hatottak az emberek nyelvhasználatára* az itt élő lakosság szókészletére. 
Ekkor keletkeztek az alábbi kifejezések és szószerkezetek: feketézgetünk 
„tiltott árukereskedelemmel foglalkoztunk", feketén vágogattvnk „engedély

*) Herresbacher József: Pádé története, Istorijski arhiv, Kikinda broj: 404—415.; Törté
nelmi Levéltár, Kikinda, arh. sz. 404—415. 1.

2) Herresbacher József: Padi története, 47. oldal.
®) Herresbacher József: Pádé története, 47. oldal.
4) Herresbacher József: Padi története, 47—48 oldal.



nélkül disznót vágtunk”, jegyös ruha „jegyre vásárolt kiutalt ruha“, svercel- 
köttünk „Bácskából Bánátba (Padére) áthordott árut értékesítettünk: tiltott 
árúkereskedelemmel foglalkoztunk”, razzia „összefogdosás", stb.

A felszabadulás után megváltozik a falu élete: végrehajtják a földrefor
mot, a két nép, a szerb és a magyar szorosabbra fűzi kapcsolatait; a köz
oktatás és a közművelődés demokratizálódik, a tömegkommunikációs esz
közök — rádió, tv., sajtótermékek — behatolnak a falu társadalmi életének 
legapróbb sejtjeibe, a családba; új termelési formák jelentkeznek; létrejön, 
majd mindinkább tökélesedik az önigazgatás rendszere. Az újabb adatok 
azt mutatják, hogy a falu lakossága, az 1913-as népszámláláshoz viszonyítva, 
némileg szaporodott.5)

Az új életforma érezteti hatását nyelvi síkon is. Jelentős számú regio
nális jövevényszó van kialakulóban. A szerb nyelv hatása (jobbára a szó
készletben) a magyar nyelvben főleg a középkorúaknái és a fiatalabb kor
osztálynál érződik. Az átvett szerb szavakat a magyar nyelv rendszeréhez 
tartozó jelekkel, képzőkkel és ragokkal látják el, pl.: zadruga „szövetkezet“, 
zadrugá + s  + ik =  zadrugázik „közreműködik valamilyen formában a 
szövetkezettel'* (szerb jövevényszó: zadruga +  z  denominális igeképzővel 
és -ik raggal ellátva); evidentiroz „nyilvántart, nyilvántartást vezet“ (meg
figyelhető az evidentiroz, azaz a középzárt é-vel való ejtése is): kontrolíroz 
„ellenőriz": sztrucsnyák-ok „szakkáderek“ (A szerb jövevényszó: stručnjak +  
-{-ok a magyar többesszám jele), kredit-iroz „kölcsönt folyósít" (A szerb- 
horvátból átvett kredit az -iroz képzőbokorral ellátva), kredit-es bútor „köl
csönre vásárolt bútor" (A kredit latin jövevényszó szerbhorvát közvetí
téssel került be a falu nyelvjárásába -(e)s magyar melléknévképzővel ellátva.)

A falu nyelvjárásának jellemzői

Pádé magyar ajkú lakossága a déli nyelvjárástípushoz tartozik (Kálmán 
Béla: Nyelvjárásaink, Budapest 1966, 74—75. oldal), az ő-zö, é-zö nyelv
járást beszéli.

Az idősebbeknél igen erős az ö-zés, a középkorúaknái az ö-zés és az 
é-zés keveredik, a fiatalabb generáció túlnyomórészt az é-zést használja.

A z idősebb generáció — ö-zésénék a következő fokozatai vannak:
1. Hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben a köznyelvi ö, e párok kö

zül az ö-ző alak használatos: fölött, mögött, ntögyök, möntök, möndögél, rön- 
dös, röndöl, csöpög, csöpörög, öszögél, körösztöl, stb.

2. Hangsúlyos helyzetekben a köznyelvi -e helyett az ö-zö alak fordul 
elő: föl, lőhet, möhet, pör, vöhet.

*) Pádé lakosságának nemzetiségi összetétele az 1971-es népszámlálás alapján (Sajnos, 
a legújabb adatok nem álltak még rendelkezsünkre.) A lakosság létszáma: 3.991 (2.236), 
cigány: 59, crnagorac: 1, horvát: 17, macedón: 4, magyar: 2.892, (2.346), muszlimán:
3, német: 3, ruszin: 2, szlovák: 2, szlovén: 2, szerb: 993 (1,115), egyéb: 6, ismeretlen 
nemzetiségű: 7. (Vajdaság Szoc. Autonom Tart. Statiszt. Hiv. 7. sz. közi. 44— 45. old. 
A zárójelben levő számok az 1913-as népszámlálás a d a ta i, ta lá lh . Herresbacher J. Pádé 
tört. c. munkájában, Tört. Lev. Kikinda, 29. old.)



3. Hangsúlytalan helyzetben, az illabiális hangtestű alapszón levő tol
dalékban is a köznyelvi illabiális -e helyett az o-s alak fordul elő: érközik, 
kendőz, méröget, emlöget, repedöz, védeközik, gelebenöz, heverödik, keverödik, 
svércélködik, szenderödik.

A középkorúak, ha az idősebbekkel társalognak, akkor az é'-zést, ha 
fiatalabbakkal vagy idegenekkel beszélnek, akkor az c-zést használják.

Az ifjabb generáció a labiális ö-zéssel szemben az illabiális é-zést hasz
nálja. Tehát azokban a helyzetekben, amelyekben az idősebbek ö-znek, 
ott a fiatalok é-t használnak:

1. Hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetekben: felett, mégétt, megyék, 
menték, méndégél stb.

2. Hangsúlyos helyzetekben: lehet, mehet, vehet stb.
3. Hangsúlytalan helyzetben: érkézik, kendéz, méregét, véségét stb.
A fenti jelenségekből megállapítható, hogy a falu nyelvjárásában az

ö-zés gyengülő tendenciát mutat. E gyengülő tendencia két tényezővel ma
gyarázható:

a) Pádé nyelvjárása Csóka, Szanád, Száján, Jázovó községek és falvak 
nyelvjárásával nyelvjárásszigetet alkot. E nyelvjárási sziget izoglosszáit 
pontosan meg lehet húzni. Nyugat felöl, a Tisza vonalán (Ada, Mohol, 
Zenta) nem ö-zö nyelvjárású községek, északon, keleten és délen túlnyomó- 
részt szerb községek és települések határolják e nyelvjárásszigetet.

b) Az ifjabb nemzedék szégyenli az ö-zést használni. Elmaradottnak, 
parasztosnak, műveletlennek tartja. Nem ritka eset, hogy az ö-zve beszélőt 
kicsúfolják a városban vagy a nagyobb községek központjában.

Az iskolában a pedagógusok más vidékekről származnak, akik nem az 
ö-zö nyelvjárást beszélik s megkövetelik a normához igazodó kiejtést. így 
az ifjabb nemzedék nem ó-zve, hanem „műveltebben", urasabban igyekszik 
beszélni.

Az igeképzők funkciója

A képző funkciója fogalom alatt a képző illetve a képzőbokor szófajalkotó 
és jelentésmódosító szerepét kell értenünk.

a) A képző szófajalkotó szerepén az új szó létrehozásában azt a módo
sulást (vagy nem módosulást, hanem megőrzést) értjük, amely az alapszó és 
a származék szófaji viszonyát érinti (Szabó Zoltán: A nyelvjárási képzők 
tanulmányozásának szempontjairól, MNYJ. VI. 93.)

Az igeképzésben eszerint deverbális és denominális képzésről beszélünk. 
Ez a felosztás azonban nem merev elkülönítés, hisz a deverbális és a denomi
nális képzésben gyakori az átcsapás. A deverbálisnak minősíthető képzők 
illetve képzőbokrok alkothatnak denominális származékokat is, pl. köt-öz, 
őr-öz, tát-og zsivaj-og ad-ogat, babus-gat stb.

A pádéi nyelvjárásban az igeképzők és a képzőbokrok, szófajalkotó funk
ciójuk szerint, a következőképpen, oszlanak meg:

1. Csak deverbális képzésben
Az egyszerű képzők közül: a gyakorító -s, -as, -es, -os, és az -r, -er, -or 

a mozzanatos -n, -art, -en;-t, -et; -p, -ap, -ep; -k, -m, és a műveltető -t, 
-at, -et szerepelnek.



A képzőbokrok közül csak a deverbális funkcióban az azonos funkciójú 
elemi képzőkből álló gyakoritó -üldöz, a gál, -gél, -goi, -egél, -igéi, -ogal, -ögél, 
ügél; -dós, -des, -dós; -rog, -reg, rög, -arog, -drog, -ereg, -erég, -orog, őrög.; -dogál, 
-dögéi, -degél, dégél, dögcl, -digál; -sol, -sel, -csol, -csel, -csői, -csál, -zsol, -zsöl, 
-zsel, -zsél, -icsál, -ácsol, -écsel, -écsel, -icsél, -col, -cöl, -gász, -gész, -rász, 
-rész; -dácsol, -décsél, -décsöl, és a -lész képzőbokrok fordulnak elő.

Továbbá a különböző funkciójú elemekből alakult gyakoritó képző 
bokrok közül csak deverbális képzésben a -kol, -kel, -kél, -köl, -kél, -kai, 
-áhol, ékol, -ikál, -ókál, -ékel, -ékel, -éköl; -dokol, -dekel, dekél, -deköl -dököl;
-kúrál; -kos, -kurász; ingáz; az azonos funkciójú elemekből álló mozzanatos 
-It, olt, ölt, a különböző funkdóju elemi képzőkből álló mozzanatos -amod, 
-emed, -eméd; -arint, -orint; az azonos funkciójú elemi képzőkből áló: -ozik, 
-őzik, Szik, -óddzik; a különböző funkciójú elemi képzőkből álló visszaható: 
-eszkedik, -eszkédik, -eszködik, -kolódik, -kelődik, -kölődik, -kolóddzik; 
-gődik, -gelődik, -lálódik, és a ható ige képzője?- a -hat, -hét fordulnak elő.

2. Csak dewminális képzésben
Az azonos funkciójú elemekből álló: -orodik, -örödik, a különböző fink- 

ciójú elemi képzőkből álló: -tel, -töl, -etel, -etöl, -Ikodik, -Ikedik, -Ikédik, 
-Iködik; -skfldik; -sködik, -askodik, —oskodik; -epei, -épei, -epöl, -etyül, 
és a -kod képzőbokrok fordulnak elő.

3. Mindkét képzésben
A deverbális és a denominális képzésben a következő igeképzők és kép

zőbokrok képeznek igét: az egyszerű gyakoritó -l, -g, -z, -d és -sz (és ezek 
alakváltozatai), az egyszerű mozzanatos -l, -11 (és alakváltozatai), és az egy
szerű műveltető -ít, -ajt.

Az összetett képzők közül a -doz, -dez, -döz, és a -lóg, -lég, -lég, -lög; 
-dal, -dél, -dél, -dal; -lal, -lel, -Iái; -kod, -ked, -köd; -ng, -ong, -eng, -öng; 
-ami, -eml, -áml; -cmt, -nt, -ént, -önt; -ít, ajt, -ejt, -éjt; -tat, -tét; -lal, -lel; 
-szt, -ászt, -észt, -észt; -odik, -edik, -ödik; -ul, -ül; -kodik, -kedik,-ködik, 
-kezik, -kézik, -közik; -dúl, -dűl; -olódik, -elődik fordulnak elő deverbális 
és denominális képzésben.

A fentiek alapján megállapítható, hogy Pádé nyelvjárásában az egyszerű 
gyakorító és műveltető igeképzők nagyobb része két funkcióban, a dever
bális és a denominális igeképzésben szerepel. Viszont a mozzanatos igék 
egyszerű képzői — kivéve az -l, -11, -all, képzőt — csak a deverbális képzésben 
használatosak.

A deverbális képzésben előforduló képzőbokrok 43%-a a denominális 
képzésben is jelentkezik.

A képzők és képzőbokrok szófajalkotó funkcióját tekintve, Pádé igekép
zése eltérést mutat a köznyelvitől. Ez az eltérés abból áll, hogy a deverbális 
képzőnek minősített -/ és -z egyszerű képzők nominális alapszóból sokkal 
nagyobb számú képzett igét alkotnak, mint a köznyelvben.

A faluban igen gyakran használják az alábbi képzett igéket: abrencáz 
~  abrencál „vízhordó rúdon vmit hord“, árvaganézik „árvaganét szed", 
babicázik „a bábaasszony teendőit végzi”, babirkázik ~  babirkái „zöld, éretlen 
kukoricacsöveket válogat, különtesz", bátkázik, „a Bátkába jár, sokszor ott 
tartózkodik", csuturál „kulacsból iszogat".

Nyelvjárási sajátságnak minősíthető az olyan igeképzés, amely az egy
szerű gyakorító -/ és -z  képző denominális funkciójában jelentkezik. Az



idősebb generáció igen gyakran használja az olyan denominális származék
igéket, amelyeknek alapszava összetett névszó, pl. aprószentököl „pálcával 
megver“, fejadagol „vmit személyekre adagol, eloszt", násznépei „el-, megver”, 
sortáncol „éjfélkor mennyasszonyt táncoltat”, birkapaprikásol „birkapapri
kást eszik” (e képzett ige gyakran fordul elő a Z»e-igekötővel, pl. Jó bebirka- 
paprikásoztam belüle.), pipahujál „pihenőt tart”, árvaganézik „árvaganét 
szed”, fülbordáz „(kosárfonásnál) a fülnek bordát készít”, vakborozdáz 
„szántáskor sekély, görbe, a többi borozdától eltérő borozdát szánt, hasít”, 
puskatusáz „vkit puskatussal ver”, tömöfáz „tömőfával döngöl, ver”, szén- 
vonóz szénvonyóz „szénvonóval taszít, húz”. Az ilyen alapszavú denomi
nális igék nagyobb része csak igekötős alakban használatos. Pl. Elaprószen- 
tököli jó a gyerököket. Kifejadagóták a zsírt meg miegymást, oszt annak elég
nek köllött lönni! Enásznépeli vele a gyerökejit. Csak aztán fonyom, de előbb 
föfülbordázom. Monta jis a gazda, nehoty összevakborozdázd, me lössz kapsz! 
Mikó oszt möglocsótuk, kezdött szikkanni, akkó letömőfásztuk.

b) A képzőknek illetve képzőbokroknak önálló jelentésük nincs. Amikor 
tehát a képzők és a képzőbokrok jelentéséről beszélünk, akkor azt a jelentés
módosító szerepet kell értenünk, amelyet az alapszóhoz járulva a képzők illetve 
képzőbokrok betöltenek.

Pádé igeképzői — ugyanúgy, mint a köznyelvben — több irányban 
módosítják az alapszó jelentését, s ezt nevezzük a képzők poliszemantizmu- 
sának. A főirányban való módosítás alapján a deverbális igeképzésben: 
gyakorító, mozzanatos, műveltető, visszaható és ható származék igéket; 
a denominális igeképzésben pedig: cselekvő értelmű, műveltető és vissza
ható jelentésű képzett igéket találunk.

A képzők és képzőbokrok poliszemantizmusa alapján, e fő jelentéstí
pusokon kívül, számos mellékámyalat is él a falu nyelvjárásában. A dever
bális képzésben az egyszerű képzők közül a -g, -z  és alakváltozatainak van 
a legváltozatosabb jelentésárnyalata. Az egyszerű -g képzővel és alakváltozta
tásával olyan származék igéket képeznek, melyek azt fejezik ki, hogy a cse
lekvés vagy történés apró mozzanatokból áll; kifejezhetik a cselekvés több- 
szöriségét, tartósságát, elaprózottságát; lehet a képzett igének visszaható 
jellege is. A -z (és alakváltozatai) olyan igéket képez, amelyek a cselekvés 
tartósságát, folyamatosságát, többszöriségét és intenzitását fejezik ki, ezen
kívül visszaható jellegű igéket is képez, pl. lopózik, maradozik.

Az összetett képzők közül a visszaható -ozik, -odik és alakváltozatai 
a cselekvésnek az alapszóhoz való viszonyát igen sokféle változatban feje
zik ki.

Az -ozik, -ózik, -özik, -őzik, -óddzik, -őddzik képzőbokor kifejezheti, 
hogy az alany által végzett cselekvés visszahat az alanyra, a cselekvés mástól 
ered, s az alanyra irányul, a cselekvés önmagától megy végbe. E képzőbo
korral alkotott igék kifejezhetik továbbá a cselekvés tartósságát, s olyan igéket 
is képeznek vele, amelyekben az alapszó és a származékszó jelentése eltá
volodott egymástól.

Az -odik, -ódik, -edik, -édik, -ödik, -ódik összetett képzővel a fentiekhez 
hasonló jelentésárnyalatú igéket képeznek, ezenkívül a rövid és a hosszú 
magánhangzós változatok jelentéselkülönítést is eredményeznek. A rövid



változatok visszaható, a hosszú változatok szenvedő jelentésüek. Pl. asza- 
lodik-aszalódik, csavarodik-csavar ódik, kavarodik-kavar ódik, tekerődik-teke- 
rödik.

Az igetőnek eredeti jelentése meghatározza a képzett ige jelentését, 
mintegy besugárzik a származékige jelentésébe. Ez az alapszó jelentésének 
a besugárzása vagy irradiációja. (D. Bartha, Szóképzés 14.)

Pádé nyelvjárásában a denominális igeképzőkkel és képzőbokrokkal 
alkotott származékigék jelentésárnyalatainak kialakulásában jelentős szerepet 
játszik az irradiáció. A denominális funkciójú -z, -1 és alakváltozatai igen 
gazdag jelentésárnyalatú származékigéket képeznek. E képzőkkel alkotott 
származékigék jelenthetik egy olyan fogalom vagy dolog létrehozásának a 
folyamatai, amelyet az alapszó megjelöl, pl.

„Valamit tesz, csinál, létrehoz": ágyaz „fekvésre ágyat vet", árvaganézik 
„árvaganét szed, gyűjt", bábirkázik „kukoricafosztáskor zöld, éretlen kuko
ricacsöveket kiválogat, félretesz", bordáz „(kosárfonásnál) bordát készít", 
csirkéz „(szőlődugványt, burgonyabokrot, vagy egyéb ültetvény szárát) kis 
dombokkal körül vesz, feltölt", csömpölyegéz ~  csömpölyegöz, „(csömpölyeg- 
ből) kemencét rak, épít", borozdol „borozdát hasít, szánt", darál „darává 
vagy dara nagyságú szemekből álló halmazzá őröl", éneköl, dalol „vmit dal
lammal mond el", kúpol „kúpba rak", sáncol „árkot ás", ugarol „nyári szán
tást, a tarlóhántást végzi", vemtől „verembe helyez" stb.

Ha az említett képzők szerszámot, hangsztrt vagy játékot jelentő alap
szóhoz járulnak, akkor a képzett igék az illető eszközzel való működést fejezik 
ki, pl. abréncáz ~  abréncál „vízhordó rúdon hordja a vizet, ételt", csáklyáz 
„csáklyával húz vagy odább lök vmit", csobolyoz „csobolyóval hordja", 
csuturázik, csuturál „kulacsból iszogat", furkóz „furkóval veri a földet", 
köpül „köpüben rázással tejből vajat készít", zsákol „vmit zsákkal vagy zsák
ban hord", dobol „dobot ver", dudál „dudán, trombitán játszik, muzsikál", 
harmonikái ~  harmomkázik „harmonikán muzsikál", babázik „babával 
játszik", lovazik „lovas játékot játszik".

Jelenthetik továbbá e képzőkkel alkotott származékigék az alapszóban 
megjelölt dologgal való ellátást, az alapszóval megjelölt tárgy vagy halmaz 
biztosítását, pl. díjaz „(jószág alá) almot készít, tesz", borsoz „borssal lát el", 
búgyerkáz ~  pútyerkáz ~  pútyélkáz „(kendövei vagy más ruhafélével) 
beköt, befed, körülvesz", előtéz „előtével lát el, előtét tesz oda", ganajoz 
„vmit ganéval ken be", jármoz „(ökröt, tehenet) járommal lát el" (jármoz 
a falu nyelvjárásában csak föl igekötös alakban fordul elő), paplanoz ~  pap- 
lanyoz „vmit (rendszerint a töltés oldalát árvízkor) fűzfavesszőből font 
paplannal lát el" tézsláz „az eketaliga elé vonórudat szerel" (ez a képzett 
ige is csak föl igekötős alakban fordul elő), cövéköl ~  cüveköl „vmit cövekkel 
lát el", fejel „vminek fejet készít, vmit fejjél lát el", lisztéi ~  lisztöl lüsztöl 
„belisztez".

A z alapszóban megjelölt fogalommá válik, olyanná lesz, pl. bimbózik 
„bimbóvá lesz", csírázik ~  csiráddzik „csírává lesz", szikrázik „szikrává 
lesz", csömörük „fizikai undorba esik", dögöl „döglötté, lesz", fakul „színét 
veszti, színtelen lesz", szépül „széppé lesz", vénül ~  vínül „vénné lesz"

Jelenthetik a képzett igék azt is, hogy az alapszóban megjelölt tárgytói 
megfoszt: csíráz „eltávolítja a csírát", fattyaz „kiszedi, kivágja, kitépi, eltá



volítja a fattyat“, hámoz „eltávolítja, megsemmisíti a szőlő-iloncát", kaccsaz 
„(leginkább szőlőről) eltávolítja, letépi, levágja a kaccsát".

A z alapszó tulajdonságot jelentő melléknév, a -z képzővel és alakváltoza
taival alkotott származékigék „valamilyenné, az alapszóban megjelölt tulaj
donságúvá lesz“: apróz „vmit elapróz, apróvá tesz“, macskaráz „kiköltöztet, 
cifrává tesz“, ritkáz „vmit ritkává tesz", tisztáz „vmit tisztává tesz".

A z alapszóban megjelölt dologgal foglalkozik, illetve az alapszóban meg
jelölt foglalkozást űzi: babonázik „babonásködik", féketézik „tiltott keres
kedelemmel, feketézéssel foglalkozik", veteményez ~  veteményez vete- 
ményöz „veteményezéssel foglalkozik", bábicál „a bábaasszony dolgát végzi", 
dajkál „a dajka szerepét tölti be", szolgál ~  szógál „szolgaként dolgozik".

A z alapszóban megjelölt élelmet fogyaszt, pl. bodagozik ~  bodagol „bo- 
dagot eszik, fogyaszt", ebédöz ~  ebédöl „ebédet fogyaszt", paprikásozik 
„jólakik paprikással, paprikást fogyaszt", birkapaprikásozik „birkapaprikást 
eszik, jóllakik birkapaprikással", (Mindkét származékigét csak be igekötős 
alakban használják) rétesezik ~  rétesézik ~  rétesözik „rétest eszik, fogyaszt", 
vacsorázik ~  vacsorái „vacsorát fogyaszt"..

A z alapszóban megjelölt helyre eljár: bátkázik „sokat jár a Bátkába", 
kocsmázik „a kocsmába jár", tiszázik „állandóan, sokszor jár a Tiszára".

A z alapszóban megjelölt helyre tesz, oda helyez: dézsáz „vmit dézsába 
tesz, helyez, rak", (Csak le- igekötős alakban figyelhettem meg), góréz „(ku
koricát) góréba rak, helyez", raktároz „vmit raktárba helyez".

Az alapszóban megjelölt helyen hord: gelebenez ~  gelebenéz ~  gelebenöz 
„az ing vagy kabát alatt vmit visz, hord", kosaraz „vmit kosárban hord".

A z alapszóban megjelölt fogalommal illet, annak tart: dudváz „rossznak, 
erkölcstelennek tart", kendez ~  kendőz „kendnek szólít".

Tulajdonságot jelentő meléknévből az -l képző „valamilyennek tart“ jelen
tésű származigéket képez: drágáll „drágának tart", hosszal „hosszúnak tart", 
nagyoll „nagynak tart", sokall „soknak tart".

A z alapszó által megjelölt dolog vagy tulajdonság látszatát kelti: fénylik 
„fényt ad ki, fényesnek látszik", ködöl „ködösnek látszik", piroslik „pirosnak 
látszik", tarkállik „tarkának látszik", zöldéi ~  ződel „zöldnek látszik".

Ha egybevetjük a -z és az -l képzővel és alakváltozataival alkotott szár
mazékigéket, akkor megállapíthatjuk, hogy igen nagyszámú párhuzamos 
származék él a falu nyelvjárásában. E képezett igék két nagy csoportba oszt
hatók:

1. A jelentésmegoszlás nélküli származékigék: babirkázik ~  babirkái
„kukoricafosztáskor a zöld, éretlen kukoricacsöveket kiválogatja, félreteszi", 
falatoz ~  falatol „eszik, falatokat fogyaszt vmiből", harmonikázik ~  harmo
nikái „harmonikán játszik, muzsikál", kúpoz ~  kúpol „kúpra rak", pipahu- 
jáz  ~  pipahujál „pihenőt tart, a pihenő alatt dohányzik", vacsoráz ~  va
csorái „vacsorát fogyaszt". *

2. A -z  illetve az -l képzővel alkotott igepárok tagjai között jelentés
megosztás van: daráz „vmit darával lát el", darál „darává vagy dara nagy
ságú szemekből álló halmazzá őröl", kovászoz „kovásszal beken", kovászol 
„kovászt készít", körösztöz „keresztberak, vmely utat, vmely pályát, vmely 
szög alatt keresztben metszi", körösztöl „vkit v. vmit vmilyen névre keresz
tel, nevet ad neki", nyakkal lát el“, nyakai „vmit nyakától megfoszt, levág",



poroz „vmit porral lát el, beporoz”, porol „port csap, port ver“, számoz 
„vmit számmal lát el“, számol „számtani műveletet végez”, szemez „(nö
vényt) úgy olt, hogy egy másik növénybe átültet egy szemet”, szemel „per
metezik, ritka cseppekben hull az eső”.

A falu nyelvjárásában a képzett igék jelentésámyalatait gazdagítják 
azok a származékigék, amelyekben az alapszó és a származékszó jelentése 
eltávolodott egymástól. Ilyen jelentéstípusú származékigéket találunk mind 
a deverbális képzésben, mind a denomális képzésben. A deverbális képzés
ben: csavarog „kószál”, kavarog „rendszertelen, intenzív mozgást végez”, 
tekereg ~  tekereg ~  tekerög „ide-oda jár-kel“. fogad „szerződtet, szegődtet”, 
izzad „verejtékezik”, érdekel ~  érdekéi ~  érdeköl „érdeklődést mutat”, 
ért „vmit felfog”, temet „eltemet, elhantol”, folyamodik „vkihez vagy vmihez 
célja elérésére érdekében kérelemmel fordul”, vetemedik ~  vetemedik „deszka 
vagy vmilyen lap, a nedvesség, szárazság hatására homorúvá lesz, meggör
bül”, búgat „pároztatja a disznót”, folyat „a tehén párosítása kész”, hágai 
„közösülését idézi elő”, vált „megvált, kivált, megvesz”, döngöl, tömőfával 
vmit keményre ver”, mulaszt „vmit nem tesz meg, elhanyagol”, törleszt 
„adósságot, tartozást apródonként visszafizet, visszaad”, győződik „vmiben 
meggyőződik', bizonyságot szerez”, kötözködik „kötekedik, agályoskodik”.

A denominális képzésben: csemegéz ~  csemegéz ~  csemögéz „(leginkább 
szüretkor) a termés betakarításakor termést elhagy”, dűlőzik vkivel valami
ben megegyezik, egy álláspontra jut”, szavaz„ két vagy több lehetőség közül 
valamelyiket választja”, szerez ~  szerez ■—- szőröz „birtokába jut vminek, 
hozzá jut valamihez”, delel „(délben) pihen, alszik”, egyel ~  ettyel; külön
féle kapásnövények veteményét úgy ritkítja, hogy egy bokorban csak egy 
növény, egy szál maradjon”, pipahujál „pihenőt tart”, terel „úgy hajtja, 
hogy egy csoportban maradva lehessenek”, telepedik ~  telepedik ~  tele- 
pödik „elfoglalja leendő állandó helyét vhol”, épít „összerakva egybeszer
kesztve megalkot, létrehoz ill. ebben a munkában részt vesz”, iparkodik 
„törekszik, igyekszik”, vadít „elriaszt”, ágaskodik „fölfelé nyújtózkodik”, 
iránykodik „gyámkodik”, mesterkedik ~  mesterkedik ■—- mestörörködik ~  
mestérködik „vmilyen furfangos munkán, ügyön tevékenykedik, vmit ki- 
fundál”, nyügösködik „úgy viselkedik, nyugtalankodik, sír v. panaszkodik, 
hogy ezzel másokban kellemetlen érzéseket kélt v. másoknak terhére van”, 
stb.

Az ilyen típusú igéket, vagyis amikór az igekötő és a származékige jelen
tése eltávolodott egymástól, a köznyelvben valamint más nyelvjárásokban 
is megtalálhatjuk. Szűkebb nyelvjárási sajátságot csak az alábbi képzett igék 
jelentenek: csemegéz ~  csemegéz ~  csemögéz „termést betakarításkor elhagy”, 
pipahujál; pihenőt tart, ezalatt dohányzik”, iránykodik „gyámkodik”, mester
kedik ~  mesterkedik ~  mestörködik „vmilyen furfangos munkán tevékeny
kedik, vmit kifundál”. (Ez utóbbi képzett ige ilyen jelentésekben más vidéke
ken is előfordul).

A vizsgált nyelvjárásban számos olyan képzett ige él, amelyekben a 
jelentésmódosulást nem a képző és nem a képzőbokor idézte elő, a jelentés- 
módosulás magában a származékigékben mehetett végbe. A falu lakossága 
számos olyan származékigét használ, amelyeknek jelentésköre megszűkült. 
Ezek a képzett igék jelentésbeli nyelvjárási sajátosságot is jelenthetnek 
mert a köznyelvben, illetve a környező falvakban e jelentéseket nem ismerik,



illetve használatuk elenyésző. Ilyenek pl. a deverbális képzésben a: bugyog 
„bőven árad belőle a szó“, cincog „elfojtva,visszatartva vékony hangon ne
vetgél", dagadozik „kel (a kenyértészta)", zsibbad ,,berúg“, markolász „össze- 
fogdos“, iszogál „iszákoskodik, részegeskedik", vagdos „csapkodja az ajtót, 
durván be-becsukja“, hőlész „járkál, látszatra céltalanul bolyong", hasigat 
„fáj, élesen bele-belnyilal), szaggat „egy nagyobb tömegből egy kisebb mennyi
séget kivesz", eresztget ~  ereszget „ételt főzéskor vízzel vagy más folyadékkal 
felhígít", szusszan „rövid pihenőt tart", érint „gyaloglás, utazás, menetelés 
közben átmegy, áthalad rajta v. mellette megy el", buggyant „egyszeri merí
téssel, hirtelen megtölt", tekerít „rágondol, nagy fontosságot tulajdonít 
neki", takarít „vmit összeszed, megmos", gabalyodik „nagyon szerelmes 
lesz, beleszeret", húzódik „lefekszik, fekszik, nyugovóra tér", (Csak le ige- 
kötős alakban fordul elő.), verődik „összejönnek, csoportba gyűlnek", csa
varodik „egyenes irányból eltér, elfordul, kanyarodik", kötődik „akaratos- 
kodik, kötözködik", borul „fejesedik", kötözködik „belakik, jóllakik, nagyon 
sokat eszik", mutatkozik „Ígérkezik, látszik", találkozik „előfordul, van", 
pendül ~  pendül ~  pöndül „testben gyarapodik".

A denominális képzésben: ágyaz „a nyomtatásra kerülő gabonát kitere
geti", kúpoz „egy csoportba gyülekezik", tetejez „vmilyen növényt (szőlőt, 
cserjét) egy bizonyos magasságban egyformára elvág, megnyír", tisztáz 
„véglegesen elszámol", kürtöl „mindenkinek elmond, hírül ad", nyakai 
„hirtelen, mohón eszik v. iszik", kanászkodik „szemtelenkedik", eldurvul 
„szemtelen lesz", készül ~  kiszül „ünnepre süt, főz".

A begyűjtött példatár alapján megállapítható, hogy Pádé nyelvjárásának 
igeképzése gazdagabb, színesebb a köznyelvinél. Az igeképzés kötetlenségét, 
gazdagságát és változatosságát főleg az idősebb korosztálynál figyelhettem 
meg. A középkorúak és a fiatalabb generáció igeképzése már kötöttebb, 
Ez azt jelenti, hogy a köznyelv fokozódó hatása visszaszorítja a falu nyelv
járásának igeképző-állományát, szűkíti az igeképzők gyakoriságát, azok 
szabadabb használatát.

(1981) Sátai Pál



Benkő Loránd 1960—61-ben Jugoszláviában a Magyar Nyelvatlasz 
részére végzett gyűjtőmunkájáról beszámolva írja:,,— A megvizsgált bánsági, 
bácskai, drávaszögi, szlavóniai kutatópontok nyelvjárási anyaga változatos
ságával, különlegességeivel olyan csemegével szolgált számunkra, amely 
vetekszik a legérdekesebb délerdélyi vagy csángó nyelvjárásszigetek gyűjtési 
élményeivel; e nyelvjárási részlegek méltán sorakoznak a magyar nyelvjá
rástípusok legszínesebb gyöngyszemei közé"1). Kevéssel előbb elárulja, 
hogy nem voltak felkészülve ilyesmire: „Számításba véve azonban e vi
dékek magyar lakosságának jobbára újabban, a török kiűzése utáni időben 
települt voltát, nyelvjárási anyaguknak viszonylag szokványosán „alföldi" 
színtelen voltára, mindenfajta nyelvi különlegességtől való mentességre le
hetett számítani. Erre az előzetes hiedelemre azonban az eddigi gyűjtések 
alaposan rácáfoltak"2). Tovább menve kijelenti azt, amit mi is régóta han
goztatunk: „Ennek az önmagában is különleges, magyar dialektológiai és 
általános nyelvészeti szempontból egyaránt érdekes. . .  nyelvjárási anyag
nak . . .  az adja meg a szinte megbecsülhetetlen értékét, hogy az eddig 
birtokunkban levő mai magyar nyelvjárási anyagnál általában sokkalta job
ban felhasználható az összehasonlító nyelvjáráskutatás . . .  vizsgálatában"3). 
„ . . .  az összehasonlító nyelvjárástan számára kitűnő fogódzókkal szolgálhat 
nyelvtörténeti-nyelvjárástörténeti mozzanatok felderítésében"4).

így „A nyelvemlékek mellett — és egyéb, lényegében másodrangú 
nyelvjárástörténeti forrásanyagok előtt — előtérbe kerül egy másik nagyfon- 
tásságú forrásanyagnak, munkaterületnek a szerepe: a mai, élő nyelvjárási 
anyagból való visszakövetkeztetésé"5). Ezért foglalkozunk az egyik archai
kus, homogén magyar nyelvjárássziget, a szlavóniai Kórógy nyelvének igető- 
rendszerével.

Elemzésünk alapja egy körülbelül harminc oldalnyi szöveg, melyet 
magnetofonszalagról jegyeztünk le. A beszélgetés illegve elbeszélés a föld
művelésre és állattenyésztésre vonatkozik. A beszélő illetve adatszolgáltató 
Szőlőskei Erzsiké 22 éves háziasszony, tökéletesen beszéli falujának nyelvé^, 
köznyelvi, irodalmi nyelvi hatás ritkán éri, mert állandóan a faluban él,

l) BenkS Loránd, Öj módszerbeli lehetőségek a magyar nyelvjárástörténett vizsgálatokban, 
Magyar Nyelv 1961. 4. szám. 405. o.

®) u. o.
*) u. o.
4) u. o. 407. o.
*) u. o. 401. o.



rádiójuk nincs, magyar újságot csak hetenként egyszer olvas, férjével, anyó
sával, szüleivel, testvérével, környezetével, akikkel állandóan érintkezik, a saját 
anyanyelvjárásán beszél. A városban, Eszéken tört horvátsággal érteti meg ma
gát. Piacozás közben a baranyaiakkal való érintkezés nyelvi hatása jelentéktelen. 
Beszéde tipikusnak vehető. Egyébként felvételezés illetve beszélgetés közben 
a résztvevők közössége, a hallgatóság is állandóan ellenőrizte az elhangzot
takat.

A fent említett szövegben 300 ige fordult elő. Ezek alapján próbálunk 
némi következtetést levonni az igetövek rendszeréről és használatáról.

Mivel a szavak szófaji jelleg szerint másképpen viselkednek alaktani 
szempontból, ezért külön foglalkozunk az igék töveivel. Elöljáróban azonban 
említsük meg, hogy azokat a szótöveket, melyeknek csak egy alakjuk van, 
egyalakú szótöveknek, melyeknek egy vagy több alakjuk van, azokat több- 
alakúaknak nevezzük. A két csoport élesen elválik egymástól. A magyar 
szótövek nagy többsége egyalakú, a kisebb résznél a tő belsejében vagy 
végén valamilyen változás, többnyire egy hangra kiterjedő időmérték- vagy 
hangszínváltakozás van'). A többalakú töveknél általában két tőalak sze
repel :

1. szótári tőalak (forog, alszik),
2. nem szótári tőalak (forg-, alud-, alv-).
Megesik, hogy több nem szótári tőalakja van a szónak, például: alszik: 

aisz-, alud-, alv-. Általános jelenség, hogy az igetövek szótári tőalakja majd
nem minden típusban mássalhangzóra végződik. A kórógyi adatok is bizo
nyítják ezt.

Kórógyi igetövek:

1. -t végű igék
A. magánhangzó +  t

a) hosszú magánhangzó +  t: fűt, hűt, üvőt (-1 kiesésével), lát, 
zút, bút, gyút, gyűt, nyút (-j kiesésével);

b) rövid magánhangzó +  t: ággát, forgát, kW , nyit, részkét, 
szerét, vet, vezet, üt;

B. mássalhangzó +  t
a) j +  t: hájt;
b) 1 + 1: tilt;
c) n +  t: bónt, szánt;
d) r +  t: ért, írt, tárt;
e) s +  t: fest;
f) sz +  t: ákászt, választ;

C. -at, -et képzős: őrlet;
D. -tat, -tét képzős: élöztet, futtát, kíntát, legeltet, nyomtát, ültet;

•) A Mái Magyar Nyelv Rendszere, Leíró Nyelvtan I. 1961. 300. p.



E. -int képzős: ásint, csettint;
F. -ít képzős: fordít ~  fordét, épűt, melegűt, nyerűt, pírút, síkút,

szorít, t£erűt (az -ít képző -ét, -űt, -út változatban szerepel);
G. -gat, -get képzős: hálgát, íjúgát, mesélget, teröget;
H. -gat +  -óz képzőbokorral: tisztogátóz, porolgátóz;
2. egyéb végű igék:
A. -k végű: bük, púk, rák, szok-ik;
B. -m végű: nyom;
C. -n végű: fon, gyón, történ-ik;
D. -ny végű: hány, vony;
E. -gy végű: fagy, fogy ~  fogyik, hagy;
F. -j végű: áj, fáj;
G. -p végű: csáp, kop-ik;
H. -ng végű: ing, borzong;
I.

a) -1 végű: fűi, lel, sül, tol, ül; hájl-ik;
b) -1 képzős: bárázdol, beszél, boronáol*, csépöl, dánol, ekéil, 

fárkál, fuserál, fütyül, hál, hasznáol, iringáol, kaszál, kérésztől, 
kólától, molil, munkáol, páráncsol, pípáol, pucol, szitáol, tré- 
fáol, ugárol, vásál, zsúrol, nyilláml-ik, múl-ik;

c) -lal képzős: váslál;
d) -kol képzős: húszkol
e) -ul, ül il képzős: ávil, jávil, fordil, szábádil, 

szőkül, tánil;
/ )  -dől képzős: tördöl;

J. -r végű: ákár, bír, ér, ismér, jáor, kísé^, szór, szúr, tákár, vákár, 
ver, zár;

K.. -g. -végű: bőg, hápog, korcog, köhög, korog, mökög, nyámvág, 
rúg, púszog, szíszög, trüsszög;

L. -z képzős: délebédöz, éröz, gánéz, gerebényöz, hejöz, húz, kop- 
lóuz, kötöz, nevez, nyíz, öntöz, őröz, szomjaz, szánkóz, takáróz, 
veteményöz;

M. -odik, -ődik ~  udik: sárgudik, áolmodik, betegödik, elédelődik, 
feketödik, forgolódik, gázosodik, gúbaosodik, hordódik, keve- 
rödik, ugárosodik;

N. -kozik képzős: gondokozik;
O. -ezik, -özik, — ózik képzős: gúnáorozik, gyökerezik, tákáróuzik; 
P. -dós képzős: fogdos;
R. -d végű: ád, ákád, enged, föröd, márád, mond, öbred, poriád, 

rohád, szakád, szárád, szed, topod.

Használatuk

Ezek az igék ragtalan alakjukban mássalhangzóra végződnek: fűt, köt, 
zút, bút, száont, tárt, fest, váolászt, őrlet, ültet, áosint, terűt, íjúgát, tiszto
gátóz, p°uk, nyom, fon, fogy-ik, áj, pípáol, kop-ik, borzong, húszkol, jávil,
* A diftongusokat technikai akadályok miatt nem jelölhetjük pontosabban.



tördöl, gánéz, gondokoz-ik, mond, stb. Ezzel szemben a ragok, jelek, kép
zők legtöbbször kötőhangzóval kapcsolódnak. Éppen a kötőhangok minő
ségében és bizonyos ragok használatában van eltérés a kórógyi népnyelv 
és az irodalmi nyelv között. Hogy ezt kimutathassuk, meg kell vizsgálnunk 
az egész igeragozási rendszert.

Először az alanyi ragozást elemezzük.

Alanyi ragozás:

J e l e n t ő  m ó d , j e l e n  i d ő :

Egyesszám: 1. fűt-ök hájt-ok
*

száont-ok őröz-ök
2. fűt-öl hájt-ol száont-ol őröz-öl
3. fűt hájt száont őröz

Többesszám: 1. fűcs-önk hájcs-onk száoncs-unk őrözz-önk
2. fűt-tök hájt-tok száont-tok őrösz-tök
3. fűt-nek hájt-nák száont-nák őröz-nek

Egyesszám: 1. őrlet-ök feketöd-ök mond-ok beszél-ök fest-ök
2. őrlet-öl feketöd-öl mond-ol beszél-öl fest-öl
3. őrlet feketöd mond beszél fest

Többesszám: 1. őrless-önk feketögy-önk mongy-onk beszéj-ünk fest-önk
2. őrlet-tök feketöt-tök mon-tok beszél-tök fést-tök
3. őrlet-nek feketön-nek mon-nák beszé-nek fes-nek

Az egyesszám 1. személyben nincs semmi eltérés, a toldalék egyetlen 
mássalhangzóból áll: -k, egyalakú toldalék, a kötőhang pedig középső nyelv
állású -o, -ö, szemben az irodalmi nyelvi: -o, -é, -ö -vei. Az ikes igéknél 
is -k a személyrag. '

A 2. személyben nem az elvárt -sz iktelen ragozási személyrag jelent
kezik, hanem az ikés ragozás -1 személyragját használják minden tőtípusban 
az egyalakú igetöveknél, nem úgy, mint az irodalmi nyelvben, ahol csak 
az -s, -sz, -z végű iktelen igék személyragja az -1. A kötőhang középső nyelv
állású -o, -ö.

A 3. személyben 0  morfémával maga a mássalhangzóra végződő tő 
található, illetve az ikes igéknél még- -ik végződés járul hozzá.

Többesszám:
1. személy: Ebben a személyben felszólító módú igealak nyomult be 

a rendszerbe az eredetileg kijelentő módú alak helyére a -t, -d és -1 végű 
igetípusoknál: fűcsönk, hájcsonk, írcsonk, száoncsonk, őrlessönk, tessönk; 
mongyonk, porlágyonk, szegyönk, topogyonk, stb.

Viszont a kötőhang -u, -ü helyett u ~ o , ü ~ ö a z  olyan magashangú magán
hangzós tövekben, melyek utolsó szótagjábán ö vált ü-vel az irodalmi ü 
helyett, azokban a tövekben, melyekben mélyhangú magánhangzó van, o 
vált u-val az egyedül lehetséges u helyett.



A 2. személyben az a leglényegesebb, hogy a -tok, -tök, -tek rag-alter- 
nánsok közül csak a -tok, -tök használatos és kötőhangzó nélkül kapcsolódik 
a mássalhangzóra végződő tőhöz. Az irodalmi nyelvben a nehéz kiejtésű 
mássalhangzócsoportokat -o, -e, -ö kötőhangzóval oldják fel: ért-etek, 
old-otok, stb. A -d végű igéknél a tő -d-je kiesik a személyrag -t-je előtt a 
könnyebb ejtés kedvéért.

A 3. személyben is kötőhang nélkül kapcsolódik a mássalhangzóra 
végződő tőhöz a -nak, nek rag. A -d végű igék -d-je kiesik a rag előtt.

Okvetlen szólnunk kell még az érez, őröz ige ragozásáról. Ezek ma 
a köznyelvben és irodalmi nyelvben hangzóhiányos tövű igék, viszont 
Kórógyon még ma is őrzik a régi változatlan tövet, éppen úgy, mint egyes 
alakokban az érdemel-érdemölök (érdemiem helyett!), vádol-vádolok, vádoló, 
hajol-hajolok, tékozol-tékozolok, veráogzik-fénvéráogozok, lélegzik-lélögözök, 
céloz-célozok, sodor-sodorok. (Ezeket lásd később).

Jelentő mód, múlt idő:

Egyesszám: 1. fűt-tem hájt-ottám száont-ottám
2. fűt-tel hájt-ottál száont-otál
3. fűt-ött hájt-ott

Többesszám: 1. fűt-tünk
2. fűt-tetök
3. fűt-tek

Egyesszám: 1. őrlet-em
2. őrlet-tel
3. őrlet-öt

szaont-ott

hájt-ottunk száont-o ttunk 
hájt-ottátok száont-ottátok 
hájt-ották száont-ották

mondo-tám ~  
feketö-tem ~  mon-tám
feketö-tel mon-tál
feketöd-ött mond-ott

orösz-tem
őrösz-tel
őröz-ött

őrösz-tünk
őrösz-tetök
őrösz-tek

fest-étöm
fést-étel
fést-étt

Többesszám: 1. őrlet-tünk
2. őrlet-tetök
3. őrlet-tek

feketö-tünk mon-tunk fést-etünk
feketö-tetök mon-tátok fést-étetök
feketö-tek mon-ták fést-étek

A múlt idő jele mássalhangzós tővég után -t vagy -o, -e, -ö kötőhang 
H— tt. A -j, -1, -n, -ny, -r végű és a -lal, -kol, -ul, -dől képzős igék vala
mennyi személyben puszta -t jelet kapnak. A mássalhangzótorlódással vég
ződök pedig a kötőhang +  -tt változatot veszik fel (száontott, bontott, értett, 
festett, váolásztott, stb.). A hosszú magánhangzó +  -t illetve egytagú -t 
végű igék rövidebb alakban használatosak az egyesszám 3. személy kivéte
lével (üttem, zúttám, köttem, búttam). Ez a rövid alak a szótő H— t időjel 
+  kötőhang +  -m személyrag kapcsolatából áll. Az irodalmi nyelvi alak 
hosszabb: kötöttem, fűtöttem, vagyis a tő és az időjel között még egy kötő
hang szerepel. A rövidebb alak megőrzött régiség, éppen úgy, mint ahogy 
megőrzött régiség a mond igének mondotam változatánál a tőben szereplő 
tővégi rövid magánhangzó -o a múlt idő -t-je előtt.



Az egyes tövek hangtani kötöttségű változásokat szenvednek (feketö- 
tem, montám, festétöm, őrletem), de ezek a változások nem hatnak a rend
szerre.

A -b, -d, -f, -g, -gy, -k, -m, -p, -s, -sz végű igetöveknél és az -at, -tat, 
-gat, -gatóz, -z, -odik, -kozik, -ózik, -őzik, -dós képzős igékben a kötőhang 
+  -tt jel csak az egyesszám 3. személyben található meg, a többi alakban 
a -t toldalék szerepel (döf-tem, döf-ött; szíszög-tem, szíszög-ött; fogy-tam, 
fogy-ott; bük-tem, bük-ött; kop-ták, kop-ott; mon-tám, mond-ott, úsz-tdm, 
úsz-ott).

A -t végűek és az -ít képzősek mindig kötőhang +  -tt toldalékot kapnak: 
fordét-ottám, pírút-ottám.

Említésre méltó még az egyes szám 2. személyében a személyrag előtti 
kötőhang rövidsége minden tőtípusban: fűttel, hajtottál, szíszöktel, szeröttel, 
beszéltei, fűtöttéi, hájtottál, stb. helyett.

Elbeszélő múlt:

Csak az öregek nyelvében fordul elő, a fiatalok nem élnek vele. Jele: 
-á, -é. Fontos tulajdonsága a jelnek, hogy illeszkedik a tő magánhangzó
jához.

Többesszám: 1. fíít-ék hájt-ám őrlet-ém
2. fűt-él hájt-ál őrlet-él
3. fűt-e hájt-á őrlet-e

Egyesszám: 1. fűt-énk hájt-ánk őrlet-énk
2. fűt-étök hájt-átok őrlet-étök
3. fut-ének hájt-ánák őrlet-ének

Jelentő mód, jövő idő:

Kifejezésére a jövő értelmét is kifejezni tudó jelen időt használják majd 
határozószóval kapcsolva: máj mégnyízönk, máj trüsszögöl stb. A fog +  
főnévi igeneves kifejezési lehetőség kihasználatlan Kórógyon. A nagyon 
öregek (70—80 évesek) nyelvében előfordul még szórványosan a ma már 
elavult -and, -end időjeles változat: ménendek, várándok, szeretend, stb.

Feltételes mód, jelen idő:

Egye'sszám: 1. fűt-nék hájt-nék száont-ánék őröz-nék
2. fűt-nel hájt-nál száont-ánál őröz-nel
3. fut-ne hájt-ná száont-áná őröz-ne

Többesszám: 1. fűt-nénk hájt-nánk száont-ánánk őröz-nénk
2. fűt-nétök hájt-nátok száont-ánátok őröz-nétök
3. füt-nének hájt-nánák száont-ánánák őröz-nének



Egyesszám: 1. őrlet-nék feketön-nék

2. őrlet-nél
3. őrlet-ne

feketön-nél
feketön-ne

mon-nék <- 
mondanék 
mon-nál 
mon-ná

Többesszám: 1. őrlet-nénk feketön-nénk mon-nánk
2. őrlet-néték feketön-nétök mon-nátok
3. őrlet-nének feketön-nének mon-nánák

fest-nék

fést-nél
fest-ne

fést-nénk
fest-nétök
fést-nének

A feltételes mód -na, -ne, ná, -né jele -nt, -nd mássalhangzótorlódás 
után -a, -e kötőhanggal kapcsolódik, noha a mond igének van mondanék 
és monnék alakváltozata is. Az egyalakú igék többi faja kötőhang nélkül 
veszi fel a módjelet.

A mód jel illeszkedik a tőhöz, kivéve az egyesszám 1. személyt, mert 
akár magashangú, akár mélyhangú a szó, a módjel mindig -né. Nem kö
vetkezett be a hasonulás, mint sok más nyelvjárásban, sőt mint újabban a 
köznyelvben is

Az ikes igék személyragjái itt is: -k, -1, 0 ,  mint a nem ikeseknél. Nincs 
különbség a ragozásban az ikesek és iktelenek között.

Feltételes mód, múlt idő: 

1. fűttem vóná hajtottam vónáEgyesszám:
2. főttel vóná
3. fűtött vóná 

Többesszám: 1. füttünk vóná
2. fűttetök vóná
3. füttek vóná

hájtottál vóná 
hájtott vóná 
hájtottunk vóná 
hájtottátok vóná 
hajtották vóná

feketöttem vóná 
feketöttel vóná 
feketödött vóná 
feketötünk vóná 
feketöttetök vóná 
feketöttek vóná

A feltételes mód múlt ideje összetett igealak, éppen úgy, mint az irodal
mi és a köznyelvben. A főige jelentő mód múlt idejű személyragozott alak
jához hozzákapcsoljuk minden személyhez változatlanul a van ige feltételes 
mód, jelen idejű egyes 3. személyű alakját.

Egyesszám: 1. fücsek
2. fűcsél

Felszólító mód, jelen idő: 

hájcsák száoncsák
hájcsál

3. fücsön ■ hájcson 
Többesszám: 1. fücsönk hájcsonk 

2. fucsetök hájcsátok

száoncsál ~  
száoncs
száoncson
száoncsunk
száoncsátok

őrözzek
őrözzel

őrözzön
őrözzönk
őrözzetök

őrlessek
őrlessél

őrlessen
őrlessünk
őrlessetök

3. fucsenök hájcsánok száoncsánok őrözzenök rv őrlessenök 
őrözzenek



Egyesszám: 1. feketögyek
2. feketögy
3. feketögyön

mongyák fessek
mongyál ~  mongy fessél ~
mongyon fessen

mongyunk fessünk
mongyátók féssetök
mongyánák fessenek

féss

Többesszám: 1. feketögyönk
2. feketögyetök
3. feketögyenök

A felszólító mód -j jele a kórógyiak nyelvében az -m, -k, -j, -p, -g, -r, 
-ng végű egyalakú igetövekben változatlanul marad: nyomják, bükjek, 
áj jak, csápják, borzongják, akarják, trüsszögjek. A -k, -p, -f, végűeknél 
szóvégen a -j módjel zöngétlenül hangzik: ráx, kápx, döfx.

Hosszú -j-t ad a felszólító mód -j jele hasonulással az előtte álló tővégi 
-1 mássalhangzóval: űjjek, beszéjjek, fordíjják, tördöjjek.

A -d -re végződő igéknél a -j összeolvadással -gy, -ggy illetve -ngy-t 
ad: ággyák, mongyák, feketögyek, hasonlóképpen történik a -gy, -ny végü- 
eknél is: hággyák, hánnyák. Említésre méltó az ad ige egyes 2. személyű 
alakja: ájje, ami talán származhat á(d)j (id)e>áj e >  ájje.

Az -s, -sz, -z végű igéknél teljes hasonulással -s, -sz, -z, -vé válik a 
módjel: ússzon, gánézzon, gondokozzon, gyükerezzen, tisztogátózzon, stb.

A -t-re végződőknél többféle megoldási lehetőség van (-cs, -ss, -ssz) 
aszerint, hogy a -t mivel kapcsolódik a szótőben.

a) (hosszú magánhangzó +  .t) +  j >  cs: fucs, üvőcs;

H  + t )  +  
(-1 + 1) + 
(-n +  t) +  
(-r +  t) +

>  cs
>  cs
>  cs
>  cs

-int képző +  j >  cs 
-ít képző +  j >  cs

hájcs,
tilcs,
boncs, száoncs, 
ércs, írcs, 
áosincs,
fordécs, épűcs;

b) (rövid magánhangzó + 1) +  j >  ss
(-S  +  t) +  j >  SS

-at- képző +  j >  ss 
-tat képző +  j >  ss 
-gat +  j >  ss

c) (sz +  t) +  j >  ssz

aggass, köss,
fess
ődess,
kíntáss
íjúgáss
akassz

Említettük már, hogy a felszólító módú alak nyomult be a kijelentő 
módú ragozásba a többesszám 1. személyében a -t, -d, -1 végű igéknél. Az 
egyesszám 2. személyben van egy rövidebb (dák és egy hsoszabb, p l.: ganézz 
~  gánézzál, rúgj ~  rúgjál, száoncs ~  száoncsál, stb. Eredetileg az -ál, 
-él ragot az ikes igék vették fel, itt viszont az iktelenekhez is járul.



Az egyes 3. személyben az ikes igék Kórógyon nem különböznek semmi
ben az iktelenektől, a rag ezeknél is, azoknál is -on, -ön, nem pedig mint 
az irodalmi nyelvi norma megkívánná: -ék.

Az igenevek nyelvtani szerepük miatt említésre méltók, noha átmeneti 
kategóriák.

Főnévi igenév:

fűtni, hájtni ~  hajtani, száontáni, őrözni, őrletni, feketönni, mondani, 
féstni, hánni, gánézni, forgolónni, engénni, hordani.

Kötőhangzó nélkül veszik fel a <-ni képzőt a következő tövek:

hosszú magánhangzó +  t
rövid magánhangzó +. t
-tat, -at képzős alakok
-ít képzős alakok
-gat,-gatóz képzős alakok
-g, -k, -m, -ny, -gy, -j, -p, -g, -d, -1 végűek
-1 képzős alakok
-lal, -kol, -ul, dől — képzősök
-r végűek
-z végűek
-ódik, -ődik képzős igék 
-kozik, -ózik, -dós képzős igék.

Kötőhanggal kapcsolódik a -ni a mássalhangzótorlódás +  t végű igéknél. 
Előfordulhat ugyan kötőhangzó nélküli kapcsolás is náluk. A -d, -ny, -gy 
mássalhangzóra végződőknél rendszerint hasonulás áll be: förödni >  fö- 
rönni, feketönni, stb.

Határozói igenév:

főttel, köttel, hájttál, száonttál ~  száontál, őrözzel, feketéddel, mond- 
dál, beszéUel, fésttel, őrlettel, fogdossál.

A határozói igenév -va, -ve képzője hasonul a tő mássalhangzójához 
és egy -1 hanggal bővül.

Melléknévi igen evek:

a) Folyamatos melléknévi igenév:
fűtő, hájtó, száontó, feketödő, mondó, festő, őröző, őrlető.

Az -ó, -ő igenévképző mindig a szótári tőalakhoz járul kötőhang nélkül.
b) Befejezett cselekvést jelentő melléknévi igenév:

fütött, hajtott, száontott, feketödött, őrözött, mondott, festett, őr
letett, fogdosott,

m



Az -1, -n, -ny, -j, -r végűek kivételével általában kötőhang +  tt -vei 
képezzük a befejezett cselekvést jelentő melléknévi igenevet.

c) Beálló cselekvést kifejező melléknévi igenév:
Általában nem használatos.

II. TÖBBALAKÚ IGETÖVEK

1) időtartam-váltakoztató tő: 
kel ~  kél 

e ~  é. vet ~  vét 
ver ~  vér

lesz >  lészök, légy, lészön 
tesz >  tészök, tégy, tészön 
vész >  végy, vétött, vészön 
menni >  mék, mégy, mén

e ~  é
szed >  szédök 
eszik >  észök, észön

Hosszú magánhangzós tő található az a) egytagú szótári tőben, a fel
szólító mód jelen idő egyes 2. személyében, amely szintén egytagú, b) ana- 
lógikusan egyes többtagú alakok első szótagjában, p l.: a jelentő mód, jelen 
idő 1., 2., 3. személyében, esetleg a befejezett cselekvést kifejező melléknévi 
igenévben és a határozói igenévben.

Jelentő mód, jelen idő:

kel-ek tész-ök mé-k ész-ök
kel-sz tész-öl mégy ész-öl
kel ~  kél tész ~  tészön mén ész-ik ’ észik
kel-ünk ~ tegy-ünk mén-ünk ~ együnk
kéjünk mény-ünk
kel-tek tész-ték mén-tek ész-ték
kel-nek tész-nek mén-nek ész-nek

Jelentő mód, múlt idő:

kel-tem té-ttem mén-tem' é-ttem
keltei té-ttel mén-tel é-ttel
kel-t te-tt* mén-t é-tt
kel-tünk té-ttünk mén-tünk é-ttünk
kel-teték té-tteték mén-tetök é-ttetök
kel-tek té-ttek mén-tek é-ttek



Jelentő mód, jövő idő: 

máj kelek, máj tészök máj mék, májd észök

Feltételes mód, jelen idő:

kelnék tennék ménném énnim
kelnél tennél ménnéd ennil
kelne tenne menne énné
kelnénk tennénk ménnink énnink
kelnétek ténnétök ménnitök énniték
kelnének tennének ménninek énninek

Feltételes mód, múlt idő: 

keltem vóná tettem vóná mentem vóná ettem vóná

Felszólító mód, jelen idő:

kejjek tegyék mennyek égyék
kejjél tégy meny egyél
kejjen tegyen ményen égyen
kejjünk tegyünk ményünk égyünk
kejjetök tégyetök ményetök égyetök
kejjenek tégyenek ményenek égyenek

Főnévi igenév: 
kelni, tenni, menni, enni

Melléknévi igenév :

1) kelő, tévő, menő, evő
2) kelt, tett, mént, étt
3) — téendő------

Határozói igenév r

kelve, téve, menve, éve.

Rögtön meg kell jegyeznünk, hogy a megy ige a -gy-t -n-nel vára
koztató tövű igékhez tartozik, a tesz, vész, lész, eszik pedig a v-tövűekhez. 
(Lásd később!)

2.) hangzóhiányos tövű igék:
Ide tartoznak: a) bármely mássalhangzó +  1 végű ige: ebédel, csukl-ik, 

vélláml-ik, pöröl, gyászol, roml-ik;
b) -b, -p, -g, -k, -gy, -m, -n, -ny, -1, -r, +  z végűek:



c) -z, -zs, -j, -n, -1, -r +  g: rözög, gőzölög, szédölög, 
mocorog, bizserög, mosojog, csikorog, cséperég, forog;

d) -P> -t> -d, -g +  r: söpör, ugr-ik;
e) -m a szóvégen: teröm.

Az ide tartozó szavak nagyrésze denominális vagy deverbális származékszó, 
azaz képzett szó, néhány azonban már elhomályosult származék. A hang
zóhiányos típusú igéknek két tőalakjuk van, az egyik a szótári tő, amely 
legtöbbször magánhangzó +  -1, -z, -g, -r mássalhangzóra végződik, a másik 
a hangzóhiányos tőalak, amelyből a szótári tő végső mássalhangzója előtti 
magánhangzó hiányzik, így a tő két mássalhangzóra végződik: pörl-, csíkorg-, 
söpr-, term-, stb.

Az ikes igéknél általában gyakoribb a hangzóhiányos tőalak, viszont 
az iktelen igék csoportjában a hangzóhiányos tőalak használata korlátozot
tabb, leggyakoribb az -r végű igéknél. A -z, -g, -1 végűeknél egyre kevesebb- 
szer fordul elő.

Nézzük meg a ragozásukat.

Jelentő mód, jelen idő:

szörzök csíkorgok söprök ~  söpörök ugrok
szörzöl csíkorgol söpröl ugrói
szőröz csikorog söpör ugrik
szőrözzünk csikorogjunk söpörjünk ugorjunk
szőröztök csikorogtok söpörtök ugortok
szőröznek csikorognák söpörnek • ugornak

Az iktelen igéknél meg az ikeseknél is az egyesszám 1. és 2. személyben 
szerepel a hangzóhiányos tő, a többi személyben a szótári tő kapja meg a 
ragokat. A többes 1. személybe itt is benyomult a felszólító módú alak. A 
személyragok, kötőhangok használata olyan, mint az egyalakúaknál.

Jelentő mód, múlt idő:

szörösztem csíkoroktám söpörtem ~  söpröttem
szörösztel csikorogtál söpörtél ~  söpröttel
szorzott csíkorgott söpört ~  söprött
szörösztünk csíkoroktunk söpörtünk ~söpröttünk
szörösztetök csíkoroktátok söpörtetök ~söpröttetök 
szörösztek csíkorokták söpörtek ~  söpröttek

ugortám ~  ugrottam 
ugortál '--ugrottál 
ugrott
ugortunk ugrottunk 
ugortátok ~ugrottátok 
ygorták ~ugrották

Hangzóhiányos tövet használnak általában az egyesszám 3. személyében, 
de egyik-másik igénél ingadozó a használat, pl. a söpör egész paradigmá-



jában előfordul a régi megőrzött egyalakú tő, de újabb változatként pár
huzamosan él a hangzóhiányos paradigma is. A kötőhang és rag haszná
lata azonos az egyalakúakéval.

Jelentő mód, jövő idő:

majd +  jelen idő

Feltételes mód, jelen idő:

szőröznék csikorognék söpörnék ugomék ~  ugránék
szőröznél csikorognál söpörnél
szőrözne csikorogná söpörne
szőröznénk csikorognánk söpörnénk ugornánk ~  ugránánk
szőröznétek csikorognátok söpörnétek ugomátok ~  ugránátok
szőröznének csíkorognánák söpörnének ugománák ~  ugránánák

A szótári tőhöz kötőhangzó nélkül járul a jel, bár itt is tapasztalható 
ingadozás (ugornék). Egyébként a rag és jel használatában nincs eltérés.

Feltételes mód, múlt idő:

A jelentő mód múlt idejű alak 4- volna. Eltérés nincs!

Felszólító mód, jelen idő:

szőrözzek csikorogják söpörjék ugorják
szőrözzél ~  szőrözz csikorogjál ~  csikorogj söpörj ugorj
szőrözzön csikorogjon söpörjön ugorjon
szőrözzünk csikorogjunk söpörjünk ugorjunk
szörözzetök csikorogjátok söpörjetök ugorjátok
szörözzenök csíkorogjánák söpörj enök ugorjának

A módjel a szótári tőhöz kapcsolódik. A ragozásban nincs eltérés az 
egyalakúaktól.

szorozni,

Főnévi igenév: 

csikorogni, söpörni, ugrani

Melléknévi igenév:

a) szörző, csikorgó, söprő, ugró,
b) szorzott, csíkorgott, söpört, ugrott.
Ezek szerint a hangzóhiányos tő szerepel:



1) a jelentő mód, jelen idő egyesszám 1. és 1. személyében,
2) a jelentő mód, múlt idő egyes 3. személyében,
3) a melléknévi igenévben a folyamatos és a befejezett cselekvés kifejezésére 
Egyik-másik igénél azonban ingadozó a tőhasználat.

III. ÁTMENETI TŐ A HANGZÓHIÁNYOS ÉS AZ EGYALAKÚ
IGETŐ KÖZÖTT

Ebben a csoportban a következő igéket említhetjük meg: céloz, véröz, 
véráogzik, lélegzik, sodor, pöröl, váondorol, tékozol, hájol.

Jelentő mód, jelen idő:

tékozolok ~  tékozlok célozok hajolok
tékozolsz célozol hajolsz ~  hájolol
tékozol céloz hájol
tékozojunk , célozzunk hájojunk
tékozoltok célosztok hájoltok
tékozónák céloznák hájónák

Jelentő mód, múlt idő:

tékozótám célosztám hájótám
tékozótál célosztál hájótál
tékozót célozott ~  célzott hájót
tékozótunk célosztunk hájótunk
tékozótátok célosztátok hájótátok
tékozóták céloszták hájóták

Feltételes mód, jelen idő:

tékozónék céloznék hájónék
tékozónál céloznál hájónál
tékozóná célozná hájóná
tékozónánk céloznánk hájónánk
tékozónátok céloznátok hájónátok
tékozónánák céloznának hájónánák

Feltételes mód, múlt idő:

tékozótám vóná célosztám vóná hájótám vóná



Felszólító mód, jelen idő:

tékozoják
tékozoj
tékozojon
tékozojunk
tékozojátok
tékozojánák

célozzák
célozzál
célozzon
célozzunk
célozzátok
célozzánák

hájojják
hajojjál ~  hájoj 
hájojon 
hájojunk
• hájojátok 
hájojánák

Igenevek: 1) főnévi igenév:
tékozoni, célozni, hájoni

2) melléknévi igenév:
a) tékozló, célzó, hájló
b) tékozot ~  tékozlott, célzott 

hájót.
3) határozói igenév: tékozollál, célozzál, hájollál.

célozott, hajlott

Ezek az igék egykor változatlan tövűek, azaz egyalakúak voltak, a nyelv
járás meg is őrizte ezt a tulajdonságot, de nem maradt meg tisztán, mert 
megzavarodott az egység, párhuzamos alakok jelentkezhetnek egyes igéknél, 
pl.:

1) a jelentő mód, jelen idő egyesszám 1. személyében,
2) a jelentő mód, múlt idő egyesszám 3. személyében,
3) a melléknévi igenevekben.

IV. A V-S VÁLTOZATÚ IGETÖVEK

Erre a típusra jellemző, hogy az ide tartozó igéknek v-s tövük is van. 
A v-s tő van meg az -ó, -1, -ás, -és képző előtt.

Több altípus különböztethető meg;
1) csupán v-s változatú: a) nőv ~  növök, lűv ~  lüvök, szűv ~  szü- 

vök, búv ~  búvok, füv ~  fúvók, rív ~  rívok, szív ~  szívok, hív ~  hivok;
b) jűn ~  jüvök, nyű ~  nyüvök, ví ~  vívok: A teljes tő előtti ma

gánhangzó középső vagy felső nyelvállású magánhangzó.
2) -1-el váltakozó v tövű igék: fői ~  fővök;
3) sz-el bővülő v tövű igék: tészön, lészön,'vészön, észik, iszik, hisz,

visz;
4) sz-el és d-vel bővülő v tövű igék: álszik, fekszik, eszik, esküszik, 

dicsekszik, örekszik, nyukszik, hárákszik;
5) sz-et d-vel váltakoztató tövek: verekszik, örekszik, fűsűkszik;
6) rendhagyó igék: -gy-t n-el váltakoztató tő: mégy, ván.



1) csupán v-s változatú igék:
a) csoport;

Jelentő mód, jelen idő:

növök rívok szívok hívok fúvók
növöl rívol szívói hívói fúvói
nőv rív szív hív fúv
nőjünk ríjunk szíjunk hívjunk fújunk
nőtök rítok szítok hítok fútok
nőnek rínák színák hínák fúnák

A v-s tő ellentétben az irodalmi nyelvvel, az egyesszám 1., 2., 3. szemé
lyében is jelentkezik megőrzött régiségként. Az előtte álló magánhangzó 
hosszú középső illetve felső nyelvállású. A többes 1. személyben ismét fel
szólító módú alak található. A kötőhangok alkalmazkodnak a tő magánhang
zójához (zártak):

Jelentő mód, múlt idő:

nőttem ríttám szíttám hítám fúttám
nőttél ríttál szíttál hítál fúttál
nőtt rítt szítt hitt fútt
nőttünk ríttunk szíttunk hittünk fúttunk
nőtetök ríttátok szíttátok híttátok fúttátok
nőtték ríttok szíttok híttok fútták

A -tt időjelet a hosszú magánhangzóra végződő v- nélküli tőhöz teszik. 
Az egyes 2. személyben itt is rövid a kötőhang a szokásos hosszú helyett.

Feltételes mód, jelen idő:

nőnék rívnék szúrnék hínék fúnék ~  fúnnék
nőnél rívnál szúrnál hínál fúnál
nőne rívná szúrná híná fúná ~  fúvná
nőnénk rívnánk színánk hínánk fúnánk
nőnétök rívnátok színátok hínátok fúnátok
nőnének rívnánák szinánák hínánák fúnánák

Feltűnő a rív ige ragozása, minden alakban megtartja a v-s tő v-jét, 
ellentétben a többi hasonló tövű igével, mert azok következetesen a hosszú 
magánhangzós tőalakhoz teszik a módjelet. Némi ingadozás csak a fúv ige 
egyes 3. személyében látszik, az egyes 1. személyben az első -n talán a -v-t 
őrzi hasonult alakban.



Feltételes mód, múlt idő: 

nőttem vóná, ríttam vóná, szíttám vóná, híttám voná, futtám vóná,
stb.

Felszólító mód, jelen idő:

nőjjek ríják^rívják szívják hívják fújják
nőjjél~nőjj ríjál~ríj~rívj szívjál ̂ z iv j híj ̂ hívj fújjál^fújj
nőj jön ríjon ̂ rívjon szívjon híjon ̂ hívjon fújjon
nőjjünk ríjunk szívjunk hívjunk fújjunk
nőjjetök ríjátok szívjátok hívjátok fújjátok
nőjjenök ríjánák szívjánák ̂ szíjánák hívjánák fújjánák

A hosszú magánhangzós tőhöz a felszólító mód kettőzött jele járul, 
azoknál az igéknél, melyek itt is megtartják az eredeti -v-t, csak rövid -j. 
Ingadozás jelentkezik a rív igénél, a magánhangzós és a -v-s tő is szerepel 
a felszólító módban.

Igenevek: 1) főnévi igenév: nőni, rívni, szívni, híni, fúvni ~  fúni.
2) határozói igenév: nőwel, szíwal, ríwál, híwál, fúwál,
3) melléknévi igenevek: a) növő, rívó, szívó, hívó, fúvó,

b) nőtt ~  növött, rítt, szívott, 
hívott, fútt.

A -v tő legjobban megőrződött a határozói igenévben, egyes külö
nösen hagyományőrző igéknél, mint rív, szív, fúv még a főnévi igenévben 
és a melléknévi igenév befejezett cselekvést jelentő alakjában.

A tőhasználatban, ezek után kimondhatjuk, legkövetkezetesebb, leg- 
hagyományőrzőbb a rív, szív ige, közel áll még hozzájuk a fúv és hív. A 
nő viszont már sokban közeledik a köznyelvi ragozáshoz.

b) a jűn ~ jüvök ige ragozása:

Ennek az igének a tövében szereplő magánhangzó is hosszú, szemben 
az irodalmi nyelvi rövid alakkal. Megőrizte a régi nyelvi hosszúságot, de a 
hang minősége megváltozott: jő >  jű(n).

Ragozása a beszélt nyelvben rendhagyó. Itt nem.

Jelentő mód, jelen idő:

jüvök
jüsz
jűn A hosszú magánhangzó csak az egyesszám
jöjjünk ~  jűjünk 3. személyben maradt meg, a többiben bekövetkezett
jüttök a rövidülés. Ingadozás a többeszám 1. személyben

van, az egyesszám 1. személyben -v jelentkezik.
jünnek



Jelentő mód, múlt idő:

jüttem
jüttel
jütt
jüttünk
jüttetök
jüttek

ünném
ünnél
ünne
ünnénk
ünnéték
jünnének

A jö ~  jü újabb tőváltozata vette fel a -tt jelet.

Feltételes mód, jelen idő:

Már a megrövidült új tőhöz, a jön ~  jün tőhöz teszik 
a módjelet. Feltűnő az egyesszám
1. személyben jelentkező -m személyrag.

jűjék ~  jőjek 
jűjj ~  jőj 
jűjön ^  jőjön 
jűjünk ~  jőjünk 
jűjetök ~  jőjetök 
jűjenök jőjenök

Felszólító mód, jelen idő:

Az eredeti hosszú magánhangzós tő két változatban 
él generációs eltéréssel (az öregek: jűjek, a fiatalok fino
mabbnak érzik a jőjek alakot).

Igenevek:

1) főnévi igenév: jűni ~  jőni '
2) határozói igenév; jüvel
3) melléknévi igenév: a) jüvő

b) jütt.

összegezésképpen megállapíthatjuk, hogy a kórógyi ember nyelve ha
gyományőrző lévén őrzi még a régi jő ~  jű tövet a jelentő mód, jelen idő 
egyes 3. személyében, a felszólító mód jelen idejének egész paradigmájában 
és a főnévi igenévben. A többi alakban már a fiatalabb tövek szerepelnek, 
kivéve a melléknévi igenév beálló cselekvést jelentő alakját, ahol a -v-s tő 
található. V-s tövet találunk még a jelentő mód jelen idő egyesszám 1. sze
mélyében.

2) l-el váltakozó v tövű igék:

Egyetlen igét ragoznak így. A fő ige jelentő mód, jelen idő egyesszám
3. személyében: fői (az irodalmi nyelvi: fő helyett). A többi alak éppen úgy 
ragozódik, mint a nőv ige, pl.: fővök, fősz, fői, fővünk, főttök, főnek; főjjek; 
főni; fővő; főtt, fővel.

3) sz-el bővülő v-tövű igék:
7 ige tartozik ide: tész- tészök, lész-lészök, vész-vészök, észik — észök, 

iszik, hisz, visz.



A tesz, lesz, vész, eszik igékről az időtartam-váltakoztató töveknél szól
tunk, megjegyezve, hogy ezek tulajdonképpen v tövűek és ilyenfajta tárgyalásuk 
később következik.

Az sz-el bővülő 7 v-tövű igének van egy sz-re és egy v-re végződő töve: 
tesz- tév-, lész-, lév-, ész-, év-, egy rövid magánhangzós töve: tesz-, lé-, 
év-, és egy hosszú magánhangzós töve: té-, lé-, ész-.

Mikor melyik használatos?

Jelentő mód, jelen idő:

észök lészök viszök iszok
észöl lészöl viszöl iszol
észik ~  észik lész ~  lészön visz ~  viszen iszik
együnk legyünk vigyönk igyonk
észtök lészték visztök isztok
észnek késznek lesznek visznek isznak

Az ikes igék iktelenként ragozódnak az alanyi ragozásban bizonytalan 
tárgy mellett, csak az egyesszám 3. személyében az -ik árulja el, hogy milyen 
igéről van szó.

Az sz-el bővülő v-tövű igék a jelen időben az sz-es tőváltozathoz teszik 
a ragokat. Az egyesszám 3. személyben -en ragos alak is előfordul a rövidebb 
mellett.

Jelentő mód, múlt idő:

éttem lettem vittem ittám
éttel léttel vittel ittál
étt létt vitt itt
éttünk léttünk vittünk ittunk
éttetök léttetök vittetök ittátok
ettek léttek vittek itták

A múlt idő -tt jele mindvégig a legrövidebb tőalakhoz járul: lé-tt, é-tt, 
i-tt, vi-tt. Az étt és itt realizáció elüt az irodalmi használattól (évett, ivott). 
Ebben az esetben az analógiás hatás erős volt a nyelvjárásban. Az egyes 2. 
személyben ebben a típusban is rövid a kötőhang (-e, -á).

Elbeszélő múlt:

évék lévém vivém ivám
évéi lévél vivél ivál
éve léve vive iva
événk lévénk vivénk ivánk
évéték lévéték vivéték ivátok
évének levének vivének ivánák



Igen ritkán élnek az elbeszélő múlttal, nagyon idős személyek ejtenek 
el beszédjükben egy-egy ilyen alakot. Kérdésemre, használják-e minden 
személyben ezeket az igéket elbeszélő múltban, kijelentették, hogy a töb
bes 1. személyt talán soha sem mondták, nem is mondanák. Ez talán érthető 
abból a tényből, hogy az általános alany kifejezésére Kórógyon leggyakrabban 
az egyesszám 2. személyt használják.

Feltételes mód, jelen idő:

enném lénném vinnék innám
énnél lennél vinnél innál
enne lenne vinne inná
ennénk lennénk vinnénk innánk
ennétek lennétek vinnétek innátok
ennének lennének vinnének innánák

Az ikes igék eddigi iktelen ragozása az egyesszám 1. személyben meg
zavarodott, szabályos -m személyragot vett fel. Egyébként ez az -m a lesz 
intranzitív igénél is szerepel. Később látni fogjuk, hogy a mozgást jelentő 
igéknél is megvan. Talán analógia eredménye ez a jelenség, esetleg városi- 
askodó túlzásé. A geminálódott -nn(é) a rövid tőhöz kapcsolódott.

Felszólító mód, jelen idő:

égyem ~  egyek légyek vigyek igyam ~  igyák
égy ~  egyel legyei ~  légy /vigyél ~  vígy igyál
égyen légyen vigyen igyon
együnk légyünk vigyünk igyunk
égyetök légyetök vigyetök igyátok
egyebek legyenek vigyenek igyánák

Az egyesszám 1. személyben párhuzamos változatban megvan a szabályos 
ikes ragozású és szabálytalan iktelen ragozású alak az ikes igéknél.

A felszólító módban ezeknél az igéknél a legrövidebb töhöz a módjel 
-gy altemánsa járul. Az egyes 2. személyben a tőhangzó megnyúlt.

Igenevek: 1) főnévi igenév: enni, lenni, vinni, inni,
2) melléknévi igenév: a) évő, lévő, vivő, ivó

b) evett étt, lett, vitt, 
ivót ~  itt (az eszik, iszik igénél v-s és v nélküli tő szerepel egymás mel
lett!)

3) határozói igenév: éve, vivel, ivá.
Igen ritkán használják a határozói igenevet, a lesz igének nem is hal

lottam ilyen alakját. A tő magánhangzója megnyúlt a határozói igenévben.
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a v-s tövet az irodalmi nyelvtől 

eltérően csak a melléknévi igenév folyamatos cselekvés kifejezésére szolgáló



alakjában és a ritka elbészélő múltban használják, az eszik és iszik igénél 
ezenkívül még párhuzamos változatként a melléknévi igenév befejezett 
cselekvést jelentő alakjában. A többiben az sz tövet használó jelentő mód, 
jelen idő kivételével a rövid tő jelentkezik. A tőben szereplő magánhangzó 
időtartama változó. Rövid tő van a jelentő mód, jelen idő többes 1. személyé
ben, a múlt idő minden személyében, az elbeszélő múltban, a feltételes 
mód, jelen időben, a felszólító mód, jelen időben, kivéve az egyes 2. személyt, 
a főnévi igenévben, a melléknévi igenév befejezett cselekvést jelentő alakjá
ban. Ezzel szemben hosszú a tő magánhangzója a jelentő mód, jelen idő 
minden személyében, kivéve a többes 1. személyt, a melléknévi igenévben 
(folyamatos), a határozói igenévben.

4. az sz- el és d-vel bővülő v tövű igék:

Csak ikes igék tartoznak ide. Tőváltozataik:
1) sz-es tő: álsz-, hárágsz-, feksz-,
2) d-s tő: álud-, hárágud-, cseleköd-,
3) v-s tő : álv-, fekv-, hárágv-, cselekv-,
4) egyéb mássalhangzóra végződő régies, csonka tő: ál-, (álhát, álvá, 

áltát).

álszok áluszok 
álszol áluszol 
álszik áluszik 
álugyunk 
alusztok

Jelentő mód, jelen idő: 

fekszök hárágszok cselekszök ~  cselekeszök 
fekszöl hárágszol cselekszöl 
fekszik hárágszik cselekszik 
fekügyünk hárágugyonk cselekegyönk 
feküsztök hárágusztok cselekesztök

alusznak ~  álszánák fekszenek hárágszánák cselekszönek

Az sz-es tő szerepel a jelentő mód jelen idejében, ez a tő hangzóhiányos 
az egyesszám 1., 2., 3. személyében, a többes 2. személyben, a 3.-ban csak 
esetleg van ilyen változat is. A többes 1. személy ismét a felszólító mód jelen 
idejéből került át.

Jelentő mód, múlt idő:

áluttám feküttem háráguttám cseleköttem
áluttál feküttel háráguttál cseleköttel
álutt fekütt haragudott cseleködött
áluttunk feküttünk háraguttunk cseleköttünk
áluttátok feküttetök háráguttátok cseleköttetök
álutták feküttek hárágutták cseleköttek

Általában a d-s tőváltozat kapja meg a múlt idő -t jelét, de az előtte 
álló d-t a -t magához hasonltja, ezért ejtenek ikermássalhangzót. A -d tő



tisztán csak a cselekszik ige egyesszám 3. személyében marad meg, amikor 
is a múlt idő jele kötőhang -f- -tt variációban jelentkezik.

Feltételes mód, jelen

álunnám fekünném hárágunnám
álunnál fekünnél hárágunnál
álunná fekünne hárágunná
álunnánk fekünnénk hárágunnánk
álunnátok fekünnétök hárágúnnátok
álunnánák fekünnének hárágunnánák

idő:

cselekönnék
cselekönnél
cselekönne
cselekönnénk
cselekönnétök
cselekönnének

A d-s tőváltozat d-je itt is ott lappang az első -n-ben. Feltűnő az álszik. 
fekszik, hárákszik ige első személyében hangzó -m -ikes igei személyrag.

Felszólító mód, jelen idő:
áluggyák 
álugy~álugyál 
álugyon 
álugyunk 
álugyátok 
álugyánák 

A tővégi

feküggyek 
fekügy ~fekügy él 
fekügyön 
fekügyünk 
fekügyetök 
fekügyenök *

■d a -j módjellel

háráguggyák cseleköggyek
hárágugyál ~hárágugy cselekögy
hárágugyvn 
hárágugyunk 
hárágugyátok 
hárágugyánák 

összeolvadt -ggy-vé.

cselekögyön
cselekögyönk
cselekögyetök
cselekögyenök

Főnévi igenév:
\

álunni, fekünni, hárágunni, cselekönni (a -d tő lappang itt is!)

Melléknévi igenév:

1) álvó, fekvő ~  feküdő, hárágvó ~  haragudó ~  háráguvó, cselekvő, 
(a d s tő az öregek nyelvében él az általános tő a v-s tő),

2) álutt, fekütt, haragudott, cseleködött (d-s tő!),

Határozói igenév: 

áluddál, feküddel, háráguddál, cseleköddel (d-s tő!).
összefoglalás:
1) v-s tő szerepel a melléknévi igenév -k, -1 képzője előtt,
2) sz-es tő van a jelentő mód, jelen időben, kivéve a többes 1. személyt,
3) d-s tő található a jelentő mód, múlt időben, a feltételes jelenben, 

a felszólító mód jelen idejében, a főnévi igenévben, a melléknévi igenév 
befejezett cselekvést jelentő alakjában, a határozói igenévben. A határozói 
igenév kivételével azonban mindenütt asszimilálódott a -d.



Az -od, -ed, -öd és -kod, -ked, -köd képzős igéknek két tőváltozatuk 
van: 1) sz-es tő (vereksz-, öregsz-, fűsűksz-),

2) d-s tő (vereköd-, öregöd-, fűsűköd-).

Jelentő mód, jelen idő:
verekszök
verekszöl
verekszik
verekögyünk
vereköttök
verekönnek

örekszök
örekszöl
örekszik
örégegyünk
öregöttök
öregönnek

fűsükszök
fűsűkszöl
fűsűkszik
füsükögyünk
fűsűköttök
fűsükönnek

Az sz-es tő szerepel végig a többesszám 1. személy kivételével. Az 
egyesszám 1., 2., 3. személyében hangzóhiányos tő van, míg a többes 2.,
3. személyben a d-s tő asszimilált formában jelentkezik.

Jelentő mód, múlt idő:

vereköttem
vejeköttel
vereködött
vereköttünk
vereköttetök
vereköttek

öregöttem
öregöttel
öregödött
öregöttünk
öregöttetök
örögöttek

fűsűköttem
fűsűköttel
fűsűködött
fűsűköttünk
fűsűköttetök
fűsűkftttek

A d-s tő tisztán található az egyesszám 3. személyben, a többiben a 
d hasonult az utána következő -t-hez.

Feltételes mód, jelen idő:

verekönném
verekönnél
verekönne
verekönnénk
verekönnétök
verekönnének
A d-s tő hasonult

öregönném
öregönnéi
öregönne
öregönnénk
öregönnétök
örégönnének
formában kap

fűsűkönnék
fűsükönnél
fűsűkönne
fűsűkönnénk
fusűkönnétök
fűsűkönnénök
jelet, ragot.

Felszólító mód, jelen idő:

vereköggyek öregöggyek fűsűköggyek
vereköggy öregöggyel~öregöggy fűsűköggyel~füsűköggy
vereköggyön öregöggyön fűsűköggyön
vereköggyünk öregöggyünk fusűköggyünk
vereköggyetök öregöggyetök fűsűköggyetök
vereköggyenök öregöggyenök fíísűköggyenök

Éppen olyan a jelezés és a ragozás, mint az álszik, fekszik stb. típus* 
igéknél.



Főnévi igenév: 
verekönni, öregönni, fűsűkönni (d-s tő)

Melléknévi igenév:

1) vereködő, öregödő, fűsűködő (d-s tő)
2) vereködött, öregödött, fűsűködött (d-s tő)

Határozói igenév:

vereköddel, öregöddel, fűsűköddel.
Ebben a tőtípusban, amint látjuk, csak két tőtípus váltakozik, az sz-es 

és a d-s. Az sz-es tőnek itt is két változata van, mint az sz-el és d-vel bővülő 
v tövűeknél, egy magánhangzós és egy hangzóhiányos. A d-s tő d-je itt is 
asszimilálódik, kivéve néhány tiszta d-s alakot.

6. gy-t n-el váltakoztató tövek:

Két ige tartozik ebbe a típusba: mégy, van. Ezek teljesen elütnek a többi 
tőtípustól tőalakban, a tőalak használatában, ezért a Mai magyar nyelv rend
szerével egyetértésben rendhagyó igéknek nevezhetjük őket.

Jelentő mód, jelen idő:

mék vágyok
mégy vágyói
mén ván
ményünk vágyunk ~  legyünk
ménték váttok
ménnek vannak

A mégy ige ragozása egészen rendhagyó, míg a van igének a vagy- 
tövét használják, az egyes 3. személyben azonban már csak a fiatalabb van 
használatos.

Jelentő mód, múlt idő:

mentem vótám
méntel vótál
mént vót
méntünk vótunk
méntetök vótátok
méntek (mén- tő !) vóták



Jelentő mód, jövő idő:

máj mék lészök
máj mégy lészol
máj mén lesz ~  lészön
máj menyünk legyünk
máj mentek lesztek
máj mennek lesznek (a lesz ige jelentő mód jelen ideje!)

Feltételes mód, jelen idő:

ménném vónám ^  lénném
ménnél vónál ~  lénnél
ménné vóná ~  lenne
mennénk vónánk lennénk
ménnéték vénátok . ~  lennétek
mennének vónánák ~  lennének

A mén- tő van ellátva jelekkel, ragokkal, viszont a van igének két alakja 
használatos, az egyik a van ige feltételes mód, jelen ideje (vol- >  vó- tő), 
a másik a lész ige feltételes mód jelen ideje (lész- tő). A kettő használatában 
nincs pontos határ, de mintha a lenne beálló cselekvésre vonatkoznék.

Feltételes mód, múlt idő:

mentem vóná 
méntel vóná 
mént vóná 
mentünk vóná 
méntetök vóná 
mentek vóná

lettem vóná 
léttel vóná 
létt vóná 
lettünk vóná 
léttetök vóná 
lettek vóná

A mégy igénél a jelentő mód, múlt időt társítják a ván ige személy- 
ragpzatlan, állandóan egyes 3. személyű feltételes mód, jelen idejű alak
jával, a ván igénél pedig a lész ige jelentő mód, múlt ideje +  a ván ige 
egyesszám 3. személye a feltételes mód jelen időben.

mények (mén- tő!)
mény ~  ményél
ményen
menyünk
ményetők
ményenek

Felszólító mód, jelen idő:

légyek (a lész ige felszólító módú alakja
légyéi lésként adja az új, igealakot!)
légyen
légyünk
légyetök
legyenek



menni (mén- tő) vánni ~  lenni (van ige van töve és a lesz ige
lén- töve)

Melléknévi igenév:
1) menő (mén- tő) lévő (lév- tő) ~  váló (vál- tő)
2) mént (mén- tő) vót (vol- >  vó- tő)

Határozói igenév:
(Nem hallottam!)
összegezve: ez a két ige a legrendhagyóbb, a legnagyobb tőingadozást 

mutató. A mén ige leggyakrabban használt töve a mén-, ez fordul elő a leg
több mód- és időjel előtt. A van igének volt -gy-s és -n-es töve a személy
ragok előtt, vol- >  vó- töve és vál-töve az idő- illetve a módjelek előtt.

Tárgyas ragozás
'A tárgyas ragozás ellenőrzésére csak egy-két igét veszünk ki minden 

típusból.
A tárgyas igeragozás, mint tudjuk, csak a tranzitív illetve tranzitív 

-intranzitív jelentésben egyaránt szereplő igéknél élő valóság. Kétféle tárgyra 
utalhatnak a személyragok: 1, 2. személyű tárgyra (az alany egyes szám
1. személyű), 2) határozott 3. személyű tárgyra (a ragozási sor teljes, bár
milyen személyű az alany).

A) 2. személyű tárgyra voniukozó ragozás:

Jelentő mód, jelen idő: Jelentő mód, múlt idő:
I. én ládák láttálák

én hájtlák hajtottfilák
én engédlek engéttelek

II. én teszlek tettelek
én (mék) szőrözlek (mék) szőröztelek *
én (lé) söpörlek . (lé) söpörtelek

III. én célozták célosztálák
IV. én hílák híttálák

én viszlek vittelek
én (még) éodek (meg)ettelek

Feltétélés mód, jelen idő: Felszólító mód, jelen idd
I. látnálak

hájtánálák • hájcsálák
engednétek engésselek (a -suk,

nyelv hatása!)



II. tennélek
(mek) szőröznélek 
(lé) söpörnélek

III. céloználak

IV. hínálák 
vinnélek 
(még)énnélek

tegyelek
(mék) szőrözzelek 
(lé) söpörjelek

célozzalak

vigyelek
(még)égyelek

A tárgyas személyrag -Iák, -lek, álak, -elek változatai mindig a szótári 
tőhöz járulnak a jelentő mód, jelen időben, a többibben a mód jellel és esetleges 
időjellel bővült relatív tőhőz.

B) 3. személyit tárgyra vonatkozó ragozás 

Jelentő mód, jelen idő

látom hájtom mondom tészém ’ célzom hívom észöm
látod hajtod mondod tészöd célzód hívod észöd
láti hájti mondi tészi célzi hívi észi
lássok hájcsok mongyok tégyök céloszok híjok égyök
látítok hájtítok mondítok tészítök célozítok hívítok eszítök
látik hájtik mondik tészik célozik hívik észik

A személyragokat illetően eltérő a ragozás az egyes 3. és többes 2#
3. személyben, mert az egyes 3. személy rágja itt -i, tekintet nélkül arra> 
hogy magashangrendű-e a tő vagy mélyhangrendű, ikes vagy iktelen: ádi, 
érti, észi, kintáti, stb. A többesszám 2. személyben -ítok, -ítök, míg a többes
3. bán -ik a személyrag.

Jelentő mód, múlt idő;

láttám hájtottám montám tettem célosztám híttám ettem
láttád hajtottad montád tetted célosztád híttád etted
látta hajtotta montá tötte ~  tette célosztá híttá ette
láttok bájtotok montok tettük célosztuk hittok éttök
láttátok hájtottátok montátok tettétök célosztátok híttátokéttétök
látták hajtották monták tették céloszták hítták ették

A személyragok szabályosan használtak nyelvjárásos fonetikai reali
zációval: -m, -d, -a, -e,

-ok, -ök, -átok, -étik, -ák, -ék.
Mindig a bővült, viszonylagos tő vette fel a személyragokat.



Feltételes mód, jelen idő:

látnám hajtanám mondanám tenném hínám enném
látnád hájtánád mondánád tennéd hínád ennéd
látná ~  látnájá hajtaná mondaná ~  mondánájá ténnéje híná énné
látnánk hajtanánk mondanánk tennénk hínánk ennénk
látnátok hájtánátok mondánátok tennétök hinátok ennétök
látnák hájtánák mondanák tennék hínák ennék

A szabályos raghasználattól a nagyon idősek nyelvében az egyesszám
3. személyben van eltérés, mert 0 személyragos alakhoz hozzátesznek 
még egy -ja, -je ragot a jelentő mód jelen idő analógiájára.

Felszólító mód, jelen idő:

lássam hájcsám mongyám tegyem híjám égyöm
lássad ~  lázsd hájcsád 

~  hájcsd
mongyád tégyed híjád egyöd (edd)

lássa hájcsá mongyá tegye híjá egye
lássunk hájcsunk 

~  hájcsuk
mongyunk tégyök híjok ■együk

lássátok hájcsátok mongyátok tégyétök híjátok égyétök
lássák hájcsák mongyák tegyék híják egyék

A személyragokat a mćdjeles tő kapta. Ingadozás a ragozásban az egyes
2. személyben van, egymás mellett áll a hosszabb és az erélyesebb ízű rö- 
videbb akik. A többes 1. személybe^ az alanyi ragozás és a tárgyas ragozás 
harcol egymással, bár az alanyi ragozás használata tárgyas helyett egyre 
ritkábban előforduló generációs eltérés.

A felszólítás kifejezésére az egyes 2. személyben előfordul még a -csá, 
-cse, nyomósító elemmel összetett változat: ájcsá <  áddcsá, moncsá <  
monddcsá, várcsá <  várjcsá.

Az álanyi és tárgyas ragozás ingadozása, az alanyi és tárgyas személyragok 
felcserélése is előfordul az élőbeszédben, a gyors beszédben: Méggvútották 
észt á láompáost. Az ilyenféle beszéd a gyorsaság, hirtelen sokat mondani 
akarás eredménye. Erre lehet visszavezetni a felszólító módban a többes
szám 1. személyben az -unk ~  -uk, -ünk ~  -ük pár használatát is. Nincs 
is meg ez a pár minden igénél.

Módcsere:

A kórógyi beszédben a módcsere élő valóság. Legélőbb a jelentő mód
ban, mikor is a többesszám 1. személyt az alanyi és tárgyas ragozásban a 
felszólító mód szerint jelesük: Amit száoncsunk kérésziül, ászt dűlőnek 
mongyok. Szénét rákjonk, mégmelegűcsök á lévcsét.



Érdemes megemlíteni, hogy az általános alany kifejezésére szolgáló 
lehetőségek közül a legmegterheltebb használatú az egyesszám 2. személy: 

Áz á búzá, ámit Miháoj nap utá éty hétel még előte éty hétel évethetöl, 
nem ámit karácsony hetibe vetői. Mit téhetöl? Szenvénni kél á csilidnek.

Utána jön sorrendben a csilid főnév általános alanyi használata az ember 
szó helyett: Mit téhetöt á csilid á rígi véláogbá, há fájt á foga? Emént á 
bárbého, áz kihúszkótá.

összefoglalásul leszögezhetjük, hogy a kórógyi népnyelvben az igék 
tövében és használatukban még most is sok megőrzött régiséget találunk.

FELHASZNÁLT IRODALOM
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3. A -KA, -KE ÉS A -CSKA, -CSKE KICSINYÍTŐ KÉPZŐ 
HASZNÁLATA SZÉKELYKEVÉN

1. A három jugoszláviai székely település: Sándoregyháza (Ivanovo), 
Hertelendyfalva (Vojlovica) és Székelykeve (Skorenovac) nyelvének tanul
mányozása egyre jobban vonzza a kutatókat. Az állandó gazdasági, társa
dalmi és politikai fejlődés okozta átalakulások és változások mellett az ilyen 
nyelvi területek még sok értékes adatot tartogatnak a nyelvtörténet, a dia
lektológia számára is. Ez a három nyelvjárássziget egy nagyobb telepítésnek 
az eredménye.1) Mivel lakosai már egy meglévő nyelvjárásszigetről jöttek 
ide2), érdemes megvizsgálni, megőrízték-e nyelvjárásuk jellegzetességeit. 
A sándoregyháziak, hertelendyfalviak és székelykeveiek ősei, a csiki szé
kelyek Al-Csík vidékéről Bukovinába, onnan pedig Dél-Bánátba szakadtak. 
Éppen ezért a három említett kösség mai nyelvállapotának a vizsgálatában 
még a legkisebb adatok is nagy jelentőségűek lehetnek, fontos eredményekhez 
vezetnek.

2. Dolgozatomban az egyik településnek egy névszóképzésbeli saját
ságával kívánok foglalkozni. „A névszóképzők terén az egyik jelenség az, 
hogy egyes nyelvjárási alakulatokban nagyobb a kicsinyítő képzők száma és 
gyakorisága, mint más nyelvjárásokban, illetőleg a köz- és irodalmi nyelvben4' 
— mondja Márton Gyula Magyar Nyelvjárástankb^n?) Jegyzetében arra 
is felhívja a figyelmet, hogy a moldvai csángó nyelvjárásban frekvencia te
kintetében az eleven névszóképzők közül kiemelkedő helyen állnak a -cska, 
-cske és a -ka, -ke kicsinyítő képzők.4) Ugyanígy találunk más nyelvjárás
kutatók tanulmányaiban is utalásokat a kicsinyítő képzők valamint a szóban

x) „A legújabb ilyen nagyobbszerű telepítés a bukovinai magyarokkal történik, kik közül 
1883-ban több mint 1000 családot hoztak be Magyarországba, s telepítettek le az Al- 
Dunánál Pancsova mellett Hertelendy falván, Nagy-György-falván és Rádayfalván“. 
Balassa József: A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése, Budapest, 1891. 16. 
old.

2) »• • • így jött létre például a bukovinai magyar nyelvjárássziget: megalakulása csíki 
Székely csoportoknak a XVIII. század végén román környezetbe való kitelepülésével 
kapcsolatos". Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet, Budapest, 1957. 31. old.

3) Babes Bolyai Tudományegyetem, Nyelv és Irodalomtudományi Kar — Kolozsvár
— Cluj, 1970, 212. old.

4) „Különösen gazdag, mint már említettük, a kictinyítő képzők rendszere a moldvai 
csángó nyelvjárásban. A fontosabb élő képzők ezek: -cska, -cske(facska, sírócska, bundá- 
cska), -ka, -ke (ártánka, bihalyka, ökörke)“ Uo. 213. old.



forgó két névszóképző produktív voltára.5) Hogy mennyiben tartotta meg 
egy nyelvjárás sziget a -cska-cske és a -ka -ke képzőkre vonatkozó tulajdon
ságait, hogyan viselkedik ez a két toldalékpár egy olyan sajátos környezetben, 
mint a székelykevei, ahol állandó szerb, bolgár, szlovák nyelvi érintkezés 
áll fenn, s emellett a magyar köznyelv és irodalmi nyelv is mindjobban érez
teti hatását, azt ilyen rövid vizsgálat után nehéz volna pontosan megállapí
tani. Azonban a rendelkezésünkre szolgáló jelenlegi anyag: 5 magnetofon- 
szalag, azaz tíz órás gyűjtött szöveg6) is elég sokat elárul az érdeklődőnek. 
Tanulmányom szemléltető részét e tíz órás vegyes szövegekből vettem. 
Van köztük kötetlen beszélgetés (az a legtöbb) és egy hosszú népmese.

3. A -ka, -ke, és a -cska, -cske formánsok keletkezése már elég sok 
nyelvészt foglalkoztatott, de elfogadható álláspontnak még ma is D. Bartha 
Katalinét tarthatjuk. Szerinte mindegyik uráli elemekből álló képzőbokor.7) 
Eredetük vizsgálata mellett azonban a más szempontú tanulmányozásuk 
sem jelentéktelen. „A képzők történetében a termékenység, az elavulás illetve 
terméketlenné válás tényeinek földerítése aprólékos, a legkisebb részletekbe 
elmerülő kutatómunkát igényel. A munka jutalma és öröme az, ha olykor 
sikerül ellesnünk, tettenémünk a nyelv életének, működésének egy-egy 
apró titkát, egy egy részlet szálán haladva fölsejlik előttünk a mélyebb össze
függések hálózataÍC — állítja D. Bartha Katalin egy másik tanulmányában.8) 
Tekintve, hogy a nyelvtudomány közkedvelt, produktív formánsként tartja 
számon a szóbanforgó képzőket, megterheltségük, vidékenkénti használatuk, 
elhalásuk ellenőrzése is fontos, de az alapszóhoz való viszonyulásuk, sze
mantikai tanulmányozásuk és funkcióbeli eltéréseik kiderítése sem mellőz
hető.

4. A két képzőpár jelentés tekintetében Székelykevén a következőkép
pen csoportosítható:

5) „Ismeretes, hogy a kicsinyítő képzőket különösen kedvelik a palóc és egyes erdélyi 
nyelvjárásokban, a Dunántul dk.-i részein, Szlavóniában (v. ö: Horger im. 121-2, Kálmán 
i.m. 50)“ Budapest, 1971. 327. old.
„A szóképzésben már hallásra feltűnik a kicsinyítő -ka, -ke> -csa> -cse, -cska, •cske ked
velése nemcsak főnév, hanem fokozott melléknév mellett is, különösen az idősebbek 
nyelvében..
Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár, porum, 1965, 13—14. old.
„A chángó nyelvjárásból kimutatható és jobbára közmagyarral közös elavult és élő kicsi
nyítő képzők nagy száma miatt az e kérdésről elkészült monográfiából a következőkben 
csak a két élő, leggyakoribb kicsinyítő képzőre vonatkozó néhány észrevételemét adom 
elő. Ez a két képző a -cska, -cske és a -ka, -ke ugyan a magyar köznyelvben is az élő 
képzők közé tartozik, a moldvai csángóban azonban mindkettőnek használata olyan szé
les körű, hogy ez már a legelső csángó kutatókat is bámulatba ejtette “
Szabó T  Attila: Kicsinyítő a moldvai csángó nyelvjárásban — Nyelv és múlt, Bukarest, 
1972, 141—142 old.

6) A szövegeket Penavin Olga, Vajda Zsuzsanna, Matijevics Lajos és Barabás Anna gyűj
tötte.

7) D. Bartha Katalin: Magyar történeti szóalaktan 11. A magyar szóképzés története — 
Budapest, 1958. 106, 107, 111, 114, 115 és 116. old.

8) D. Bartha Katalin: A szóképzés-történeti kutatás néhány kérdéséről, A Magyar nyelv 
kutatásának és oktatásának módszertani kérdései. — Nyelvtudományi Dolgozatok 6, 
ELTE, Budapest 1971. 11. old.



I. Valódi kicsinyítés

A -cskay -cske és a -ka, -ke formánsokkal képzett szó az alapszó fogalom 
kisebb, apróbb voltát jelenti.9) Tulajdonképpen a kis, kicsiny, kicsi, pici, 
jelzőt helyettesíti ebben az esetben.10)

ágacska Az elejin vadnak minden felé annak az ágacskánok. No
akkor annak az ágacskánok a hátujait megaranypilisz- 
ték, úgy nézett ki, mind a csokoládébo az az ezüstpapír 
dá ez aranygyba vót kivéve.
Mék karácsonyfa ágacskákot és fontag belé. 

állatka Menyétke? Az  mégén csúf állatka.
asztalka  Akkor kiosztotta anyám szépén az asztalkáro.
baltacska Tedd csak aráb a baltacskát!
bokrétácska A vőlegény kalapján fél felől bokrétácska vaot.
botocska Élyen mind ezek, csak nem egéisz élyen, hanem égy

darab deszka, s ki vuot furvo, s néigy laob beléütve néigy
botocska, s kész a kisszéik. 

cipuocska Virasszuk, s akkor sütnek kalácsot, mákos, cimétés cipuocs-
kákot.

csiporka Kaptam vouna egy natyfejű gyerekét, hogy ekkorka csi-
porka vout a kezibe, s úgy étt, de soha nem lakott jóul, 
örökké nyálazott, há. Csak a feje nagy, s akkor addig 
sír, hogy muszáj aggyanak neki egy csiporkát, s éty kanalat 
hotyhát egyék.

csomócska Akkor olyan izék jáomak, éjeny karikábo, fekete, mind,
hogy monygyam, posztou vouna, gyapjú vouna, csak-

9) »Egy felől kicsinyítenek: vkinek, vminek a kicsi vagy a szokottnál kisebb voltát, (mel
léknévben) a tulajdonság kisebb voltát fejezik ki.“ Kicsinyítő—becéző képzők. 
Leíró nyelvtan, Bukarest, 1961. 400. old.
,,-cska, -cske.. .  Elsőleges és legáltalánosabb ma is a képzőpár kicsinyítő jelentései 
Az e képzővel ellátott szó tehát az alapszó jelzette fogalom, tárgy vagy személy kisebb, 
illetőleg egyáltalában kicsiny voltát jelenti; vagy valamely tulajdonság meglétének 
kis vagy kisebb fokát, mértékét jelöli". Szabó T . Atilla: Kicsinyítő képzők a mól vai 
csángó nyelvjárásban, Nyelv és múlt, Bukarest, 1972 143. ol .
„Az e képzővel ellátott szó legáltalánosabban valakinek vagy valaminek a rendesnél 
kisebb, illetőleg egyáltalában kis voltát jelenti.“ Uo. 144. old.

10) „A képzett szó szintagmával egyértékű, egy szintagmát sűrít magába: fiúcska=kis fiú. 
Másrészt egy képző jelentése sokszor valamely önálló szó jelentésével azonosítható, 
tehát lexikai sűrítő szerepe is van: kicsinyítő képzők =  ’kis’".
Berrár Jolán: Szóképzés, lexika és szintaxis, Általános nyelvészeti tanulmányok III. 
1965. 35. old.
„Az előbbikben tárgyalt -cska, -cske kicsinyítő — becéző képzővel gyakoriságban vete
kedik a -ka, -ke képző. Ez az összetett képzőnk a -cska, -cske -hez hasonlóan a magyar 
köznyelvben és a nyelvjárásokban is általánosan használt ugyan, de olyan sűrű előfor
dulással, mint amilyen a csángó nyelvjárásban figyelhető meg, sem a magyar köznyelvben 
sem más nyelvjárásban nem találkozunk.44 Szabó T. Attila: Kicsinyítő képzők a moldvai 
csángó nyelvjárásban, Nyelv és múlt> Bukarest. 1972. 144. old.



darapka

darabocska

dérégbundacska

fazekacska
fédecske

gyökérke
gyerkécske
hajócska
házacska

háózikuocska

husocska
kanalko

koszorúcska

könyvecske

kutyacska
leánko

ludacska
paklicska
ruhacska
számyacsko

székécske

hogy éjen csomoucskágbo, s úgy laotom. Aszonygya, 
hogy egy darapka léesétt, s megettem.
Egy darabocska kényeret belététtünk, az vout az anya, 
s akkor az méksavanyodott másnapro. Darabocska böürt 
ellopott, s majd a zsebbe tette. S akkor ezék, akik ithon 
marattak, ezeknek nem vout annyi füöggyikik, csag vaj 
égy darabocska.
Arra pruszlikot, lájbi vout a neve, úgy és montág dérég
bundacska, ászt vettek. Ennek ezs vout, a dérégbun- 
dacskának büör biéllése, sejémvel vout kivarva.
Akkor álméntünk, onnét hosztunk éty fazekacskávol. 
Ez a kiét leány megnőtt, de ezéket ézs bé kellett aggyam 
szolgálni, mer csak három és fél lánc fédecském vout, 
s akkor abbul nem telt.
Kirágjo a fülit az a gyökérke.
Mennyibe kerül egy iskolás gyerkécske!
Hajócska áttette a vizén, vagy éty csónak, asztán gyalog. 
No, be és mentek oda a gunyhóba, vagy abba a házacs- 
kábo.
Mikor az erdüö közepire értek, akkor ott egy háziku- 
ocskát találtak. Abba házikuocskábo vout égy öreg va
dász.
Nem, egy darab husocska esétt la.
A tejfel máortást uty csinájják, hogy éty kanálko lisztét 
a taonyérbo, s akkor belétésznek tejfélt. Éty kanálko 
sót belététtünk ety fél tál vízbe.
Uty, hogy ászt a koszorúcskát ide réarakták a fejikre. 
Sorba fel, s akkor megvolt a konty. Nem úgy min mostan, 
hogy slajerokat, éty koszorúcskát tesznek a fejire, akkor 
akkora koszorú vuot, szép.
Nem úgy, min most, hogy elmegyünk a könyvecskéire, 
és mégvizsgál.
Kutyacskáji vannak. A nyelve alatt vótak kutyacskák. 
Tudom, mikor léánko vuotam, édesapám es köhögött. 
Akkor léánko vuotam s emléikszék réa. (Még 12 esetben 
fordult elő ugyanilyen jelentéssel)
Hajjá é, ke, Mard, mejjik ludacskat végjük le?
Két krajcározs dohány, olyan paklicska vuot.
S akkor ruhacskát, asz hosztak, az má nem égett.
Hát azér, mer annak vout éty kis olyan hús növése, mék 
számyacsko.
Ety székécskét létettek a ház közepibe. Mü ugye, ben 
vout külön asztal nekünk, külön kisszékék, aprószékek, 
s ott ettünk, székécskek, székécskék. Egy öregembér, 
az ott ült éty székecskén egész nap, oda nem vout szabad 
jaorjon senki. Asz mekforgatta maga körül, s egyet a 
székecskére reaütött, nagyapám felugrott.



szémecske Kilencet, s ászt a kilenc szémecskét belé.
széndarabocska No akkor mikor égett, légyén széndarabocskám, mony-

gyak annyi mijatyánkot, kilencet. 
taolacska Akkor mekkeresztezem, éty hegyes kéis, éty taolacskábo

víz, akkor asztat mikor a miatyánkot elmontam, akkor 
écér a fejire, éccér a job lábáro, éccér a bal lábáro.

II. Kettőzött kicsinyítés

Gyakran megtörténik, hogy az alapszó előtt találjuk a „kis", „kicsi11 
jelzőt is, amelynek ugyanez a funkciója. A tárgy, a dolog kicsiny volta ilyen 
esetben tehát formálisan két felől is hangsúlyozott. Ilyenkor vagy a képzők 
válnak annyira közömbössé, hogy az alapszóhoz tartozónak tartja a nyelv
érzék, vagy pedig a „kicsi" tulajdonságát kívánja túlságosan kiemelni a 
beszélő. Esetleg kedveskedő árnyalattal is bővülhet a képzők kicsinyítő 
szerepe.

kis cimboracska 

kicsi darabocska

kicsi dészkacska 
kis erdüöcske 
kis felhüöcske 
kis tasvérke 
kis kockacska 
kicsi kis léanko

kicsi nyulacska 
kicsike paodka

kis tehenke

kis teknüöcske 

kicsi templomocska

Hát az unokájink s annak az baráttyaji, barátnők, kis 
cimboracskák é, ejöttek ide jácodni.
Ha akarunk, sütünk hézzájojast, vagy éty kicsi darabocska 
húst.
Vout olyan kicsi dészkacska, s akko ity tekertek réa. 
Ez éty kis erdüöcske, csak éty kis fák vadnak.
Valami kis felhüöcske vuot, s oda bément a villám. 
Nekem vout' éty kis tásvérkém turuggyigbo.
Olyan kis kokacskágbo mennek a minták.
Akkor ugye ott, mikor ö és hazamént, akkorra mekhalt 
a kicsi kis léanko. Ott ézs vout éty kis leanko, az is előbb 
olyan szép kövér vout, s valami élyesmi érte, valami 
frász.
Hát annag vuot a zsebibe éty kicsi nyulacskájo. 
Csénátunk ketten, mer fel kellett szedni a szálokat kicsike 
paocikáro.
De olyan sima mind itt a föüd é, s annyi birkájo vuot 
s élyen kis tehénkéik né, s kis lovak, és aszonygya nekem: 
„No gyere bé megmutatom a házat!"
Vuot olyan kis teknüöcske, és abba tele attak a disznyok- 
nak főtt pityuokát, mos térébuzát adnak.
Akkor van éty kicsi templomocska mellette, oda ézs 
bémentünk.

III. A kevés mennyiség hangsúlyozása

Ezekkel a formánsokkal (főleg a -cska, -cske-vel) az alapszóval jelzett 
fogalom kevesebb voltát is kifejezhetik erősebben. A megszokottnál, a kel
lőnél a teljeshez, az egészhez viszonyítva kevesebb mennyiség hangsúlyo
zásának jelölésére alkalmasak ilyen esetekben.



darabocska Nem kénálták még, égy darabocska szallonnaböürt
ellopott.
Élyen darabocska ólmot belétészék éty kanálbo. 

énnivaluocska A kocsikra, szegények, olyan emyüöt köttek, és akkor
égyeséknek az ennivaluocskáját oda belétették, hogy 
mikor méktelepéttek valahol, légyén mit egyenek.

A főnévileg használt határozatlanul kevés mennyiséget jelentő „egy“ 
szó is felveheti ezeket a kicsinyítőképzőket. Ennél úgyszintén a már kevés 
mennyiség csökkentésének a hangsúlyozására szolgálnak. 
iggyecskét Mit gondunak, széggyük a térébuzát ősszel így né, hát

én félkeltem hét órakor, éggyecskét aluttam, s akkor 
felkeltem, hogy hányom a térébuzát jó fel a hombárbo.

B. BECÉZŐ SZEREP

Szintén nagyon gyakori az e formánsokkal ellátott szónak a becéző 
jelentése is.11) Becézgető, kedveskedő, dédelgető funkciója elsősorban a 
keresztnevek vagy a már becézett utónevek újabb beceformáinál jelent
kezik. Nők, férfiak, fiatalok és idősek keresztnevéhez egyaránt járulhat akár
melyik képzőpár aszerint, mennyire népszerű a használók körében. Ugyan
azon a családon belül azonban a becézett alakoknak megkülönböztető szerepe 
is lehet.12)

r

I. Keresztnevek becézése

Albétka (fiatal) Mi keze van hézzá Albétkánok?
Armacska (középkorú) Aszonygya, nég jao, hogy ma elhoztad, Annacska,

mer, hónap a gyermek megveszed vouna.
Dirékt az én unokám, Antuska, olyan beteg vout. 
A nevikön monygyuk annak a betegnek, aki beteg, 
Janika vagy Erzsiké vagy Bélacska, vagy mi nekije.

Erzsikém és nagyon mégéjedett tüle. (Lásd még a
4. példamondatban!)
Gazsikát és csak étyszér láttam, mék kicsi vout.

u ) „Másfelől becézésre, becenevek, családias keresztnéwáltozatok képzésére használjuk 
őket.. ."  a -cska, -cske — Becéző szerepben kedveskedő, családias változat képzésére 
főleg keresztnevekhez kapcsolódik; . .  .-ka, -ke,.. .  Becéző értelemben, kedveskedő 
családias színezettel elsősorban keresztnevekhez járul."
Leíró nyelvtan — Budapest, 1971., 400—402, old.
„-ka, -ke.. .  A képzőnek azonban legtöbb 'esetben már elhomályosult ez a feltehe
tőleg elsődleges kicsinyítő jelentése s így a csángó-ban az e képzővel alakult köznevek 
közül nagyon sok, a személyneveknek mindannyija becéző jelentésű". Szabó T. Attila: 
Kicsinyítő képzők a moldvai csángó nyelvjárásban — Nyelv és múlt, Bukarest 1972., 
145. old.

12) „ . . .  ezzel a becéző funkcióval párhuzamosan, tóle többnyire elválaszthatatlanul jelent
kezik a megkülönböztető szerep is abban az esetben, ha az alapnév és a belőle alakult 
képzős származék egy családon belül két nemzedékhez tartozó két személy, a szülő 
és a gyermek neveként használatos"
Szabó T. Attila: A Kolozsvári becenevek a X V I—X IX . században., Budapest 1968., 
19. old.

Antuska (fiatal) 
Bélacska (fiatal)

Erzsiké (fiatal) 

Gazsika (fiatal)



Gyurkacska (fiatal)

Istánka (fiatal) 
Janika (fiatal)

Jézusko (ált.)

Mariska (középkorú) 
Palika (fiatal)

Mi az, Gyurkacska, nem faoj a derekad? No, fekütj 
csak la ide, Gyurkacska né. Nyutaloudj ki jaol, Gyur
kacska!
Istánka nem jöd bé?
Janika szép gyermeg vout. (Lásd még a 4. példa
mondatban!)
Olyan betekséige vout neki és, tuggyo Jézusko. 
Akkor mennek letérgyépülnék a Jézuska előtt.
Jaj, de szépén felüötözött Mariska!
Palikát is csak étyszér, Gazsikét is csak étyszér 
láttam.

Pálocska (idős) 
Zsuzsika (középkorú)

Bukovinából jött, s Pál apámnak aszonta Pálocska. 
Akkor megírtam Zsuzsikámnak, hogy nész csak 
leánkám, hogy mit láttam én álmomba, de ők meg
írták, hogy akkor vout a vejem mékhalva.

Nem ritka eset azonban az sem, hogy nem keresztnevekhez járul ugyan
ebben a funkcióban a -cska, -cske és a -ka, -ke képző. Bármilyen köznév 
felveheti13, de a székelykevei adatok azt mutatják, hogy mégis leginkább 
a családhoz, rokonsághoz tartozóknak kedveskednek vele, az ember köz
vetlen környezetében élő hasznos állatokat és ezek kicsinyeit, a létfontos
ságú tárgyakat és dolgokat, a testrészeket, â  közkedvelt helyeket becézik 
ezekkel a képzőkkel, és a rangosabb, a nem mindennapi vagy a finom ízű, 
jól elkészített ételek nevéhez is hozzá fűzik, velük fejezik ki, szívesen eszik-e 
a szóbanforgó eledelt.

III. Állatok becézése

békacska Előbujt mindén békacska, olyan idő vuot.
btrkacska Kihajtotta jó korán a birkacskákat. Ott olyan mint éty csobán 

vuod benn, és valami birka, birkacskák. 
lovacska Akkor mos kell a kocsit javíttani, a lovacskaot, ha öreg, s add 

ál, s toud még, vegyéil éty fiatalabbot. 
menyétke Ményétke? Az mégén csúf állatka. A menyétke méig a lounak 

és elcsapjo a vérit
nyulacska Aszonygya a nyulacskánok: No kis nyulam, té nagyon jóul tudod, 

hogy étt vagyunk. Fokta hamar a nyulacskát, bévitte oda, ősz 
monygya a szakácsoknak — „Azonnal aggyarok neki kényeret!“ 
Elment a pék s az ajtoun béatta neki, a nyulacsko bészökött 
.előre, és akkor fokta keit lábávol, odavitte a gazdájo elejibe. 
Oda mént, mékkaparta a nyulacska a királyfiasszonynak a lábát.

13) ..  -cska, -cske...  Ember állat, minden élőlény és tárgy; anyag nevét vagy a rájuk
vonatkozó tulajdonságokat jelző mellékneveket a kicsinyítés célzata nélkül ezzel a kép
zővel látja el a csángó".
Szabó T. Attila: Kicsinyítő képzők a moldvai csángó nyelvjárásban, Nyelv is múh — 
Bukarest, 1972. 144. old.
„Az ember, az isten, az állat és a tárgyak, jelenségek nevét akkor is -ka -ke kicsinyítő 
képzővel használja a csángó, ha tőle tisztelt, nagyratartott, becsült személyről, élő
lényről vagy tárgyról van szó.“
Uo. 145. old.



Szike A fiatal király meglátott éty fejér őzikét. De az őzike nem állott 
meg, az mend bé az erdüö közepibe. Maga elejibe vette, és haj
tani keszte az őzikét. Hát ahogy mendegét az erdöübe, étyszér 
csak meglásso az őzikét.

IV. F iatal állatok becézése

báránko S akkor vadnak, van mellette báránko, bogrács, mindén fiele
van ot kérülötte

bomyucska Szép nagy tőgye vout, mer akkoribo hatták el a bomyucskák.
kácsacska Majd megetetem a kácsacskákat, mosmá jou éznek, hét hetisek.
kecskecske Sokáig szopott az a kecskecske, s nagyon szép tiszta vout.
lókacska Méksimogatta a szép lókacskát, az még olyan játékozs vót még,

me fijatal.
macskacska Mindig vadnak, nem győszte agyonütni ászt a sok macskacskát.

Belefullat a vízbe a récecske, da még fijatal vout, nem és birtug 
vouna enni.

II. Személyek becézése

Akkor az én anyikám elment Kubinbo, hogy majd nézi, aki 
méktuggyo észt visszahozni. Akkor anyika ekáromkotta magát, 
pakolj ki az én életembü, nem adok tanékéd soha sámmit. 
Aszonygya: „Én vagyok, fiacskaom, Anko néni, na félj semmit 
sé!“ S tás csak ki, fijacskaom, a szájad, s kitátottam. Édés- 
anyámnok ézs vout éty fijacskájo, igén.
Kendecske mé gyütt má ilyen korán haza?
Ott ült mellette a komacska és, szórakosztak.
Akkor, hogy bejött a tollazsidou aszonygya: „Nénike, né aggya 
el a párnát!"

V. Ételek becézése

Egyél egy kis kalácskát!
De ebbül jou leveskét rittyentek.

VI. Egyéb dolgok becézése

Ity telt el az este fonákóbo.
Szettek esze olyan fuvecskékét, minden félét, s abba fürösz- 
gették.

gyógyfüvecske Ha sebecskéjik vuot a testikén, akkor abból a gyógyfiivécskék- 
böl mékszárosztgattak, méktörték, zsírba keverték, s avval a 
sebécskét mékkenégették a gyermekeknek. 

krajcárka Ha a menyasszony cipőjét ellopták, akkor a vüölegénynek jó 
drága krajcárkájér ki kélled válcso.

récecske

anyika

fiacska

kendecske
komacska
némke

kalácska
leveske

fonóka
füvecske



lábujka Akkor tavasszal mekhalt öreganyó od Gyurgyován, feszivei 
belevágott a nagy lábujkájábo, s akkor kapod viszkurságot.

A becéző, a gyöngéd szerep erősen megmutatkozik a gyermekkel 
kapcsolatos köznevekben. Nemcsak magát a gyermeket babusgatják, hanem 
testrészeit, a hozzá tartozó tárgyakat, holmiját, játékait.14) Ugyanakkor talá
lunk példákat a népi gyermekjátékok elnevezéseiben is. Általában a székely- 
kevei felnőttek nyelvében és a gyermeknyelvben gazdag példatár mutatja 
a -cska, -cske és a -ka, -ke képzők produktivitását.

VII. A kisgyermek becézése

kicsike Lepédüö vout, abba csavartág belé a kicsikét. Halloták, mikor
a kicsike szopott. A böücsün keresztül hallotta, hoty szopik 
a kicsike. A kicsikét elátto ugye, s ő kiment a konyhábo. 
(Még kilenc példában fordult elő ugyanezzel a jelentéssel).

VIII. A gyermek testrészeinek becézése

büöröcske A gyermek szémeji kihűlve, a fejin csak a büöröcske, rette
netes.

csontocska Olyan sován, hotycsak a csont és a biür rajta, kihegyésédve
azok a csontocskák az ajaka mékhégyesedve, borzasztó, mikó 
agos a gyermek.

kezecske Kezecskéjin látszodnak az izmok, oly borzasztó, olyan az
agos. S akkor avval a vizvel a kicsikékét mék kell mosni, és 
kezecskéikét s láobacskájikot, a ferdővizibül még adunk, hogy 
igyanak belőle. Evvel segítenek, akkor abból a vízből adnak 
neki éty kicsit, megmossák véle a kezecskéjit, megmossák a 
fejit. De észtét mondom, hogy most a paomo van, s im a

laobacska laobacskáján cipüö van. (Lásd még a 3. példát!)
sebécske Ha sebécskéjig vout a testikén, akkor abból a gyógyfuvecskék-

ből mégszárasztottak, mektörték, zsírba keverték s avval a 
sébecskékét mékkénegették a gyerméknek.

szüvecske Kalánvól vésznek vizet, bé lökik, hogy menyén a szüvecs-
kéjire akárminek.

IX. A gyermek holm ijának becézése

cipöücske A lábán cipöücskét viselt a gyermek.
gagyacska ' Nem vout gagyacska, s tudom és mi, csak úgy ment a

gyermek.

14) „A felnőttek a kisgyermekhez beszélve általában a szokásosnál gyakrabban használják 
a kicsinyíts formákat.
V. S. Meggyes Klára: Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere. Budapest, 1971.45—46, old.



ingécske Hosszú ingécskéit, ászt bizony, még a gyermekeknek is
jou hosszú vout. Esszekétték az ingécskéit, s úgy ment 
széginkém.

kesztyücske A kezejire husztak kesztyücskéikét, hogy ne tuggyon
kaparni; mer viszkedétt a feje, a szeme. 

lepédüöcske S mondom, anyájink idejibe, ugye olyan lepédüöcske
vuot, s abba csavartág bé a gyermeket. (Lásd még a 6. 
példában:)

pámacska Nem vout pámacska, hanem abba csavarták, abba a
lepédüöcskébe, igén. 

ruhacska Egy ruhacska, szégenyékén, előp pólyábo, rendes pámábo
takarták, de miko már öt hat huonapos, másznak, vout 
égy ruhacska.

X. A gyermek játékszereinek becézése

babacska Minden este elaltassa a babacskaját, mintha rendézs
vouna. (Lásd még az 5. példát)! 

báránka Annag vout báránkájo a zsebibe, az báránkát adott.
kakaska Kirakták az asztalon kakaskát vagy lovacskát úgy kukori-

caszémbül, ugye ki, ahoty tutták. 
leankacsko Faraktak babókat, leankacskákot.
kalácska Voutak ugye úgy viéve azok a kalácskák, kalácsok, mon

dom itt ézs vout a most, lovacskák, s azok a babacskák. 
(Lásd még a 3. példát!) 

madarka A tésztát méggyurtuk, elnyútottuk akkor ésszehajtottuk,
s tettük ide és a kézepibe egy madarkát, az lett a gyár- 
mekeké!

fogoucska

kumoucska

szémbekötöúcske

tengericske

XI. A népi gyermekjátékok becézése

Közéjük álltam, mer én es szeretők fogaucskázni, nem 
is nehez a fogoucskát jáccani.
Megyünk humoucskázni, monta, mer itt mindig jáccottunk 
a humoucskát.
Nagyon sokat jáccották a szémbekötöücskét, és is szeret
tem.
Régen a tengericskét is jáccották Székeién.

C. EGYÉB SZEREP

A melléknevekhez járulva a -cska, -cske és a -ka, -ke az alapszóban 
kifejezett tulajdonságot, minőséget erősíti meg. Ilyen esetben a már említett 
funkciók mellett az alapszóban kifejezett tulajdonság fokozására szolgál.16
15) „. . .  -cska, -cske, . . .  Egyes -ó -ő képzős alapszóból játéknevet képez: bújócska fo 

gócska, . .  .Cf Leiró nyelvtan, Budapest, 1961. 400— 401. old.
16) „Ritkábban azonban nem főnévi szerepű melléknéven, szónéven, névmáson is jelent

keznek, de ilyenkor rendesen nem főnevet, hanem melléknevet, számnevet, névmást 
képeznek. A kicsinyítőképzős származékok szófaját tehát nem a képző, hanem inkább 
az alapszó határozza meg.



Ennél ritkábban ugyan, de előfordul az is, amikor e tulajdonság csökkentett 
mértékét, az alapnál is kisebb fokát jelöli egyik vagy a másik formáns.17 
Néha sajnálkozást kifejtő árnyalattal is bővülhet ezeknek a képzőknek a szerep
köre (Lásd a „szeginke“ példát!) a melléknevek továbbképzésében.

I. Mellékneveknél

Minding szeressek, hogy jubbocska és légyén, szébecske 
és légyen. Most jubbacska vouna, most nincs egíssígém. 
Kettöü van, egy nagy naosznagy s ety kicsike naosznagy. 
Hát a nagy naosznagy esz teszi, a kicsike naosznagy 
csak lougus.
Olyan kisebbecske gyermeg vout még.
Hát élyen gyermékék, mind amélyen a mehink és, ez 
a kicsi, asztán voutak nagyubbacskák, s akkor azokval 
eljött. Kicsike, s akkora natyságú, így, vagy nagyab- 
bacska.
Mér ne légyén az én gyermekem szébbecske? (Lásd 
még az 1. példában!)
Diszlepedének hitták, s akkor arra réi;akták, ami szépécske 
vuot.
Ésszékétték az ingécskét, s úgy mént, széginkém.

II. Határozóknál

A határozószókban is megtaláljuk ezeket a képzőket. Székelykevei 
példáinkban főleg a térbeli és az időbeli távolság közelebbi voltát fejezik 
ki.18
arábbacska Úgy arábbacska ety híd vuot, de nem járt rajta senki.
elébbecske Komám uram, miket mondott az elébbecske?

Leíró nyelvtan, Budapest, 1961. 400. old.
„-ka,-ke.. .Az alapszó lehet melléknév, melléknévi igenév is: fiatalka, vékonyka, kicsike.. .  
Uo. 401—402 old.
,,-cska, -cske.. .  Érdekes sajátsága e képző használatának, hogy melléknévhez járulva 
a kifejezett tulajdonság fogalom kiemelésének, hangsúlyozásának az eszköze/4 
Márton Gyula: A névszóképző, Magyar Nyelvjárástan> Bábes-Bolyai Tudományegyetem. 
Nyelv és Irodalomtudományi Kar — Kolozsvár-Cluj, 1970. 212. old.
„A testi vagy lelki tulajdonságokra, valaminek mennyiségére utaló melléknevek il
letőleg számnevek -cska, -cske kicsinyítő képzővel ellátott alakjai az alapszóban kifejezett 
tulajdonság kisebb mértékét, nem ritkán azonban éppen fokozását jelölik/4 
Szabó T. Attila: Kicsinyítő képzők a moldvai csángó nyelvjárásban, Nyelv és múlt
— Bukarest, 1972., 144. old.
„A testi vagy lelki tulajdonságokat jelölő melléknevekkel alakult ilyen kicsinyítő kép
zős származékokban a -ka, -ke képző az alapszóban kifejezett tulajdonság kiemelését, 
hangsúlyozását, fokozását jelöl 
Uo. 145. old.

17) ,,-cska, -cske.. .  Egy-egy melléknévi alapszón — némi bizalmas illetőleg familiáris 
színezettel — enyhítést az alapfoknál is kisebb mértékkel fejez k i/4
Leíró nyelvtan, Budapest 1961, 400—401. old.

18) ,,-cska, -cske__Határozószókhoz vagy ilyenekül használt melléknevekhez kapcso
lódva a képző a tér vagy időbeli távolság viszonylagosan közelebb illetőleg távolabb 
voltára, az általában a cselekvés más körülményeiben megállapítható csökkenésre vagy 
fokozódásra utal44.

jubbacska

kicsike

kisebbecske
nagyubbacska

szébbecske

szépécske

szeginke



Névmásokhoz (mutató névmáshoz v. általános névmáshoz) kapcsolódva 
az alapszóban kifejezett tulajdonság, mérték hangsúlyozására szolgálnak a 
-cska, -cske és a -ka, -ke képzők.
ákkaracska S a leanko jár má iskolába, akkoracska.
ekkorka Kaptam vuona egy naty fejű gyereket, hogy ekkorka

csiporka vuot a kezibe, s úgy étt, de soha nem lakot juol, 
örökké nyálazott, há. 

minnyájacskán Az én apám, ü szerette mind, én és, mi minyájacskán.

A képzők használatának számbeli kimutatása

Képzők
A funkció B funkció C funkció

ös
sz

es
en

M S*—l t—( ctót—i >—i »—i o I ír X
II

os
sz

.
[ 

. 
..

-ka 19 3 0 22 1 2 0 1 1 3 0 0 0 5 0 23 0 0 1 1 46

-ke 2 2 0 4 2 1 6 0 1 0 10 0 0 0 0 20 3 0 0 3 27

-cska 28 6 3 37 6 4 8 4 0 0 0 3 4 5 2 36 3 1 2 6 79

-cske 8 3 1 12 0 1 0 2 0 2 0 6 5 0 2 18 3 1 0 4 34

összesen 57 14 4 75 19 8 14 7 2 5 ÍO 9 9 10 4 97 9 2 3 14 186

összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a tíz órás szövegben a -ka, -ke 
és a -cska, -cske képző összesen 186-szor fordult elő. Tekintve, hogy e formán- 
sok elevenségét a névszóképzésben akicsinyítóképzők alkalmazásával kapcsolat
ban sokszor kiemelik és hangsúlyozzák, Székelykeve nyelvében inkább az 
idősebbeknél észlelhető jelenlétük. Ugyanis adatközlőink főleg idősebb szemé
lyek voltak. A vizsgált szövegek előadói között alig akad középkorú személy, 
egész fiatal pedig nincs is.

Becéző funkciója ugyan valamivel erősebb és szélesebb-körű (97- 
szer fordul elő) a kicsinyítő funkciónál (75-ször fordul elő), de még ez az 
előfordulási szám sem olyan jelentős a fiatalabbak beszédében.

Legtermékenyebb a -cska (79), legritkábban viszont a -ke fordul elő (27).

(1973) Matijevics Lajos

Szabó T. Attila: Kicsinyítő képzők a moldvai csángó nyelvjárásban, Ny éh és múlt. 
Bukarest, — 1972. 144. old.
Megjegyzés: Dolgozatomban technikai okok miatt nem jelölhettem egészen pontosan 
a nyelvjárási hangokat.



4. NÉHÁNY SZÓ A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOKBAN 
JELENTKEZŐ HATÁROZÓRAGOKRÓL

0.1. Mivel a ragok a mondat szavai közötti mondattani viszonyokat 
mutatják, ezért a ragos alakokat mindig mondatokban vizsgáljuk, ugyanakkor 
tekintetbe kell vennünk a kontextust is, a szövegösszefüggést.

A leíró elemzéskor a valóságos beszédaktusok nyelvi jelenségeiből in
dultunk ki. így kiderült, hogy a helyhatározó ragok különféle viszonyjelentést 
kifejező készsége kapcsolatban van a rag előtt álló tő jelentésével is, s ez a 
jelentésbesugárzás nem hanyagolható el. Különben is a határozók fajai nem 
különülnek el mereven egymástól. A mondatban némelyik határozó komplex 
szerepű lehet, azaz egyszerre több funkcióval is bír.

0.2. A jugoszláviai magyar nyelvjárások is, mint az irodalmi nyelv, a 
határozók kifejezésének többféle lehetőségével élnek.

A határozók legősibb, ma is megtalálható kifejezésmódja a ragtalan 
főnév. A jugoszláviai magyar nyelvjárásokban ennek a kifejezési lehetőségnek 
a megterheltsége minimális, noha nyelvjárásaink konzerváló ereje — periféri
kus. helyzetük miatt — közismert.

A ragtalan névszóval kifejezett határozók maguk is időt, módot stb. 
jelentő szavak. A szótő jelentése besugárzott a funkcióba. Főleg Szlavónia 
magyar szigeteiről kerülnek elő ilyen alakú határozók, de van adatunk Pi
rosról, Adáról is: Féléjel jáomák á gonoszok (Kórógy — időhatározó); Este 
kíményünk, legeltesünk (Haraszti — időhat.). Este-este kíüjünk á pád alá 
(Kórógy — időhat.). Helyhatározóként az -ék képzős összefoglaló nevek 
szerepelnek ragtalanul: Lidikájék vittem (Piros).

0.3. Ennél jóval megterheltebb kifejezési mód nyelvjárásainkban a 
ragos névszós és némítás névszós kifejezés.

Jelen esetben csak a ragos névszós kifejezésmóddal szeretnénk foglal
kozni, mégpedig a helyhatározó raggal ellátott névszók különféle funkció
ival.

1.1. A tulajdonképpeni helyhatározóragok rendszere igen gazdag. 
A háromirányúság jelölése mellett funkciójuk igen változatos. Néhány rag 
megvizsgálása után a következőket állapíthatjuk meg:
1.1.1. a -bán, -ben inessivusi ragos alak nem használatos a jugoszláviai magyar 
nyelvjárásokban, még az igénytelenebb köznyelvben sem. Funkcióját a 
-ba, -be illativusi rag vette át) A -bán, -ben csak személyes névmások alak
rendszerében fungál hol? kérdésre felelő belviszony kifejezésében: (én) 
bennem, (te) benned stb.

1.1.2. a -bál, -bői elativusi ragos alaknak több hangtani változata él 
nyelvjárásainkban. Általában zártabbá vált a magánhangzó, de időtartama



változó, s a szóvégi -1 vagy eltűnik vagy megmarad: 1) -bul, -bűi, (Kórógy, 
Kopács, Piros, Horgos, Kishegyes, Bajsa) 2) -bú, -bű (Vörösmart, Daróc, 
Karancs, Darázs, Bajsa, Száján) 3) -bu, -bű (Kő, Pártosfalva, Feketics, 
Mohol).

A -ból, -bői rag legáltalánosabb szerepe
1) a belviszonyt jelölő honnan? kérdésre felelő helyhatározás helyet jelölő 

névszó mellett. Kijüt a házbú, oszt elindút világnak (Bajsa). Zsáogbul* véssök 
á buzikápt. (Kórógy). Szlavóniában a helyneveknél honnan? kérdésre is ez 
használatos: Bukováorbul mentek ki az erdöüre Pirijéifc Palicsbú jüt.

2. Részelő határozói funkció (partitivusi): Á tejbül simi sé márát. (Kórógy- 
A névszó általános értékű, ebből veszünk ki egy részt.

3.) Eredethatározói szerep: Fáobul ván á kápujik. (Kórógy) Erdéjbül jütek 
a csángók. (Kishegyes). A névszó helyet, anyagot jelölő szó.

4.) Okhatározói szerep: Baráccságbul tettem (Pires).
5.) Módhatározóként szerepel: Szivembü gyűlölöm (Kő).
6.) Állapothatározó: A szeginségbül lett azzá ami (Szabadka).
7.) Állandóhatározó: Pistábú mindenki kiábrándul. (Darázs) (A kiáb

rándul ige vonzata: valakiből).
1.1.3. a -ba, -be illativusi rag alakváltozatai:

1.) zártabb -bo: Doroszló, Kupuszina, Szécsiszentlászló, Hidvég
2) két mássalhangzóra végződő szótő +  ba, -be, msh +  msh +  (mgh) 

+  ba, -be: kertöbe (Kót — Muravidék).
Funkciói:
1.) helyhatározó (helyet jelölő névszóval kapcsolódva) illativusi, belvi- 

szony (hová?): Mék Magyarba, osztán Itálijába.
2.) inessivus, belviszony (hol?): (általános): Nincs az országba még egy 

ója jó lú (Doroszló). A kerbe van mindönféle .gaz. (Magyar Ittabé).
3.) Szlavóniában a jugoszláviai helységnevek -ba, -be ragot kapnak ines- 

sivusi és illativusi értékben: Eszéigbe vout. Eszékbe ményönk eladouzni 
(=  árulni). Fődváorba jáort oskoláoba.

4.) Külviszonyt jelölő rag helyett testrésznevek, ruhadarabok .neve mel
lett Szlavóniában, Vojlovicán: A lábadba húzs csizmikát (Vojlovica), Gyíröüt 
húz áz ujámbá (Kórógy). Fejigbe tíláongli vout (Haraszti). A vőféjnek a 
kalabba pántlikát tettek ( =  kalapra!).

5.) Külső felszínt jelölő rag helyett Szlavóniában, Szécsiszentlászlón: 
A rédbe kimenyönk, szégyönk szácsko tíkmonyákot. (Kórógy). Kerütéizsbe 
ágatáok á göcsöket (Haraszti). Feleútba megát (Szécsi-SZentlászló).

6.) Időhatározó időt jelentő névszóval mikor? kérdésre: Éfibe. kiment a 
boszorkán. (Kót). Féitízenketübe hált még ápiká. (Kórógy) Mindhá eb á 
nábbá lét vouná. (Szentlászló) Regelözsbe vout, miko kijüt á lou. (Haraszti). 
Éfibe járnak a tolvajok (Kapca).

7.) Állapothatározói szerep (állapot jelölő névszóval): Háldokloubá 
vout peszepápá. (Kórógy). Hazsba van a búza (Piros). Indulóba van, megy 
is má. (Kishegyes).

.8.) Módhatározó: Csendbe kucorgott a sarogba (Péterréve).
9.) Részelő határozó: Nagyob résabe kiata a fögyit (Szécsiszentlászló). 

(Részt kifejező névszóval társult a rag).
* Technikai nehézségek miatt a diftongusok jelölése nem pontos.



10.) Célhatározó: Fuharba mentünk (Vojlovica).
11.) Észközhatározó: Vidérbe hozik á vizet (Rétfalu).
12.) Okhatározó: Tidőübájbá hált meg (Haraszti). Belefárat a bajba 

(Kishegyes).
13.) Állandóhatározó: Fene a poronytyiba (Kő).
1.1.4. Az -n, -on, -en, -ön rag külviszonyt jelölő superessivusi rag, ha 

-s végű névszóhoz járul, akkor általában megkétszereződik az -s, ezért a 
beszélők egy -san, -sen ragot tételeznek fel: édessen (Velika Pisanica), farossan 
(Doroszló), csöszéssen (=selypítve — Kopács), amúgyossan (Szentlászló). 
Ha magánhangzóra végződik a szótő, akkor -llan, -llen illetve -jjan, -jjen, 
-jatt, -jen változat hallatszik (savanyúllan, kőserüllen — Kót, savanyujjan, 
keserüjjen (Feketics, Mohol, Várdaróc), keserüjen, savajójan (Kórógy, Piros, 
Doroszló, Dolina, Hódos, Kopács, Kő, Vörösmart, Sepse, Várdaróc, Velika 
Pisanica, Horgos).

Funkciók:
1.) Helyhatározás: superessivusi: külviszony, a tárgy felületén, tetején 

létezés, hol? kérdésre: Ördöglovon karingalásztunk (Doroszló =  ringlispilen 
forogtunk), A palláson van a kukorica (Ludas). A keszkenyöüt utóul köttéik 
meg á nyákikon (Kórógy).

2.) inessivusi használat: Szánt az ökör a horgosi határon (nem pontos 
hely megjelölése!)

3.) időhatározó időt jelentő névszóval — mikor? kérdésre: A hétön emmék 
hozátok (Székelykeve). Az idin sok búza termet (Kót).

4.) modalisi — essivusi ragként mód- illetve állapothatározó kifejezésére 
melléknevek és számnevek mellett -an, -en illetve ennek más változatú alak
jában: Keserén iszom a kávét (Gombos). Héten vannak (Temerin). Hirteleny- 
nyen rosszul lett. (Dolina, Pince), Keserüllen szereti a kávét. (Kót), Savajójan 
főzi a paradilevest (Várdaróc).

5.) Eszközhatározó: Ökrökön száontoták, lovakon boronátak (Kó
rógy). Két rúdon vittík (Kishegyes). Szokatlan az állatokat jelentő szó +  
n-rag eszközhatározó kifejezésére.

6.) Állandóhatározó: Min töprenksz? (Ada)
7.) Fok- és mértékhatározó: Ez báonti ütet legjoban (Szentlászló).
1.1.5. A -ról -ről delativusi rag alakváltozatai: -rul, -rül (Martonos,

Kórógy), -nd, -rül (Szentlászló), -ni, -rü (Kishegyes, Topolya).

Szerepe:

1.) helyhatározás: külviszony rag, delativusi: Leését a székrű (Kishegyes). 
Onnan hazúrul jüt (Martonos)

2.) elativusi -bál, -bői helyett: Mikó jön ápiká áz erdőrűl? (Kórógy)
3.) állandó határozó: Mindönrü esőt ot szó (Horgos).
4.) időhatározó: TaValrú márát kis bor (Topolya).

1.1.6. A -ra, -re sublativusi rag változatai: -ro, -re (Hosszúfalu, Dobronak, 
Kámaháza, Hídvég); -re (nem illeszkedik: hátre (Vojlovica), sokáre (Szécsi- 
szentlászló). >



1.) helyhatározás, sublativusi, külviszony, a tárgyak felületére, hová? 
kérdésre: Kiment a mezzüre (Szécsiszentlászló, Kopács, Kórógy). Padra, 
Kati (Gombos).

2.) illativusihoz közeledő funkció: Úgy megy a börtönajtóra. (Ada), 
Fonyóra jártunk, szittenk, fonytunk (Kupuszina). A köznyelvhez mérten ez 
szokatlan használat.

3.) ablativusi irányt jelöl: Már tíz méterre méglátya az almát a fűbe 
(Gombos).

4.) időhatározói szerep: Sokára tutuk meg a hírt (Szécsiszentlászló). 
Húsvétra tegyük el a sunkát (Piros). Két esztendőre mékhalt (Péterréve — 
időviszonyítást fejez ki). Ekűtik ety hétre piheni (Rétfalu) — időtartam. 
Estére itt légy (Palics — időpont.)

5.) eredményhatározó: Jó kemínre fősztík a tojást (Feketics, Piros). 
Két részre vákta az almát (Szabadka). A névszóban benne van a lehetőség, 
hogy felhasználjuk megfelelő raggal ellátva a cselekvés eredményének kife
jezésére.

6.) Állapothatározó: Hótra vertik (Temerin). Állapotot fejez ki maga 
a szótő is.

7.) módhatározó: Egy hajtásra kiiszi (Kishegyes).
8.) Állandó határozó: Érdemes vót Pali a dícsíretre (Piros). Ne gondój 

a bajra (Mohol). Az igék kívánják az ilyen vonzatot.
9.) Tekintethatározó: Egy szemire vak vót (Újvidék).
10.) Okhatározó: Ára áz orvosra jobán lét (Kórógy).
11.) Célhatározó: Kapálatra kő méni, nem írok rá (Haraszti). (Cselek

vést jelentő elvont főnévhez járult a rag).
12.) mérték — illetve fokhatározó: Néigy meterre vout tüle á kápufá 

(Kórógy) (A névszó mértéket fejez ki a számnévvel együtt).
13.) számhatározó -szór, -szer, -szőr ragos számhatározóhoz: Ötöcörre 

se mént néki. (Vojlovica — a cselekvés utolsó lehetett)
1.1.7. A -nál, -nél adessivusi rag többek között nem illeszkedik Kapcán, 

Szécsiszentlászlóban, Felsőlakosban, azaz a Muravidéken. Fém,á van (Kapca). 
Az ipartestűletná panaszt tétek (Szécsiszentlászló). Feriná van papír. A szó
végi -/ elmarad sok helyen. A bótosná vészünk máj lisztet (Mohol). Feriné 
van bicsak. (Kishegyes).

Használata:
1.) helyhatározó: a helyet jelölő névszóhoz téve valaminek a körében 

léteit, történést, oldalról való közelséget fejez ki hol? kérdésre: A bótná meg 
a templomná van ety kűrakás (Hetény).

2.) időhatározó: Lámpagyútásná hoszták a ruhát (Ludas).
3.) Célhatározó: A fa kivágásáná használik a budákot (Topolya).
4.) Eszközhatározó: Rőzsébül rákot tűzné sütték a szalonnát (Szabadka). 

A szószerkezetben benne van az eszköz képzete.
5.) Hasonlító határozó: Nálomná üdősebb embör (Gaberje). (Közép

fokú melléknév mellett szerepel ez a két -nál raggal ellátott hasonlító határozó).



6.) állapothatározó: Hódvilágná mént Eszékre. (Mohol) (Külső állapot.)

1.1.8. A -tói, -tői ablativusi rag alakváltozatai: -túl, -tül (Kórógy), -tú, 
-tű (Topolya, Kishegyes), -tu, -tü (Kót, K’apca).

Funkciója:
1.) helyhatározás, a szomszédos térségre vonatkoztatva, honnan? kér

désre: A fakereskedéstű idájig húszta a fát (Kishegyes).
2.) időhatározó: a kezdő határpontot jelöli, a névszó is időt fejez ki. 

Estétül reggelig nem álut simicse (Kórógy).
-tói, -tői ragos időt jelentő névszó +  fogva illetve kezdve névutó: Tennáptul 
fogvá nem méik a duktorho (Szentlászló). Mátul kezdve jó lészék (Velika 
Pisanica).

3.) Okhatározó: Á mosástul kísebésödöt á kézi (Rétfalu).
4.) hasonlító határozó középfokú melléknév mellett: Pistátul nagyob. 

Tülem job, (általános használat).
5.) eredethatározó: Szegin szülőktü születőit. (Debelyacsa). Maga a 

főnév is tartalmazza az eredet képzetét.
6.) Állandó határozó: Ettü a Pistitü mindén kitelik (Kót). (Az ige vonza- 

ta : kitelik vkitől vmi).
7.) eszközhatározó (személyt jelölő szóval!): Pistikáotul küddöt hírt 

Vilminek (Kórógy).
1.1.9. A -hoz, -hez, -hoz allativusi ragnál a következő altemánsok jelent

keznek : -hoz, -höz (Debeljacsa), -hol, -höl (Bajsa, Kopács, Várdaróc, Laskó, 
Karancs, Kő, Csúza, Sepse, Rétfalu), -hon, -hőn (Ludas, Horgos, Csóka, 
Száján, Torda), -hon, -hm, -hőn (Orom, Tiszavidék), -ho, -hő (Velika Pisanica, 
Piros, Péterréve, Kishegyes, Csantavér, Becse, Mohol, Kispiac, Doroszló, 
Pádé, Kórógy, Darázs, Hercegszőllős, Vörösmart, Kót, Hídvég, Völgyifalu, 
Gaberje, Hosszúfalú, Radamos, Banuta, Göntérháza, Domonkosfa, Hódos); 
-ho, -he: (Feketics); -ho, -hő (Topolya, Temerin, Gombos), -hó, -hő (Kis
hegyes, Topolya, Temerin), -ho, -he ~  -hé, -hen, -hel (Kupuszina, Magyar 
Ittabé, Horgos, Kopács), -ho illeszkedés nélkül (Haraszti, Pártosfalva), 
-ho, -hő ~  -hon, -hőn (Bácsszőllős).

Funkciói:

1.) helyhatározás: a helyét, személyt kifejező névszóval valaminek 
a körében, oldalához jutást fejez ki hová? kérdésre: Ferencho megyék. Pékhö 
mén. Ecő csak odajért a kapuho, a menyország kapujáho.

2.) célhatározó (ritkább!): A kápáolátho kéit embört végyönk (Kórógy) 
(Az elvont névszó igei tulajdonságokat őríz, főnéviigenéwel is helyettesíthető 
lenne).

3.) állandó határozó: Ném illik á ronygyos kácábájho a gyönygyös 
páortá. (Rétfalu).

(Az ige kívánta így!)
1.1.10. A -nak, -nek irányhatározó ragnak több változata él nyelvjá

rásainkban: -nők, -nek, -nak, -ne (Szlavónia), -nak, -nek (Mohol, Péterréve 
stb.).



1.) Helyet jelölő névszóval kapcsolódva egyre ritkábban halljuk helyi
irányjelölés funkciójában: Hazának megy (Szécsiszentlászló). Falnak mén
(Mohol). Az egész Muravidéken azonban a le, fel, ki, be határozószót ellátják 
még -nak, -nek raggal az irány pontosabb, nyomatékosabb kifejezésére: 
Lenek, főnek, künek mentek, de séhoty se tanátak oda.

2.) Szlavóniában, Baranyában a -ne változat okhatározó kifejezésében
vesz részt: Mine síről?

3.) Leggyakoribb szerepe a részeshatározói és a dativus possessivusi: 
Pistának adom a házat. A sógornak még van hat ökre.

4.) eredményhatározó: Páolinkáonák föüzik á sziváot. (Kórógy).
5.) célhatározó: Mékhatta ugarnak. Mékhatta kukoricának. (Általános).
6.) állapothatározó: Kopasz szíröünek montáok ászt á föüdet (Kórógy). 

Elsünek ű ment a tűzbe (Debeljacsa).
7.) tekintethatározó: Rossznak rossz a viselkedése, de jó a szíve (Te- 

merin).
8.) dativus ethicus: Éde nekem né gyere! (Rétfalu).
9.) okhatározó: ö rű t a gyerök a kardnak. (Vojlovica).
1.1.11. Az -ig terminativusi ragos névszó a végső határt jelöli, akár 

hely-, akár időhatározói funkcióban szerepel: A melléjig,ért a gyerek (Zenta). 
Hajnalig tartott a muri (Doroszló). Vojlovicán -ég változata mérték- illetve 
fokhatározó szerepű: Ety kicsinyég efáradott.

1.1.12. A distributivusi funkciójú -nként rag
1.) helyhatározó szerepű is lehet: köztársaságonként füzetik az adót. 

(Palics). Ritkán használt rag.
2.) állapothatározó: Vendégként vót ott a kirájné (Vojlovica).
3.) módhatározó: Lassankint émúlot az este (Kishegyes).
1.1.13. A megőrzött régi helyhatározó ragok közül említsük meg
1.) a -t, -tt locativusi ragot. A régi locativusi rag egyre ritkábban jelent

kezik nyelvjárásainkban. Hol? kérdésre felelő helyhatározásra helyet jelölő 
névszóval a régi alakokat, tulajdonságokat őrző nyelvjárási szigetek nyelvében 
szolgál a -t, -tt locativusi rág: Mindenhutt járt (Kupuszina). Suhut se ta
nálom (Székelykeve), Középüt keté váolásztik hájikát (Kórógy). Föütszínest 
váogik le á kukoricáot (Haraszti).

Lehet még állapot-módhatározás, mértékhatározás, tekintethatározás 
jelölése megfelelő jelentésű névszóval társulva a funkciója: Hajadonfejt 
méigyol? (Rétfalu). Látást láttam, de hallást nem hallottam. (Vojlovica).

2.) A -nőtt, -nól, -m ősi családi helyrag ma már csak Vojlovicán, Székely- 
kevén, Szlavóniában a nagyon öregeknél hallható személyt jelentő közne
vekhez vagy -ék összefoglaló képzős névszókhoz járulva. Az alakja is változott: 
-nitt (hol?), -nól (honnan?), -nyi (hová?). Vótam a papéknitt. Jüvök a papnői. 
Menyünk a papnyi.

3.) Az -/ ablativusi rag
1) eredeti honnan? kérdésre felelő helyhatározói irány, jelölését csak 

szórványosan fedezhetjük fel a nagyon öregek nyelvében a periférikus nyelv-



járásszigeteken. Messzől jüt embör mindönt monthat. (Dobrodol) Hol? 
és hova? kérdésre felelve annál gyakrabban halljuk Szlavóniában és másutt 
is, még a középkorúaknál is, a fiataloknál ellenben ritkábban.

Változatai: -il, -él, -ni, -ül: Utóul kötik a nyakigba a keszkenyöüt. 
Háotil nincs szömi. Árcél üttem áztat á csávárgout. Énen házil mént. (Szla
vónia). Onet házul mént(Ada).

2) időhatározót is kifejezhet időt jelentő névszóhoz járulva: Örökül 
beszélői, hálgás (Haraszti). Máj kap nyugdijat öregü (=öreg korában — 
Göntérháza). Időhatározói funkcióban is csekély megterheltségű az. -I il
letve -ul, -ül rag. Inkább a mód- és állapothatározói funkció az általános szinte 
egész Jugoszláviában.

3) állapothatározó megfelelő jelentésű névszóhoz járulva: Elevenül 
viszik el, atul fél. Été nyersül á párádicsomot. (Kórógy). Kesztem jobul 
lenni (Szécsiszentlászló). Sajátájul egyök. (Kopács).

4) módhatározó: rendszerint melléknevekhez járul az -ul, -ül rag ebben 
a funkcióban, ritkábban főnévhez: Parasztul ván a káláocs (=  nincs benne 
töltelék — Kórógy). Úgy rakta a kólét sokacul öregapám (Gombos). Sike- 
retlenül jártam (Vojlovica).

5) eredményhatározó: Levesül főszték a fris disznóhust (Gombos).
6) célhatározó: Cippőjül csinyálta neki ebül a bűrbűl (Vojlovica).
Pontosabb körülménymeghatározás névutós névszókkal történik, de ezzel

most nem foglalkozunk.

(1967) Penavin Olga





3. SZÓKINCS





1. A ROKOLYA SEM MINDIG „ROKOLYA"

Egymástól távol eső magyarlakta falvak szívósan őrzik annak a nyelvjá
rásnak a jellegzetességeit, amelyből egykor kiszakadtak. Tájszavaikra nemcsak 
a nyelvjáráskutató figyel fel. Hangzatosságukkal, néha furcsa alakjukkal 
magukra vonják az utcanyelv beszélőinek figyelmét is, eljutnak a más kör
nyezetben élők és másképpen beszélők fülébe, s így a piszkálódás, az ironizálás 
szolgálatába szegődnek. Használóik nerri durván sértegetni, csak gúnyolni 
kívánják társaikat, inkább magukat szeretnék kiemelni, elkülöníteni az egy
szerű, a nyelvjárást beszélő társadalomtól, s ilyen módon megnevettetni a 
hallgatóságot, bizonygatni a környezetnek, hogy ők már a felsőbb rétegbe 
jutottak, a tájszavakat nem a megértés, a helyes és lényeges mondanivaló 
kifejezésére használják, hanem betétül a beszéd színezésére, hangulatkeltés
re.

• „Ezt a rokolyát fel nem vettem volna semennyi pénzért." 
(Közönséges kockás szoknyáról van szó.)
• „De belebujtá a szűrödbe, tán fázó?

(Szövetből készült télikabát.)
• „Jó mossad ki ezt a zsétárt, me én ebbül ugyan nem pijálok egy 

kortyot se, még ilyen randa.“
(Pohár.)
• „Idd meg te ezt a föcstejet!“

(Zavaros víz.)
• Akár egy madáríjesztő, úgy néz ki ebben a gubában\“

(Irhabunda.)
• „Magára húzott három dákut meg három szokát.“

(Kabát és harisnya.)
A tájjellegű ruhák, cipők, a néprajzi tárgyak neve itt a megfelelő köz

nyelvi fogalmakra száll át, éspedig a funkció, a hasonlóság vagy valamilyen 
más közös tulajdonság alapján:
puliszka — kukoricalisztből készült étel >  sületlen kenyér 
címer =  kukorica virágja >  magasra fésült haj 
fityóka =  piciny pálinkásüveg >  részeg ember 

Néhány ige is előfordul ebben a szerepben: 
klantyog =  lépked, miközben a lábbeli le-fel jár a lábán >  megy 
tilol =  kendert feldolgoz >  ver 
gurudzsmál =  megront >  ver.

Matijevics Lajos



a jugoszláviai magyarok szólás -és közmondáskincse alapján

A szólásokkal és közmondásokkal foglalkozó szakirodalom rendkívül 
gazdag mind a világ nyelveinek szakirodaimát, mind a magyar nyelven megje
lent műveket tekintve. Szinte össze sem lehet állítani teljes jegyzéket e kér
déskörből, ha figyelembe vesszük a német, a francia, az angol, a finn, a svéd, 
a norvég, a szerbhorvát, az orosz, a magyar és mindazon nyelvet, amelyen 
a szólásokkal, közmondásokkal elméleti szinten foglalkozó művek és egy
vagy kétnyelvű szólás -és közmondás-gyűjtemények jelentek meg. A Matica 
srpska folyóirata, a Zbomik za slavistiku 1973-ban egy teljes számot szentelt 
e kérdésnek, Josip Kekez összeállításában közölte: Bibliografija poslovica i 
zagonetka (Közmondások és találós kérdések bibliografiája) c. munkáját 
A magyar anyagra vonatkozó bibliográfiát, a teljes bibliográfiát még nem 
készítették el, tekintve, hogy nemcsak Magyarországon közölnek ilyen témájú 
dolgozatokat, gyűjtéseket, hanem Romániában (Vöő István, Balogh József), 
a Szovjetunióban (Lizanec Péter), Csehszlovákiában, Jugoszláviában az egye
temeken, egyetemi tanszékeken vagy kutatóintézetekben dolgozók is. Ezeket 
azonban csak vagy hírből, hallomásból tudjuk, ismerjük, vagy baráti csere 
alapján jutunk hozzájuk. Nagy szükség lenne egy teljes bibliográfiára, mely 
a magyar szólás -és közmondáskincsre vonatkozó műveket gyűjtené össze, 
tekintet nélkül, hogy milyen nyelven jelentek meg. Ezzel megkímélnénk 
a kutatókat az esetleges ismétlésektől, újra-felfedezésektől, viszont egymás 
eredményeit ismerve tovább lehetne lépni, tovább lehetne fejleszteni a már 
meglevőket. A gyűjtemények ismerete, számontartása csak gyarapítaná az 
eddigi ismereteket, segíthetné az elméleti kutatásokat.

Minél több kisebb tájegység, kisebb közösség közmondás -és szólásanyagát 
kellene összegyűjteni, hogy minél több anyagon lehessen kutatásokat végezni. 
A kisebb közösségekben ugyanis még sok felgyűjtetlen anyag lappang, vár 
gyűjtőjére, feljegyzőjére, megmentőjére.

Ha a jugoszláviai magyarok használta szólás és közmondáskincset néz
zük — már eddigi gyűjtésünk alapján is elmondhatjuk —, rendkívül érdekes 
anyaggal kell számolnunk. Ez az anyag ugyanis nemcsak olyan változatokat 
tartalmaz, amelyek O. Nagy Gábor nagy szorgalommal és tudással össze
gyűjtött, rendkívül értékes művében, a Magyar szólások és közmondásokban 
megtalálhatók, hanem másokat és többet. Anyagunk egyébként nemcsak 
egyetlen réteget mutat, hanem több réteget. Van a közmondások, szólások 
közt mé a gkibocsátó közösségből hozottá megőrzött anyagot tartalmazó réteg,



azaz alapréteg hisz tudott dolog, hogy a török világ megszűnte után a tele
pítések sokfelől hoztak ide csoportokat, illetve sokfelől vetett ide egyéneket 
is a sanyarú sors, a kizsákmányolás, a nyomorúság. Mindnyájukat a jobb 
világba vetett hit hozta ide. Hogy megőrizték a kibocsátó közösség tudá
sát, mutatja az a tény pl., hogy a szegedi kirajzás szólásai és közmondásai 
pontosan megegyeznek a Bálint Sándor Szegedi példabeszédek és jeles mondások 
c. művében találhatókkal. Ugyanakkor későbbi lakhelyükön tanult, átvett 
anyagot is találunk a használatos szólások és közmondások között. Ez a 
második réteg. Ezek a más magyar nyelvű és más nyelvű szomszédoktól 
„kölcsön vett“ szólások és közmondások lassan .teljesen belealakultak a hozottak 
rendszerébe, teljes értékű tagokká váltak, jövevény szólásokká és közmondások
ká. Természetes folyamat eredménye volt az átvétel. A huzamos együttélés, 
az azonos történelmi, gazdasági viszony nem múlhatott el nyomtalanul nyelvi 
szinten sem. Természetesen interferenciajelenség és tükörfordítás is kimu
tatható az átvételekben, pl.: Tiszta, mint a könnycsepp =  Čista kao suza, 
(a magyar ezt.mondja: Tiszta, mint a patyolat). Még orvosságunk sincs =  
Néma ni za leka. (Híre-hamva sincs!), Levesből sok, húsból semmi =  Čorbe 
čok, mesa jók. (Sok lé, semmi hús!) A szerb, a horvát, a szlovén, a szlo
vák, a román szomszédság tehát ilyen szinten is kimutatható. A hatás azonban 
többnyire nem egyoldalú, hanem kölcsönös. A kölcsönhatás vizsgálata azon
ban egyelőre még várat magára. Mindaddig, amíg össze nem gyűjtjük mi 
is, más nyelvű kollegáink is a megközelítően teljes, azaz a használt szólás 
-és közmondáskincset, addig csak sejtésekről adhatunk számot. Fontos, 
valóságnak megfelelő, tudományos következtetésekre csak az anyag, a lehető
leg teljes anyag ismeretében juthatunk el. Egyébként az összehasonlító vizs
gálatok szükségességét már Ipolyi Amold is sürgette 1855-ben (Vizsgálatok 
a régi magyar népkönyvek felett. Salamon és Markalf. Űj Magyar Múzeum 
V. 261 — 303..) O. Nagy Gábor is sajnálattal vette tudomásul, hogy csak 
néhány kisebb ilyen tárgyú tanulmány született. Paczolay Gyula Schlandt 
Henrik brassói közmondáslexikonjának helye a magyar szóláskutatás történeté
ben c. munkájában megadja ezeknek a többé-kevésbé teljes összefoglalását, 
ő  említi, hogy Szenei Molnár Albert Dictionarium ungarico — latino — ger- 
mamcum-\ánaik Nümbergben 1708-ban megjelent utolsó kiadásában találjuk 
az első magyar-német közmondásösszehasonlítást, illetve magyar közmondások 
német értelmezését. Utána Bél Mátyás Ungarischer Sprachmeister (Pozsony 
1774, 1778) c. művének egyik fejezetében, a Sammlung dér gewöhnlichen, 
Sprüchwörter c. fejezetben az első önálló magyar-német közmondásgyűjte
ményt fedezhetjük fel. Az 1781-ben Bécsben kiadott Magyar Grammatica 
Lajstroma a köz példa beszédeknek c. fejezetében olvashatunk magyar- 
-német szólásokat és közmondásokat.

Pápai Páriz Ferenc Dictionarium Hungarico-Latinum-)étoan (Nagyszeben, 
1782) német szólás értelmezi a magyart a latin mellett.

Gaál György Sprüchzvörterbuch in sechs Sprachen (Bécs 1830) az első 
önálló s több nyelvű, angol, olasz, francia, német mellett magyart is tar
talmazó közmondásgyűjtemény.

Garay János: Magyar és német beszélgetések kézikönyve (Pest, 1842) 
c. könyvében szerepel egy fejezet. A legszokottabb magyar közmondások 
gyűjteménye címen.

Ballagi M ór: Magyar példabeszédek) közmondások és szójárások gyűjteménye 
(Szarvas, 1850) szintén érdemes említésre. Magyar közmondásaink 17,6%-á-



nak egy vagy több megfelője szerepel egy vagy több idegen nyelven, 
pl. német, latin, francia, olasz, angol nyelven.

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve (Pest, 1851) c. műve magyar 
közmondásaink egy részénél vagy német, vagy latin, vagy francia megfelelőt 
szerepeltet.

1876-ban Schwartzer Géza Török közmondások, fordította és részben 
magyar közmondásainkkal egybe vetette (Budapest): töiök-magyar összeve
téseket tartalmaz.

1899-1900-ban Margalits Ede jelenteti meg a Nyelvtudományi Közle
mények XXIX. és XXX. évfolyamában A magyar közmondások és szólások 
rostája c. tanulmányát, amely magyar és latin szólásokat tartalmaz.

1900-ban Koós Ferenc 1000 franczia-magyar példabeszéd (Brassó) 
gyűjteménye lát napvilágot.

1913-ban jelent meg Schlandt Henriknak Deutsck-magyarisches Sprich- 
wörter-Lexikon, (Brassó-Kronstadt) c. gyűjteménye, majd ugyanebben az 
évben Magyar-német közmondások lexikona, mely Brassóban látott nap
világot. 1918-ban Juhász János Kölcsönhatások a magyar és tót közmondások
ban, Nyelvészeti füzetek, 79. (Békéscsaba) a magyar anyag szlovák megfelelő
jét közli.

Rákos Ferenc Nemzedékről nemzedékre, Ezer orosz-magyar közmondás 
és szólásmondás (Bp. .1955) c. gyűjteményét említjük meg az újabbak közül.

Paczolay Gyula Hungárián Proverbs and Their Englisch Eguivalents, 
Általános és szákkifejezések, szólások és közmondások (Veszprém, 1975) egy 
a frisebb gyűjtemények közül.

Vöő István Dictionar de proverbe roman-maghiar (Bucuresti, 1978) 
kétnyelvű gyűjtemény.

Egy-vagy többnyelvű anyagot tartalmazó gyűjtemények, lexikonok 
még csak készültek, mint a felsorolás is mutatja, annál kevesebb viszont 
az összefüggések vizsgálata, amit Ipolyi Amold is sürgetett már 1855-ben.
O. Nagy Gábor A magyar frazeológiai kutatások története (Bp. 1977) c. mun
kájában szintén szorgalmazza az összehasonlító frazeológiai kutatásokat.

A harmadik nagy rétegét közmondásainknak és szólásainknak a helybeli 
eseményekhez, történésekhez, személyekhez, konkrét ssituatív jelekkel jelzett 
(itt, egyszer), azaz a közvetlen objektív tárgyi környezethez, társadalmi és 
szociális szituációhoz fűződők alkotják, s mint ilyenek, gazdag anyaggal 
szolgálnak a kisebb közösségek életének megismeréséhez. Ilyen .helyi jellegű 
réteg minden mikroközösségben megtalálható. Általános tanulsággal szolgáló 
történet, anekdota is fűződik hozzájuk. Többségüket az a generáció élteti, 
amelyik idejében történt az esemény, a későbbi korok a háttér elhomályosulása 
után használják még a közmondássá vált tanulságot, a szituációra még emlé
keznek, amelyben használni lehet, de idők folyamán mindez elhomályosul, 
értelmetlenné válik, megromlik a szólás, közmondás, s mint ilyet, kivetik 
tudatukból, a használatból. A helybeli eseményekhez fűződőket is okvetlen 
rögzíteni kell, mert több közülük bekerül az általános, nemzeti szólás -és 
közmondáskincsbe.

A nagyedik réteg az új szólások, közmondások rétege lehetne. Azok, 
amelyek a környezet, a társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyok válto
zását tükrözik. Gondolunk itt áz Elütte a gyorsvonat =  részeg, Most esett



le a klikker =  most kapcsolt, Elhúzza a csíkot =  elsiet és hasonló szólásokra, 
közmondásokra.

A vastagabb húzza a rövidebbet; Hiányzik egy deszkája; Sózza az agyát 
valakinek; Nem eldobni való; Megfojtaná egy kanál vízben-helyett — Meg
fojtaná egy pohár vízben stb. -féle romlott, elferdített vagy keverék maka- 
rónikumok sem hanyagolhatok el, hisz sokféle vizsgálatban hasznosíthatók 
(nyelvpszichológiai, szociolingvisztikai, kontrasztív stb. vizsgálatokban).

Az általánosan ismert proverbiumok lokális változatai is feljegyzésre 
érdemesek, hisz ezek is többféle imformációval szolgálnak.

Éppen úgy, mint a népmesénél, itt is számolni kell a vándoranyaggal. 
A lakosság mozgásának, a katonaságnak, utazásoknak, más vidékeken végzett 
munkának a proverbiumanyagban is jele van, a motívumvándorlás helyett 
itt proverbium-vándorlással kell számolni.

Az általános szakirodalom a proverbiumokat a folklorisztika tárgyköré
ben tárgyalja mint kisepikai produktumokat. S azt is megállapítják, hogy az 
európai népeknél ma már elsősorban esztétikai szerepet tölt be a közmondás, 
a szólás, holott még a feudalizmusban az esztétikai funkció más — didakti
kai, ismeretátadó —, tehát esztétikáin kívüli funkcióval együtt jelent meg. 
Bogatürjev állapította meg pl. azt, hogy egy jelben 60% logikai, 40% esztétikai 
információ szerepel. Mi csak azt fűznénk hozzá a modern kutatások alapján, 
hogy a proverbiumok hátterüket tekintve valóban folklóralkotások, de elem
zésükkor, tárgyalásukkor nem hanyagolható el a forma — jelentés — tartalom 
hármasának vizsgálata, tehát a nyelvi megfogalmazás sem. Hisz a proverbi
umok nemcsak a' stilisztika körébe tartozó stíluselemek, hanem az absztrakt 
logikai sémának grammatikai nyelvi megfogalmazásban alkalmazott olyan 
jelek láncolatai, melyek különféle transzformációs szabályok alkalmazásával 
lettek proverbiumokká, s amelyek a szókincs rendszerében rendszertagoknak 
vehetők, hisz pl. a szólások szavakat helyettesítenek, egyszerű szavak helyett 
álló kifejezések, olyan kész nyelvi eszközök, melyek a természetes nyelv 
rendszerébe épülnek be, s melyeket egy bizonyos kommunikációs szituáció
ban alkalmazunk. Funkciójukban a poétikai kódnak köszönhetően valóban 
a közlés színesebbé, kifejezőbbé tételének szerepét vállalják magukra. A 
mai falu társadalmi, gazdasági és kultúrális milieujének még többé-kevésbé 
megfelelnek, azzal kapcsolatban állnak. Tehát ha a proverbiumokat folklór
termékeknek fogjuk is fel, a nyelvi megfogalmazásuk sem hanyagolható el. 
Ez azt jelenti, komplex elemzés a feladat és a cél.

A proverbiumok esetében a nyelvészt az érdekli, hogy az emberi kódok 
közül ez az információt materiális jelként hordozó vokális és nyelvi, vala
mint költői kód milyen módon viselkedik a közleményben. Érdekli a nyel
vészt, hogy a közleményt leadó és felvevő, az információ szubjektuma és 
az információt befogadó objektum hogyan viszonyul egymáshoz, egy meghatá
rozott csoport számára közös kincs-e az illető proverbiumhagyomány, a cso
port azonos értelmet tulajdonít-e neki vételkor és leadáskor, vagyis a kódolás 
és a dekódolás azonos módon történik-e, azonos módon reagál-e a csoport 
a jelek által közöltekre, s milyen funkciót teljesít a proverbium a közleményben, 
a kommunikációs aktusban.

A tartalmi-formai meghatározó elemeken kívül figyelünk még a kompo
zícióra, az elemek számára, összekapcsolódást módjukra, a variánsokra is. 
Mint már említettük, a prwerbium egyfajta materiális jel formájában je-



Ientkező, mondat értékű szerkezetben hordozza az információt. Mivel az 
információelméleti kutatásokban az adó, a kódolás, a csatorna, az üzenet, 
a vevő, a dekódolás szerepét és módját vizsgálják bináris megkülönböztető 
jegyek segítségével, nézzük meg, milyen megkülönböztető jegyek vehetők 
fel szólásaink, közmondásaink szinkron vizsgálatakor. Tudatában vagyunk 
annak a ténynek, hogy próbálkozásunkban nem teljes sehol sem a megkülön
böztető jegyek rendszere, mégis megpróbáljuk a legfeltűnőbbeket össze
szedni.

Vizsgálatunkban a közlési modellből indulunk ki. Az általánosan ismert 
közlési modell:

csatorna
I

feladó ->kód-*üzenet-»-kód->címzett

I. Az adót, az információt leadót, az információ szubjektumát megkülön
böztető jegyek:

+  előadó
— létrehozó
— rögtönöz 
4- reprodukál
+  egy meghatározott társadalmi-pszichológiai közösséghez tartozik
— egyén
+  stabil, állandó 
+  nem állandó, stabil (a szólás!).

II. A kódolásra vonatkozó megkülönböztető jegyek:
A) a kodolás mikéntje szerint:

+  egyszeresen kódolt — többszörösen kódolt
4- nyelvi kód — nem nyelvi kód
4- akusztikus ±  írásos (másodlagos jel)
+  tagolt — tagolatlan
— vers ±  próza (van ritmusa, ríme, átvitel,

jelkép is szerepel benne)
4- tájnyelvi ±  köz-, illetve irodalmi nyelvi
— egy szó -f- több szóból álló kifejezés

B) funkciók szerint:

4- monofunkciós ±  polifunkciós (régen: etikai, tapasz-
(ma: esztétikai) talatátadás, didaktikai)

4- világi — szakrális
4- komoly ±  szórakoztató
4- informatív agitatív
4- tradicionális — pillanatnyi

III. Az üzenetre wnatkozó megkülönböztető jegyek:

— egyedi alkotás 4- tömeges alkotás
+  személytelen — személyes



+

+

+

+

+
+
±
+±
+
+

stabil, állandó 
rögtönzött 
egyjelentésű 
konkrét jelentésű 
rövid
az előadó és a hallgató közvetlen 
kontaktusban van 
általánosít
van stabil előadási alkalom 
epikus
ideje általános (kötetlen)
térábrázoló
rendezett üzenet
emocionális töltésű
alkalomhoz kötött
zárt szerkezet
van benne zajelem
(pl. aszongya, ismétlés, tévesztés)

±  változó 
+  tradicionális
— többjelentésű 
+  átvitt jelentésű
— hosszú
— nincs eleven kontaktusban

±±
+

+

nem általánosít
nincs stabil előadási alkalom
lírai
időhöz kötött 
térhez nem kötött 
kaotikus üzenet 
semleges
alkalomhoz nem kötött 
nyitott Szerkezet 
nincs benne zajelem

IV. A csatorna megkülönböztető jegyei:

+  természetes információs csatorna 
(hangzó szó)

±  technikai csatorna (írás, mangeto- 
fonfelvétel)

V. A vevőre, az információt befogadó objektumra vonatkozó megkülön
böztető jegyek:

+  közvetlen kapcsolatban van az 
adóval 

+  interakció az adóval 
f  szinkronban van a befogadás és az 

előadás 
4- van visszacsatolás 
±  lezáró befogadás 
+  ugyanahhoz a társadalmi

pszichológiai közösséghez 
tartozik, mint az előadó

— csak fogyasztó 
±  csak reprodukál

±  közvetett kapcsolatban van az 
adóval

— elszigetelt befogadás
— nincs szinkronban

— nincs visszacsatolás 
±  továbbadás
— nem ugyanahhoz a közösséghez 

tartozik

+  társszerző is 
4-  produkál is (variánsok!)

VI. A dekódolásra vonatkozó megkülönböztető jegyek:

nem teljes 
rejtett értelmű 
fordítás 
paralingyális

±  teljes a dekódolás +
+  érthető ±
+  azonos nyelvű * ±
+  nyelvi —
Megjegyzés: a kódolás jegyei itt is érvényesek!
A proverbiumok szituációhoz, a kommunikálók szerepéhez kötöttsége A proverbi- 
umot minimum két kommunikációs partner használja szubjektív megnyilat
kozásában. Ennek a kommunikációnak ván ideje, helye. Ezekre esetleg szitu-
atív jelek hívják fel a figyelmet: itt, ott, oda, egyszer, először, akkor stb.



A kommunikáció közvetlen tárgyi környezetben, kommunikációs szitu
ációban, interpreszonálisan, szémtől-szembeni direkt kapcsolaton alapuló 
kommunikációban folyik, amikor is a visszacsatolás lehetséges. A beszéd- 
szituációban létrejön a megértés. Hogy ez megtörténhessen, mindkét partner
nek ismernie kell, aktívan kell birtokolnia a nyelvi eszközök megválasztásának 
és használatának szabályait, a beszédkompetencia birtokában kell lennie 
a beszélőnek. De ezen túl még ismernie kell az egyes szituációk közötti stílus
beli különbségeket is. Ebben segít neki a proverbium, hisz számtalan sok 
szituációhoz nemcsak egy-egy proverbium kapcsolódik, hanem több, így 
a proverbium-szinonímák között válogathat a beszélő a saját ízlése és a szitu
áció szabta norma szerint.

Ha a kommunikálók közti kapcsolat jellege szempontjából akarjuk a 
proverbiumhasználatot elemezni, akkor Szecskő Tamás felosztását követ
hetjük (Szecskő Tamás: Kommunikációs rendszer — köznapi kommunikáció, 
Akadémai Kiadó, Bp. 1971. 94. 1.). Az ő sorrendjét némileg megváltoztatva 
így festene a felosztás:

1. Személyes, nem intézményes kommunikáció: pletyka, társasági
csevegés. Ez lehet még technikai jellegű kommunikáció is, amikor 
a paraszt ember tanítja a többit, hogyan járjanak el a termelésben 
(pl. a gazdaregulák!)

2. Személyes intézményes kommunikáció: vőfélyrigmusok, siratok, 
búcsúztatók, értekezletek

3. A tömegkommunikációban elhangzott megnyilatkozások: rádió, tele- 
viziósinterjú, sajtónyilatkozat.

Kutatásaink szerint mindezekben a szituációkban elhangzanak köz
mondások, szólások, illetve az ilyen kommunikációban az igényesebb beszé
lők élnek a proverbium adta stílusszínezés lehetőségével.

A kommunikációkban, a kommunikáció folyamatában szerepet játszunk, 
állapítják meg a kommunikációs szakemberek. A megnyilatkozás is a szerep
hez igazodik, állapítják meg, s a nyelvi eszközökből a szerephez illőket vá
logatjuk. Másképpen válogat a proverbiumok közt a gyermekét oktató csa
ládfő, az osztálytársával, barátjával beszélő gyermek, ifjú, felnőtt, a tanítóval, 
tanárral beszélő tanuló, a testvérek egymásközti beszélgetésben is másként 
válogatnak, éppen úgy, mint a más-más társadalmi réteghez tartozók, a 
főnökkel beszélő beosztott, a tanulócsoporthoz szóló oktató, az egyik falu 
szülötte a másik faluban élőhöz, á falusi a városival beszélve és fordítva, 
a színész, a szónok a közönséghez stb.

De nemcsak a szerep szabja meg a nyelvi jelek, így a proverbiumok 
használatát is, hanem maga a beszédszituáció is. •

Milyen beszédszituációban fungálhat a proverbium? — vetődik fel a 
kérdés.

A számtalan sok szituáció közül csak néhányat említenénk meg. Teljes 
szituáció-rendszert még senki sem állított össze. íme néhány kommunikációs 
szituáció: 
családi beszélgetés 
családi vita, veszekedés 
baráti beszélgetés, csevegés



barátnők csevegése, pletykázása 
vasárnap délutáni bandázás — falun
férfiak esti, vacsora előtti vagy vacsora utáni beszélgetése a kispadon, a ház 
előtt — falun
állatőrzés, pásztorkodás, legeltetés közbeni beszélgetés, mese 
látogatás munkahelyi beszélgetés 
munkahelyi értekezlet 
üzleti megbeszélés
orvosi vizit, vizsgálat, orvosi rendelőben folytatott beszélgetés
pappal, lelkésszel folytatott beszélgetés
hivatalos ügyek intézése
reklámozás
randevú, udvarlás
iskolai óra
prédikáció
vizsga
piaci vásárlás 
bolti vásárlás 
törvényszéki tárgyalás 
társadalmi-politikai értekezlet 
temetés, siratás, búcsúzkodás 
névnapi felköszöntés
lakodalmi, disznótori beszélgetés, felkószöntő 
vendéglői vacsora, ebéd alkalmával folytatott beszélgetés 
mulatság, szórakozás 
sport, futballmeccs
levél családtagnak, barátnak, idegennek stb. stb.

Sorolhatnánk még tovább a kommunikációs szituációkat, van megszám
lálhatatlanul sok, de a fentiek talán a falusi vagy városi ember életében a 
leggyakrabban előforduló hétköznapi szituációk.

Vannak olyan szólásmód-tarisznyák, akik szinte úton-útfélen, minden 
helyzetben, minden megnyilatkozásban ontják magukból a proverbiumokat. 
Ezekét nagyjából megbecsüli a falusi környezet, ugyanakkor kicsit meg 
is mosolyogja, modorosságnak, feltűnő szerepjátszásnak tartja a sok köz
mondás használatát egy-egy beszédaktus során.

Milyen funkciót tölt be a proverbiutn a kommunikációs aktusban?
Funkció szempontjából okvetlen meg kell különböztetnünk a nyelvi 

klisét, a szóláshasonlatot, egyszóval a szólásokat a közmondásoktól, jeles
mondásoktól, a gazdareguláktól, egészségügyi tanácsoktól, szállóigéktől. 
Vannak közös tulajdonságaik, de eltérő tulajdonságokkal is rendelkeznek. 
Közös tulajdonságuk, hogy a valóságban gyökereznek, művészi, szép fo
galmazásra törekszenek, általánosítanak, mint nyelvi jelek kerek egységek, 
nem mi teremtjük őket. A közös tulajdonságok mellett különbségek is ta
pasztalhatók. Míg a szólás alkalmibb, konkrétabb, formailag nem állandó 
a szórendje, nem zárt, hanem nyitott szerkezet, alkalmazkodik a mondat- 
környezethez, részt vesz a mondat felépítésében, úgy viselkedik, mint a szó, 
addig a közmondás átvitt értelemben szerepel, szilárd, változhatatlan, zárt 
szerkezet, állandó szórendű mondat, semmihez sem alkalmazkodik a köz-



leményen belül, bár az „általánosság formájába burkolva egy bizonyos 
személyről mondtunk valamit, de olyan módon, hogy az éppen tapasztalt 
egyedi esetet jellemzőnek, szokásosnak tüntettük fel.“ (O. Nagy Gábor: 
Magyar szólások és közmondások Bp. 1966. 18. 1.)

A szólások monofunkciósak, egyfunkciósak. Ez azt jelenti, hogy mint 
az egyszerű szavak szinonimái, a közlés színesebbé, képibbé tételére szol
gálnak. Az üzenetet esztétikaivá, szebbé, élvezetesebbé, művészibbé teszik. 
A nyelvi kommunikáció 6 alapfunkciója közül a konnotatívnál is erősebb 
a poétikai. A poétikai funkció külön formát, ritmikus és rímes formát ölt.

A közmondásfélék polifunkciósak, itt is van rím és ritmus, de a poéti
kai funkció mellett referenciális, fatikus, konnotatív funkció is jelentkezik.

A közmondásfélék olyan, az ősöktől megfogalmazott életbölcseletről, 
élettapasztalatról, ideológiai álláspontról informálnak, melynek igaz voltát 
az idő is igazolta, és még ma is részben helytállók, méltók arra, hogy az utódok’ 
is tudomást szerezzenek róluk.

Nemcsak közlő és ismeretadó célt szolgál a közmondás, hanem didakti
kait is: tanít, nevel is. Helyes és megfelelő viselkedésre, világi és szakrális 
magatartásra, az emberi kapcsolatok ápolására, a közösség normája szerinti 
etikai állásfoglalásra, szemléletre nevel.

Bizonyos kifejezett vagy ki nem fejezett tekintélyi érvek alapján ko
moly agitatív tevékenységet is kifejt a közmondás, esetleg rábeszél, javasol 
vagy csak tanácsol.

Mindezeken túl még a hagyomány, a sokszor évszázados tradíció átadása 
is célja a közmondásfélének, vagyis az, hogy az ifjabb generációnak átadva 
a hosszú tapasztalással hitelesített igazságokat, a mindig aktuálisakat, az 
időtleneket megmentve biztosítsa a,hagyomány továbbélését.

A proverbiumoknál funkcióváltás is bekövetkezik idők folyamán, mint 
láttuk a szólásoknál, de a közmondásoknak azon részénél is felfigyelhetünk 
erre a jelenségre, amelyek a régi falu társadalmi miliőjére utaltak, azzal voltak 
kapcsolatban, mint pl. a gazdaregulák, melyek a mai falu társadalmi, gazda
sági, művelődési viszonyaiban már túlhaladottaknak tűnnek, a funkciójuk 
többé már nem nevelés, oktatás, tanács, hanem inkább csak stíluselem.

Kik a proverbiumok használói?

Ma már azt mondhatjuk válaszként: általában idős személyek. A közép
korúak is ismernek még és használnak sok proverbiumot, az ifjabb generáció 
azonban már nem a hagyományos szólásmondás-kinccsel él, hanem új kó
dokat választva a városi nyelv igénytelen használóitól lekerült „újsütetű" 
szólással. O. Nagy Gábor szakkifejezésével élve: az „elhúzza a csíkot“-féle 
szókapcsolatokkal. . .

Az idősebb generáció a leghagyományőrzőbb. Ez némileg társadalmi
művelődési viszonyaikból is következik, nemcsak életkorukból. Az időseb
bek nyelvi emlékezete őrzi a proverbiumok legkülönfélébb rétegét. De nem
csak passzív megőrzésről van náluk szó, hanem arról is, hogy adott alkalommal 
fel is használják a proverbiumokat az előadás, az elbeszélés, a mese, a be
szélgetés valamilyen helyzetének, tényének színesebb előadásában, illetve 
a szereplő jellemzésére. Egyesek olyan természetesen alkalmazzák közön-



séges kommunikáció alkalmával is a proverbiumokat, mint a szavakat. Szá
mukra egyenlő értékű nyelvi jel a szó és a proverbium.

Az idősebb generáció (50—80 éves korig) aktív szólásmondás-kincsét 
nemcsak az általánosan ismertek alkotják, hanem beletartoznak a helyi ere
detűek is. Ezekhez többnyire más-más történetet fűznek, attól függően, 
mennyire szeretik a mesélést, fantáziájuk mennyire működik.

Az idősebbek aktív proverbium-kincsében még élénk életet élnek azok, 
amelyeknek az alapja valamilyen népi hiedelem, babona, időjóslás, szak
nyelvi szókapcsolat, szokás, népmesei izű szókapcsolat, szólásszerű átok, 
kívánság stb. Találunk ebben a gazdag anyagban kölcsönvetteket is a szerb- 
horvát nyelvből, illetve a szomszédos községben lakó más nyelvű közös
ségtől. A más nyelvű nyelvi fordulatok, prwerbiumok átvétele ugyan már 
fejlettebb nyelvtudást követel meg, de a passzív tudással rendelkező is szí
vesen magáévá teszi a gyakran hallott és tetsző kifejezést, sőt használja is 
részint nyelvi igénytelenségből, a hirtelen eszébe nem jutó magyar helyett, 
részint alkalmasabbnak, kifejezőbbnek, hangulatosabbnak találja az anya
nyelvi helyett.

Eddigi gyűjtésünk során kikérdezett adatszolgáltatóink négy csoportot 
alkotnak szociális helyzetük és generációs eltérésük szerint.

Az első csoportba tartozó idősebbek főleg földművesek, parasztemberek. 
Kevés adatszolgáltatónk került ki az iparosok, tisztviselők rétegéből. Amíg 
a földművesek természetes módon, természetes helyzetben használják a 
proverbiumokat, addig egyes kisiparosok, tisztviselők á népiesség jegyeként 
nem egyszer tudálékosan vagy a „jópofaság“ egyik jegyeként alkalmazzák. 
Ezzel akarván bizonyítani demokratikus voltukat.

A középkorúak csoportját földművesek, ingázó gyárimunkások alkotják. 
Proverbium-kincsük szegényesebb, mint az előbbi csoporté. Tudásukat az 
öregektől szerezték a családban, de ez már csak töredéke az öregek tudásának, 
amihez járult még az iskolában elsajátított anyag töredéke. Csak kevesen, 
csak az olvasottabbak ismernek olyan szólásmondásokat is, melyeket ritkáb
ban lehet hallani, illetve csak könyvekben, írott szövegekben élnek. Ezeknél 
már sajátos rejtjelek, elkoptatott szónoki frázisok, „újsütetű4* szólások, 
szólásszerű tréfás szókapcsolatok, kifejezések, szaknyelvi szókapcsolatok 
jelentkeznek, főleg a bizalmas, tréfás hangulatú kommunikációban a csa
ládban vagy a baráti körben, esetleg a munkahelyi beszélgetésekben. 
Az igazi szólások, közmondások már csak kisebb mértékben vannak jelen 
nyelvi emlékezetükben. Amíg az idősebb generáció a proverbiumokat nyelv- 
járásos formában vagy tájnyelvi változatban használja, addig a középkorúak 
és ifjabbak már a tájnyelvi változat mellett inkább a helyi színezetű köz
nyelv normája szerint ejtik őket.

Az ifjabb földművesek és gyánmunkások csoportja általában kevés kivé
tellel, — hogy ne lásson „paraszt“-nak — gyárimunkás voltukat, városi- 
asodási igényüket ezzel is aláhúzni akarva lerázzák magukról a népi hagyo
mányokat, az ízes, igazi szólásokat, közmondásokat, noha az iskolában is 
tanultak, hallottak róluk. Kivetették már nyelvi tudatukból nagyapáik köz
mondáskincsét, helyet adva egy újfajta kódnak, a „stósz“-nak, a „beköpés“- 
nek, a vagányos álszólásnak, nyelvi fordulatnak, újságírói találmánynak, 
fordított, legtöbbször rosszul vagy szóról-szóra fordított idegen eredetű 
szólásmondásnak, nyelvi képnek, esetleg szakmai, szaknyelvi szókapcsolat
nak, elkoptatott anyanyelvi vagy fordított szónoki frázisnak, tréfás szókap-



csoíatnak. Az is megesik, hogy a régi proverbiumot kiegészítik, tovább viszik, 
hogy — szerintük — alkalmasabb legyen a változott körülmények, egy bi
zonyos szituáció kifejezésére. (A pénz számolva, az asszony szeretve jó. 
A szerelem öl, butít és nyomorba dönt.)

A falusi származású tanulóifjúság, a középiskolások és egyetemi hall
gatók nagy részében csak passzív tudásként lappang az öregek szólásmondás- 
kincse. Érmek a rétegnek a nyelvéből hiányzik a falusi íz, szín, jellegtelenné 
vált a beszédük, hiányzik belőle a proverbiumok sava-borsa is. Kényszerítő 
körülmények hatására a falu tudásanyagának egy része még előhívható 
náluk is, képesek reprodukálni. Ha valamilyen szövegben elhangzik egy 
általánosan ismert és használt proverbium, még emlékeznek rá, ismerik 
jelentését, de ők maguk már nem, vagy csak nagy ritkán szövik be nyilat
kozataikba, beszédükbe. Csak azok teszik meg ezt, akik szeretik a színes, 
ízes előadást.

A fent elmondottakból leszűrhető, hogy az aktív használók többnyire 
egy meghatározott társadalmi közösséghez tartoznak, egy meghatározott 
szociális réteghez, az idősebb földművesek rétegéhez, a „nép“-hez. A hasz
nálókra a gazdasági viszonyok és a szellemi színvonal mellett egy bizonyos 
korosztályhoz tartozás is jellemző. Generációs eltérés mutatktrak az aktív 
és a passzív használók között.

Nemi különbség nem érezhető a proverbium-használók között. Az 
idősebb parasztasszonyok is felhasználják ízes, szemléletes információs 
aktusaikban a szólások, közmondások tartalmi, formai, stiláris lehetőségeit. 
Az egyének a csoportokon belül természetesen nem egyforma mértékben 
élnek ezzel a nyelvi eszközzel. Egy adatszolgáltatóm mondta Kórógyon: 
„Hagyik má a szólásokat, nem divat má!“

A proverbiumok használati ideje, elterjedtsége

Az egyszerű ember szereti a képes kifejezést, szelektál a rendelkezésére 
álló szavak, kifejezések között, szívesen részesíti előnyben a memóriájában 
elraktározott, alkalomhoz, esethez illő képes kifejezést. Különösen akkor, 
ha az ő környezetéből, az őt körülvevő világból, természetből valók ezek 
a nyelvi képes kifejezések, de még akkor is szívesen él velük, ha az eredeti 
jelentés már elhomályosult vagy már szinte megfejthetetlenné vált.

Népi közegben keletkezik a szólásmondás. Tolnai szavával élve „ez a 
legnépiesebb szellemi termék", de az egyén élteti a személytelen alkotást, 
sajátos ízléssel szelektálva a rendelkezésre álló alkalomhoz, szituációhoz 
illő, korstílusnak, műfaji stílusnak megfelelő nyelvi megvalósulási lehető
ségek, nyelvi jelek, szavak, proverbiumok között. S ha már a proverbiumot 
választotta, reprodukálás közben ragaszkodik a hagyományos képi meg
valósuláshoz.

Az egyén poétikai, illetve stílusérzéke is közbejátszik a szelektálásba. 
A színes, ízes, ritmusos, rímes beszédet kedvelő egyén a proverbiumokat 
részesíti előnyben a szavakkal szemben. Ezeket hívja elő emlékezetéből. 
Mivel általában ritmikusak a proverbiumok, a ritmikusság elősegíti az emlé
kezetben való megőrzést.

A kevésbé zárt formájú szólások a tapasztalat szerint hosszabb életűek, 
mint a kijegecesedett, zárt alakú közmondások.



A proverbiumok élete függ attól is, hogy vajon egy már meghaladott 
társadalmi, gazdasági, művelődési hátteret, ideológiai hozzáállást tükröz-e, 
vagy még ma is aktuális, még ma is érvényes megállapítást tartalmaz. Az 
idejét múlt, aktualitását vesztett proverbium egy ideig él még a változott 
körülmények között is, azonban lassan kihull a kollektív emlékezetből, a 
nyelvi emlékezet sem őrzi tovább. Ilyen sorsra jutnak apránként azok a 
proverbiumok, melyek alapja valamilyen régi mágikus szokás, igézés, hie
delem, babona, átok, népmesei fordulat, nyelvi régiség stb. Először elvesztik 
kapcsolatukat az eredeti szokással, babonával stb., azután egyre kevesebb 
személynél és kevesebbszer kerülnek elő kommunikációs aktusban, s végül 
elhomályosulnak, eltűnnek.

A társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyokhoz kötődő proverbiumok 
a változás után nem lévén többé aktuálisak, sőt ellentétben állnak a politi
kával, ideológiailag helytelenek, többé nem ajánlatos használatuk, leszorulnak 
a nyelvi emlékezet mélyére. Mivel egyre ritkábban reprodukálódnak, a feledés 
sorsára jutnak, jobb esetben a passzív tudás szintjén rekednek meg.

Az általános érdekű és értékű szólásmondások szinte örökéletűek, igen 
nagy elterjedtségűek. Majd mindenütt ismerik és használják őket.

A helyi vonatkozású, esetleg adomából keletkezett szólásmondások 
ismertségi köre, életkora 2—3 nemzedéknyi. Ez alatt az idő alatt az alapul 
szolgáló adoma kiesik az emlékezetből — ha csak nem teremtenek a szólás
mondáshoz, a szóláshoz új adomát, amire szintén van adatunk —, a hely
név is eltorzul, puszta jelképpé válik az adoma. Minden vidéknek van ado
mából keletkezett szólásmondás-kincse, ezeknek terjedési sugara kicsi, csak 
az illető család, az illető helység, illetve az illető helység környéke ismeri, 
használja.

A proverbiumok szerkezete
A proverbiumok szerkezeti felépítésének vizsgálatakor is szegmentumo

kat kell felvennünk, éppen úgy, mint minden más közlemény elemzésekor. 
Általában a legtöbb proverbium két nagyobb szegmentumra bontható. 
„Az első adja azt a feltételt, melyből a második részben levonjuk a követ- 
keztetést.“ (Pete István: Az orosz közmondások költői sajátosságai, Néprajz 
és Nyelvtudomány I. Szeged, 1957. 138. 1.). A nagyobb szegmentumon belül 
kisebbek is léteznek, pl. a szó, a morféma, a fonéma szegmentuma.

Egy szólásmód szerkezetét tekintve lehet: 1. monocentrikus szerkesztésű, 
egy csúcsú, egy kiemelkedő ponttal: Lassú víz partot mos. 2. duó- illetve 
policentrikus szerkesztésű, két vagy -több kiemelkedő ponttal: Ma menyasz- 
szony, holnap asszony, holnapután öregasszony.

A többcsúcsú szerkezetű proverbium lehet lineáris vagy paralell szer
kesztésű.

A lineárisnál nincs szembenállás, csak továbbviszik a közlést az elemek: 
Amit Jancsi meg nem tanult, nem tudja azt János.

A paralell szerkesztésűnél a tagok között párhuzamosság vagy két mozza
nat szembenállása tapasztalható: Le is út, fel is út. Leginkább szóláshasonlatok 
és egyes közmondások szerkesztési formája ez.

Vannak még rövidített, csonka szerkesztésű proverbiumok is: Eső után 
késő a köpönyeg. A  mélystruktúrában benne van a hiányzó rész, csak a fel



színi struktúrában nem jelent meg a rövidségre törekvő transzformálás 
eredményeképpen.

A szegmentálás során az is kiderül, hogy a proverbiumokban vannak 
stabil és változó elemek. Nagyon jól tudjuk, hogy a szólásfélék alakja vál
tozó, a mondatkömyezethez alkalmazkodik, mert önmagában nincs teljes 
értékű tartalma, nem megkövesedett formula, csak a mondat építőköve. 
Ezzel szemben a közmondásféléken nem lehet önkényesen változtatni, 
illetve a szinkron vizsgálat szerint a változás csak minimális lehet, a tudat
alatti kontroll nem engedi meg a változást, mert a közmondások megköve
sedett egységek.

A váriánsoknál nem változik meg a szólás tartalma, szerkesztésmódja. 
Ezek nyelvi variánsok.

A proverbiumok ritmusa

Arany János szerint „népdalaink ritmusával megegyez'4 a proverbiumok 
ritmusa. A legtöbb „ritmikusan tagolt és változatos ütemzésű" (Pete István: 
Az orosz közmondások költői sajátosságai, Néprajz és Nyelvtudomány, I. 
Szeged, 1957. 147. 1.). „Ez a ritmus a beszéd ritmusra törekvésének meg
valósulása." (Végh József Mihály: A népköltészet prózaritmusáról, Néprajz 
és Nyelvtudomány, Szeged, 1966.).

Adatszolgáltatóinknál azt tapasztaltuk, hogy önkéntelenül is. ritmikusan 
ejtik a proverbiumokat, különösen akkor, ha közelebbi viszonyban áll az 
előadó a kérdezővel, s mindketten tréfás hangulatban vannak. Többnyire 
színes, ízes beszédű közlő mondja verselve a proverbiumot a kontextustól 
függetlenül, illetve akkor, amikor fel akarja hívni a figyelmet az illető szó
lásmondásra.

Jugoszlávia-szerte gyűjtött közmondásaink, szólásaink között is vannak 
általánosan tapasztalt ritmusúak. Különösen ritmikusak az ikerszólások. (Se 
szó, se beszéd.)

A proverbiumok felosztása

Régebben a proverbiumokat tárgykörük szerint csoportosították. Egye
sek szerint 300 különféle tárgyköri csoportot is meg lehet különböztetni. 
Tolnai Vilmos a szólásszinonimika tárgyalásakor 15 fogalomkört sorol fel. 
Bálint Sándor a Szegedi szólások és közmondásokban 16 csoportot említ. 
Ezek a következők:
földrajzi környezet, szomszédság
történelmi hagyomány
köziét, társadalom
vallási élet
hiedelemvilág
a természet világa
víziélet
földmívelés, jószágtartás 
közlekedés, hír, vásár, pénz 
konyha, étel, ital



viselet 
ház, otthon 
család
az emberi test és részei
lélek, emberség, múlandóság, halál ,
egyszeri esetek

A modern, strukturalista módszereket alkalmazó tárgyalás, kutatás nem 
a tárgyköröket veszi alapul a csoportosításhoz, hanem mint Voigt Vilmos 
mondja: „a proverbiumok nyelvi szövete és a mögöttük kideríthető epikus 
mag viszonya alapján" (A magyar folklór, szerk. Ortutay Gyula, Tankönyv- 
kiadó, Bp. 1979. 286—289. ].) végzi el a következő csoportosítást:

I. proverbium-előzmények 

szókép
"képes kifejezés
hasonlat
szóláshasonlat

II. valódi proverbiumok

1. voltaképpeni szólás — ezen belül: regulák, időjárási szabályok, csúfolok, 
emberfajták jellemzése, kívánságok,

2. szorosabb értelemben vett közmondás — ezen belül: maxima, szentencia,
3. konvencionális kifejezések — ezen belül: konvencionális frázis, proverbiális 

frázis
4. szállóige.

III.- epikus proverbiumok

szólásidézet (wellerizmus)
•szólásszerű összehasonlítás 
szójátékszerű anekdóta
kérdés-felelet keretébe ágyazott proverbiumok.

A jugoszláviai proverbium-kutatás egyik kiváló művelője, Tvrtko Čubelić 
Apropos de la Classification de notres Proverbs populaires c. tanulmányá
ban, mely a Makedonski folklor VII. évfolyamának 14-es számában jelent 
meg Szkopjéban 1974-ben, a következő csoportosítást végzi , el a jugoszláv 
proverbiumokban a strukturális leíró módszert alkalmazva:

1. Szójátékok, kérdés-feleletbe ágyazott proverbiumok
2. anekdotikus proverbiumok
3. frazeológiai proverbiumok
4. szentenciák
5. szólásszerű összehasonlítás
6. proverbiális felszólítás, átok, eskü, káromkodás
7. kezdeményező szavakat tartalmazó proverbiumok
8. tematikus proverbium-együttes



9. ritmus és rím, metrika szempontjából tökéletes proverbiumok
10. teljes és igazi proverbiumok
11. hiányos, romlott proverbiumok

Ha összevetjük a Voigt- és a Cubelié-féle klasszifikációt, több egyezést 
találunk. Szerintünk a Voigt-féle alaposabb, a való helyzetnek jobban meg
felel, legalábbis a magyar anyagot illetően.
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3. A JUGOSZLÁVIAI SZÉKELTEK TÁJSZAVAINAK JEGYZÉKE

Előszó

Az 1883-ban telepített székelyeket, „bukovinai csángókat" a bukovinai 
Fogadjisten, Istensegits, Hadikfalva, Józseffalva, Andrásfalva székelységének 
jó részét Vojlovica, Sándoregyháza, Székelykeve fogadta be a „magyar menés" 
idején.

A jugoszláviai székelyek az Al-Duna vidékén élnek. Itt helyezkedik 
el nem messze egymástól a 3 község: Hertelendyfalva ~  Hertelend ~  Voj
lovica (Vojlovica), Székelykeve ~  Székej ~  Székeli (Skorenovac), Sándor
egyháza ~  Ivánova (Ivanovo). Közel esik hozzájuk Pancsova és Kubin 
(Kovin).

Mivel a nyelvjárás lassú minőségi változása napjainkban felgyorsul, 
szeretnénk feljegyezni a ma még használatos tájszavakat. Ha nem is mind, 
de annyit, amennyit még az idősebbektől minden különösebb „faggatás" 
nélkül megtudhatunk.

Az alapul szolgáló nyelvi megnyilatkozások földműves emberek szájából 
hangzottak el, ennek a rétegnek a nyelvét tükrözik. Az adatszolgáltatók 
között voltak az első szervezetten telepítettek gyermekei és ezek gyermekei, 
a későbbi, az I. világháború idején érkező rajok tagjai, illetve a még később 
érkezett telepesek, akik egyénileg szánták rá magukat a kivándorlásra. Nem
csak férfiak, hanem nők, sőt gyermekek is szerepelnek az adatszolgáltatók 
között. Korákat illetően akadt köztük 80 éves, középkorú, fiatal és gyermek. 
Gyűjtöttünk félanalfabétától is, de az adatszolgáltatók zömmel általános 
iskolai végzettséggel rendelkeztek.

Általánosan ismert tény, hogy a székely nyelvjárás szókincse gazdag, 
változatos. A köznyelvi szavak rétege mellett a tájszavak rétege külön figye
lemre méltó.

Székelyeink nyelvében bőven találunk tájszavakat, mind alak szerinti, 
mind jelentés szerinti és tulajdonképpeni tájszót. Különösen gazdag a vi
lágegyetem (a föld, a növények, állatok) és az ember (mint fizikai, mint tár
sadalmi lény), az ember és a világegyetem stb. fogalomcsoport.

a) Néhány valódi tdjssó: kiduvaszt (kimereszt), pali (ütve tisztogat), 
szötyörög (csöpörög), bogoju (nyavalya), memontán (rögtön), csuszánkodik 
(csúszkál), hógomojóz (hógolyóz), kocsorba (szénvonó), hí (padlás), karinca 
(kötő), kendőző (törülköző), gudu (remi), kuptor (kemence), lajtorja (létra), 
tikacs (papucs), végezelődik (végzi a dolgát,) mékonyol (megver), leánykacska 
(leányka), lapicska (kis levél), térébuza (kukorica), pítyóka (krumpli), imán 
(most), sutu (kuckó), bütű (padláslyuk), meksuvad (meghal), ókulár (szemüveg),



szokmán (köpönyeg), pakura (petróleum), rostéj (gangajtó), eszterhija (ereszet), 
palamár (harangozó), kujak (ököl), csóré (meztelen), buzdovány (ügyetlen, 
esetlen, erős férfi), etykorácsi (egyidős), pókaribanc (pelenka), eresz (konyha), 
réce (kacsa), punga (pénzes zacskó), bosztány (tök), pipe (kisliba), osztováta 
(szövőszék), rezsnice (daráló), cucuj (mellény), gübben (lesüllyed), csiperké- 
dik (kapaszkodik), cserese (fülbevaló), cseszle (szúnyog), gusa (golyva), 
putyinya (hordó), sírülő (forduló, kanyar), brönköl (bőg), hiripel (horkol), 
éhomra (éhgyomorra), vétkei (sajnál), harbuc (görögdinnye), gebédusz (pá
linka), pili (pehely), zuháta (zápor), lazsajog (mosolyog), makuj (kuka), sülög 
(lassan sül), faszujka (bab), kotárka (hambár), nyű (kukac), csihán (csalán), 
banzár (bőgöly), csákija (korcsolya), guzgány (patkány), szémköpül (szempilla), 
csügör (körtebor), stb.

b) Jelentésében különbözik: kap (talál), nálunk jár (hozzánk), kicsap 
(kienged jószágot), galuska (töltött káposzta), féreg (egér), dudva (istálló
trágya), csóka (veréb).

c) Ejtés szerinti tájszó: csitorog (csikorog), tóm (tudom), bük, tóta (tor
ta), kén (kin), hetis (hetes), csóf (csúf), csipór (csupor), ruva (kendő), kőtető 
(keltető), kódorg (kódorog), jácintus (jácint), kotorász (kotorász), pulicka 
(puliszka), szereda (szerda), góré (hambár), véres (vörös), sér (sör), kopac 
(kopasz), búdosik (bujdosik), cibre (cibere), fészike (fejsze), skatyula (doboz), 
dészü (gyűszű), tánygyér (tányér), feréd (fürdik), vidér (vödör), szeker (szekér), 
repo (répa) füven (fövény), tarkonca (talicska), talu (toll), csürkecske (csirke), 
fecskecske (fecske), küjel (kívül), suhut (sehol), fűcfa (fűzfa), hunnyaj (hónalj) 
kerégbár (kerékpár), bagdáncs (bogáncs) stb.

A tájszavak között találunk megőrzött régiségeket, külön nyelvjárási 
képződményeket és kölcsönzéseket.

a) Megőrzött régiségek: gyakorszita (sűrű szita), aszú (száraz), hetevény
(fiastyúk), kéndező (törülköző), mony (tojás), őröz stb.

£
b) A szókincset ért idegennyelvi hatás erős. A szókincs meg is őrzi ezeket 

a szavakat, nemcsak könnyen befogadja. A nyelvjárási szinten megrekedt 
kölcsönszók között különösen sok román kölcsönszó van a román nyelvből, 
illetve román közvetítéssel átadott szláv kölcsönszó. A román eredetűek való
színűleg többnyire moldvai román szavak. Mint ilyenek, valószínűleg alkal
masak lennének román nyelvjárástörténeti vizsgálatokra is. A jövevényszóvá 
válás útján vannak a mai telephelyükön átvett bolgár, szlovák eredetű és 
más szláv szavak, tekintetbe vévé a legújabb réteget is, a szerbhorvát szavak 
rétegét 1919 óta. Figyelembe kell venni még azt a tényt is, hogy székelyeink 
németekkel is közelebbi kapcsolatba kerültek még Bukovinában, de az új 
lakhelyükön is, így német eredetű kölcsönszavakkal szintén számolnunk kell. 
A román eredetű kölcsönszavak rétege rendkívül gazdag, a gazdasági és egyéb 
körülményeik miatt. Ezek a szavak az élet és az ember legkülönbözőbb foga
lomköreire vonatkoznak. Lássunk néhányat: berbécs, bács, csobány (pásztor), 
kuptor (kemence), dránica (zsindelynél nagyobb deszka fedőlap), balérka 
(pálinkás kishordó), borsor (üst), paposán tör (gorombán), derengucál (ugrál 
a ló), kujak (ököl), gyetra (gyomor), padi (megjár, tűr, szenved), bojér, bacsu 
(bácsi), katrinca (háziszőttes gyapjú lepelszoknya), bálmos (íróval fSfcött 
puliszka), mamaliga (puliszka), pitán (kukoricalisztből sült kenyér), kotruca 
(meleg sarok a tűzhely mellett), safron (szín, féleresz), valatus (tapasztó sár),



ardéj (zöld paprika), faszujka (bab), karuca ~  trészura (szekér), vatát (ispán), 
vityil (intéző), vomyik (vőfély), prikulics (mesebeli lény), stb.

Jelentésüket nézve e szavak többségükben a román nyelvben, illetve 
a moldvai nyelvjárásban használt jelentéssel honosodtak meg. Ritka a jelentés- 
változás. Pl. burlák =  részeges <  r. burlac =  agglegény; buzató =  ajak, 
száj <  r. buzá =  ajak; csákia — korcsolya <  r. cicgolla =  gyalogszán; fota =  
finom szövet <  fota =  gyári anyagból készült lepelszvknya; csizla =  ösz- 
szepótlás <  r. cisla =  adókivetés stb.

A román kölcsönszavak hangalakját figyelve Márton Gyula megálla
pításait teljes egészében el kell fogadnunk.

Néhány jellemző vonást említsünk meg az átvett szavak hangalakját 
illetően. Említésre méltó pl. hogy a mássalhangzótorlódást a szó elején elég 
gyakran felbontják, mint általában a székely nyelvjárások. Ilyenkor ejtésköny- 
nyítő é ~  é ~  i kerül a szó elejére: éspirt <  ispirt <  spirit, észtena <  stina, 
estrázsa <  strázsa; kevesebb esetben alkalmaznak hangbetoldást: kaláka <
<  kláka, ritkábban esik ki az egyik mássalhangzó: fiúiéra >  furulya.

A román nyelvben meglevő sajátos hangok, melyeknek nincs magyar 
megfelelőjük, hanghelyettesítéssel kerültek be, pl. az á, 1, i, t ’, 1’, d’, n ’ hangok 
és a diftongusok stb.

A palatoveláris összhangra törekvés minimális a kölcsönszavakban.
A kölcsönszavak alaktani beilleszkedéséről azt a legfontosabb tényt 

kell megállapítanunk, hogy a főnevek, melléknevek elveszítették nyelvtani 
nemüket, valamilyen deklinációhoz tartozásukat, de beilleszkedtek a magyar 
névszók tőtípusainak rendszerébe, ami nemegyszer a tővégi mássalhangzó 
és egyes magánhangzók elhagyásával, a difttongusok monoftongizálásával 
vagy hanghelyettesítéssel járt. A főnevek kevés kivétellel egyes számban kerül
tek át. A többes számú átvételnek Márton Gyula szerint az lehetett az oka, 
hogy a szónak a helyi román nyelvjárásban is csak többesszámú alakja volt, 
vagy esetleg mind a kettőt használták.

Az igék, megtartva az igetövet, a magyarban -1 igeképzővel alakultak, 
amint azt már Bérezi Géza is megállapította.

Az átvett elemek beilleszkedtek az átvevő nyelv alaktani rendszerébe, 
ugyanazok a végződések járulnak hozzájuk, mint a többi elemhez. Az igék 
pl. alanyi és tárgyas személyragozásban használatosak, noha a román nyelvben 
ilyen nincs.

Az átvett szavak a magyar szóalkotási módok szerint vesznek részt a 
szóalkotásban.

A népetimológiával keletkezett szavak sem maradnak ki székelyeink 
szókincséből. Az idegen szavakat magyaros hangzásúvá teszik, vagy egy 
már ismert idegen szóra ruházzák az új jelentést: koncert (koncentrát), di
vízió (televízió), vegyetta (Vegeta), inbubátor (inkubátor), ronda kutya (robna 
kuća).

Szójegyzékünk* megkísérli számba venni az új környezetben, a régitől 
elütő társadalmi, gazdasági viszonyok közt élő székelyeink mai nyelvében 
élő tájszavakat.

* Penavin Olga — Matijevics Lajos: Székely szójegyzék. Magyar Nyelv, Irodalom és Hun
garológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1980.



A szójegyzék elsősorban a szorosabb értelemben vett tájszókat tartalmazza, 
de felvettünk számos olyan szót vagy kifejezést is, mely nyelvjárásias alakban 
él a tájszólásban. Lejegyeztünk más, erre a nyelvjárásra jellemző szót is, 
valamint a szomszédos népek nyelvéből átvett szavakat, olyanokat, melyek 
a kölcsönhatásról tanúskodnak.

Penavin Olga
(1980) Matijevics Lajos



III. NYELVATLASZOK





1. NYELVJÁRÁSI ATLASZAINK KÉSZÍTÉSÉNEK MŰHELYTITKA
IBÓL

A dialektológia, a nyelvjáráskutatás nemcsak a szinkrón nyelvleírás 
szempontjából fontos tudományág! hanem mint Fodor István mondja Mire 
jó a nyelvtudomány? (Budapest 1968.) c. könyvében: „A modem nyelvtudo
mányban a nyelvtörténet tulajdonképpen nyelvjárástörténet, hiszen ( . . . )  
minél régibb korok nyelvállapotát vizsgáljuk, a köznyelv és az irodalmi nyelv 
egységesítő hatása annál kevésbé tapasztalható, s annál inkább kell a nyelvi 
jelenségeket,. az egyes nyelvemlékeket nyelvjárási területekre localizálni. 
Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a mai nyelvjárások és nyelvtörténet korábbi 
szakaszainak nyelvi változatai között összefüggéseket keresünk". A nyelvjárás- 
kutatásra általános nyelvészeti szempontból is szükség van. De nem a kurió
zumok szemelgetése, kiemelése a cél, a feladat a gyűjtésben, nem a köznyelv
től való eltérés bemutatása,.a speciális tájszavak rögzítése, hanem a nyelv
járás rendszerének bemutatása, a hangrendszer, a nyelvtani rendszer, a szó
kincs összeállítása, Még hozzá igen sürgető feladat, mert a nyelvjárások a 
gazdasági-társadalmi-művelödési viszonyok hatására — természetes módon
— egyhamar eltűnnek. Ez a teljességre való törekvés sokrétű, élő, aktiv 
anyag gyűjtését, gondos terepi munkát igényel, a feldolgozáshoz pedig új 
módszert, a nyelvatlaszok k&zítését.

Főleg a teljes atlaszok, egy ország, illetve egy nemzeti nyelv nyelvjárási 
területeinek atlaszai, de a regionális mikroatlaszok is lefényképezik a gyűjtés 
pillanatában a terepen található nyelvállapotot. A teljes nyelvatlasz azonban 
nem képes visszatükrözni a teljes nyelvjárási rendszert, csak anqak vázát; 
nem felelhet minden lehetséges kérdésre, csak a korlátozott számú helyen 
feltett korlátozott számú kérdésre. A regionális, azaz egyes nyelvjárási terü
leteken készített atlaszok már részletesebb képet mutatnak az illető nyelvjárás
területről, tekintve, hogy nagyobb számú, sokszor teljes sűrűségű kutató- 
ponthálózattal dolgoznak, s mivel kisebb területen kell kikérdezni a kérdőívet, 
a kérdések számát is növelheti a gyűjtő. Ezzel pedig közelebb került a célhoz, 
a teljességhez.

Mi is előbb a regionális nyelvatlaszok készítéséhez fogtunk (1. A jugosz
láviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. Gyűjtötte és összeállította Pe
navin Olga, kiadja a Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1966.
2. Penavin Olga: Mutatvány a Baranyai-Drávaszögi nyelvatlaszból— A 
Janus Pannonius Múzeum évkönyve 1967. Pécs, 1968. 3. A jugoszláviai Bar 
tanya magyar tájnyelvi atlasza. Gyűjtötte és összeállította Penavin Olga, 
Újvidék, 1969. 4. A szerémségi magyar szigetek nyelve, írta Penavin Olga 
Bp. 1972. 5. Penavin Olga — Matijevics Lajos: A jugoszláviai székelytelepek



nyelvatlasza, Újvidék, 1980.) A regionális atlaszokkal pontosabb képet kapunk 
a feldolgozott területek nyelvi sajátságairól. Egy-egy térképlap ugyanis több
féle nyelvi tényt rögzít: fonológiai-fonetikait, szókincsre vonatkozót, illetve 
hangtanit, és alaktanit. Ugyanakkor a nyelvi jelenségek dinamikáját, mozgását, 
társadalmi érvényességét, elavulásának, gyakoriságának fokát, generációk
hoz való kötöttségét, stilisztikai sajátságait, a keletkezőben levő új jelentkezését 
is dokumentálja.

Döntő szempont volt munkánkban az a köztudott tény is, hogy a mikro- 
atlaszok, a regionális atlaszok nem maradnak a felszínen, mélyebbre nyúl
nak, mint a teljes atlaszok, mert ott inkább a szélesség az irányadó, a minél 
nagyobb térség feldolgozása.

Az atlasz összeállítása önmagában is jelentős eredmény, de adatainak 
interpretálása még fontosabb: ez viszi előbbre az általános nyelvjárástudo
mányt, sőt az általános nyelvészetet is.

J. Gillieron mutatott utat az interpretálásban, majd J. Jud, K. Jabert, 
E. Coseriu, Imre Samu pedig a Magyar Nyelvjárások Atlaszának adatait 
elemezte. Nekünk egyelőre első és sürgős feladatunk a mikroatlaszok ösz- 
szeállítása. Ha ez a sok utazást, terepi munkát igénylő munkafázis befejező
dik, akkor már jóval könnyebb lesz a térképek adatainak feldolgozása.

Ahhoz, hogy az atlasz megbízható, tudományos feldolgozásra alkalmas 
és a pillanatnyi nyelvi helyzetnek hű tükörképe legyen, sok körülményre kell 
tekintettel lennünk, mert ezektől függ a fáradságos munka sikere.

1. Legelőször is gondosan fel kell készülni az adott terület jelenségei
nek vizsgálatára, hiszen a szakirodalom felkutatása és áttanulmányozása 
nélkül nem lehet hozzáfogni a kérdőív összeállításához.

2. A jó kérdőívnek az általános (összehasonlításra alkalmas) adatokra 
vonatkozó kérdéseken kívül az illető vidék speciális jelenségeire utalókat 
is tartalmaznia kell. Az egyes kérdésekre adott válaszok nemcsak egy jelenséget 
érinthetnek: egyetlen válaszból többféle jelenségre következtethetünk, rend
szerint fonetikai-fonológiai jelenségekre és a szókincsre, szóállományra, 
a szó jelentésére vonatkozókra, illetve alaktaniakra. Az alaktaniak pedig 
nemcsak hangtani, hanem szóföldrajzi következtetések levonására is alkal
masak.

Mondattani jelenségekre nagyon nehéz rákérdezni, ezért ezeket el is 
hanyagolják. Mi sem erőltettük. Mondattani adatokat a magnetofonnal fel
vett beszélgetésekből, lopott felvételekből, kötetlen elbeszélésekből, elő
adásokból elemezhetünk ki legbiztosabban. Az így kapott adatok, ha a beszéd- 
szituáció megfelelő volt, sokkal megbízhatóbbak, mint a kérdésekre sok gyötre
lem árán kapott feleletek adatai.

A regionális atlaszok címszavaira vonatkozó, előre pontosan megfogal
mazott kérdéseket úgy állítjuk össze* hogy a válasz a kérdezettek mindennapi 
életéből vett, lehetőleg alapszókincsükbe tartozó szavak segítségével, spontánul 
történjék. Arra kell törekedni, hogy ne kelljen sok mellékkérdést feltenni. 
Tartalmilag pontos, világos, érthető legyen a kérdés, ne lehessen félreérteni.

A kérdezés alkalmával rámutatást, utánzást, képet, rajzot, tárgyat is 
segítségül vehetünk, mert ezekkel kiküszöböljük a tétovázás, a melléfogás 
okozta hibalehetőségeket.

Az alaktani jelenségekre vonatkozó kérdéseket még gondosabban kell 
megfogalmazni, mint a többit, mert a válaszon néha huzamosabb ideig el



kell gondolkoznia az adatszolgáltatónak. A mondatok kiegészíttetése is bizo
nyos esetekben kissé nehézkesen megy, különösen akkor, ha nem vág rögtön 
az adatszolgáftató esze, vagy nem érti a munkafolyamatot.

A kérdések száma is hat az eredményre. Ne legyen nagyon sok kérdés, 
mert igen nehéz és fárasztó egyik témáról a másikra ugrálni. A mi kérdőívünk 
aránylag kicsi, mindössze 160 kérdést tartalmaz, de az általános adatokon 
kívül speciálisak. A gyakorlat azt mutatja, hogy kb. 3—4 óra alatt kényelmesen 
ki lehet vele kérdezni egy-egy adatszolgáltatót, illetve adatszolgáltatócsopor
tot. Az adatszolgáltatók a munka végeztével rendszerint meg is kérdezik: 
„Hát csak ennyi vót az egész?“ „Azt hittem — mondja a másik — többet 
fog faggatni! Asz gondótam, máj nem is birok mindönre felelni, ojan sokájig 
fog tartani".

Még biztatják is az embert, hogy csak kérdezzen, ha még valamirp 
kiváncsi, ha még van valami azon a papíron.

A mi kérdőívünk a következő fogalomkörökből vett kérdésekre vár fele
letet: a ház és környéke, a ház belseje, az emberi testrészek, ruházat, rokonság, 
eszközök, foglalkozás (földművelés, állattenyésztés), sütés, főzés, élelmiszerek, 
az ember környezete (növény-és állatvilág), számok, cselekvések. Amint 
látjuk, a falura és a falusi életre vonatkozik a kérdőív, közben néhány etno
gráfiai jelentőségű szóra is rákérdezünk.

A felsorolt területekhez tartozó szavak hangtani, alaktani, szóföldrajzi 
jellegű megfigyeléseket tesznek lehetővé. A kapott válaszok alapján meg
figyelhetjük a vizsgált területen a nyúlás, rövidülés, diftongálás, labializáló- 
dás, nyíltabbá-és zártabbáválás, a pótlónyújtás, a hasonulás eseteit, a magán- 
és mássalhangzók nyelvjárási változatait, módosulását: a szótövek változásait, 
a fontosabb képzőket, határozó ragokat, a birtokos személyragozás fontosabb 
alakjait, az igeragozásban jelentkező változásokat, a szavak, alakok harcát stb.

3. A kutatópontok kijelölése, a kutatóponthálózat megállapítása nélkül 
nem lehet elkezdeni a terepi munkát. Ha lehetséges, teljes vagy megközelítően 
teljes sűrűségű kutatóponthálózattal dolgozunk (lásd Muravidék, Baranya, 
Szerémség!). Ha ez nem lehetséges, akkor úgy állítjuk össze a meglátogatandó 
helységek jegyzékét, hogy főleg többnyire magyar lakosságú falvak, települések 
kerüljenek a jegyzékre, az esetleges arányszám legalább 70% legyen, el
lenőrzésképpen vegyeslakosságú településeket is felveszünk. Elsősorban 
földműves településeket választunk, illetve olyanokat, ahol az ipari munkások 
kisebbségben vannak. A gyűjtőt csábítja az elszigetelt, a vasúttól távoli 
falu, holott ilyen már alig van, a villany megjelent ezekben a falvakban is, 
az autóbuszjáratok ezeket is összekötik a nagyvilággal, megszűnt a köznyelv 
hatásától való mentességük.

Kiszállás előtt a szakirodalomból és más forrásokból tájékozódunk a falu 
felől is, földrajzi helyzetéről, telepítése idejéről, arról, hogy kik, honnan, 
mikor települtek az illető helységbe, mivel foglalkoznak, milyen a gazdasági 
helyzetük, van-e ipar a helységben vagy közelében, honnan házasodnak, 
milyen nyelvi rétegekkel érintkeznek, milyen nyelvi hatásnak vannak kitéve, 
s ha vallásosak, milyen felekezethez tartoznak, van-e népi foglalkozás, volt-e 
nagybirtok a határban, a környéken, van-e villany, mozi, televíziós készülék, 
melyik kommunához tartoznak, milyen iskolájuk van, dolgozik-e ott Tanszé
künkön végzett hallgató, akire számíthatunk?



4. A gyűjtés időpontjának megválasztása. A sürgős mezei munkák ideje 
alkalmatlan a gyűjtésre, noha akkor is akad minden házban egy-egy öreg, 
akitől ki lehet kérdezni a kérdőívet, de ez nem elegendő, sőt téves képet kapnánk 
a falu nyelvéről, ha csak rájuk támaszkodnánk.

A legmegfelelőbb időszak a betakarítás utáni időtől áprilisig tart, bár 
ennek az időszaknak is csak egy része alakalmas valóban zavartalan gyűjtő
munkára, ez pedig a téli két hónap, a január és február, amikor még mindenki 
otthon tartózkodik, egész nap ráér, a jószágok gondozása, etetése nem vesz 
el sok időt. Az esték — hamar sötétedik — különösen alkalmasak a gyűjtésre, 
későig fent lehet maradni, a következő reggel be lehet pótolni, amit az .éjszaká
ból elloptunk.

Ha nyáron gyűjtünk, igen sokszor megesik, hogy nem ülhetünk asztal 
mellé, hanem kint a földön, a szőlőben a térdünkre fektetett füzetbe jegyzünk, 
vagy otthon a háznál a küszöbön ülve, esetleg a tornácon dolgozó adat- 
szolgáltató mellett kuporogva jegyezgetünk. Ha kint az udvaron vagy a teraszon 
dolgozó adatszolgáltatóval készítünk magnetofonfelvételt, minden zaj hal
latszik a kakaskukorékolástól a traktor, a szekér zörgéséig. A körülmények 
tehát rugalmasságra kényszerítenek bennünket.

5. A kutatás előkészítése. Ritkán jelenünk meg a kutatóhelyen bejelentet
lenül. Rendszerint az iskola igazgatójának jelezzük jövetelünk célját, ha 
pedig van a helységben ismerősünk, akkor annak. Akinek bejelentettük 
érkezésünket, azt egyúttal megkérjük, biztosítson szállást valamelyik föld
műves családnál. Azért ott, mert a szállásadóknál is lehet gyűjteni, segíthetnek 
az adatszolgáltató kiválasztásában, ismerik a falu lakóit. Kartársaknál csak 
végső szükség esetén szállunk meg.

Mikor megérkezünk egy településre, első utunk az iskolába vezet, majd 
a helyi irodában jelentkezünk. Az iskolában kikérjük a kollégák véleményét 
az adatszolgáltatók megválasztásához. Megesik, hogy a kollégák sem értik 
meg pontosan munkánk célját, s olyan személyeket ajánlgatnak, akik figurás, 
anekdötázó, „érdekes,, sokbeszédű emberek, s rendszerint más vidékről 
valók.

Többnyire felkeressük a falu papját is, mert a legrégebbi anyakönyvek 
bejegyzései, az egyházi hatóságok rendeletére, készült falutörténetek fontos 
forrásként szolgálhatnak. Nem egyszer értékes népi eredetű tárgyakra, szo
kások, népi játékok magnetofonszalagra rögzített felvételeire, rajzokra, fény
képekre bukkannunk a parókiákon.

Az ifjúsági szervezet is segíti felkutatni a jó adatközlőket és segédkezik 
az elszállásolásban és különösen akkor, ha nagyobb csoporttal — egyetemi 
hallgatókkal — megyünk terepi munkára. Csoportos terepi munka idején 
mindig az iskola a főhadiszállásunk, ott gyülekezünk, ott beszéljük meg, ki 
hova, merre megy gyűjteni, ki hol mit talált, érdemes-e oda kimenni magneto
fonnal is, esetleg fényképezni. Az iskolás gyerekektől is sok hasznos adatot 
kapunk, egyik-másik gyerek mellénk szegődik kísérőként.

Sokszór valamelyik tanító kartárs a kísérő, ő segít megtörni a jeget az 
első házaknál. Más a benyomás, ha ismerős kopogtat be a kiszemelt adatköz
lőhöz és ismerteti munkánk célját. Az ismerős legyőzi az első pillanatok ide
genkedését, esetleg barátságtaíanságát. Ha az első házaknál megtörtük a 
jeget, azután már megy minden magától, adnak bennünket kézről-kézre,



Az adatszolgáltatók maguk ajánlják, hogy kit kell még felkeresni. Sokszor 
a szomszédasszonyt is bevonják a megfelelő személy kiválasztásába. Megesik, 
hogy a kísérő maga is kitűnő alany.

Néha a pádon, a ház előtt ülő idős ember vagy asszony mellé telepedünk, 
elbeszélgetünk vele, beszélgetés közben azután sok mindent megtudunk, 
ilyenkor többször kiderül, hogy az illető kitűnő adatközlő.

Megesett már az is, hogy az autóbuszról leszállva és a falu felé gyalogolva 
egy gyalogló társ utasít bennünket egy kitűnő alanyhoz, vagy maga ajánl 
fel szállást a házában.

Hosszú évek gyűjtőmunkája során nem egy őszinte jóbarátra tettünk 
szert. Levelezés, kölcsönös barátság alakult ki egy-egy adatszolgáltatónkkal, 
szállásadónkkal és családjával, szívesen látott vendég mindegyik a másik 
házában.

Néha egy egész falu népével kerülünk közelebbi viszonyba. A gyűjtőt 
minden házban úgy fogadják, mintha egy közülük kiszakadt családtag térne 
vissza időnként rövid látogatásra. Panaszaikkal, ügyes-bajos dolgaikkal levél
ben is, szóban is a legtermészetesebb módon, szégyenkezés nélkül fordulnak 
a gyűjtőhöz.

A megfelelő viszonyulás az emberekhez rendkívül fontos ebben a munká
ban. Ha eléri a gyűjtő, hogy nem nézik többé „városi“-nak, „nadrágos“-nak, 
„úr“-nak s beveszik maguk közé, akkor már nem kell félnie, hogy köznyelvi 
adatokkal traktálják, akkor már nem szégyellik előtte a saját nyelvüket, nem 
modoroskodnak, hanem á maguk természetes nyelvén nyilatkoznak meg 
előtte is. Nincs szükség többé „orv anyag“-ra, „lopott felvételek" készítésére, 
kitárulkoznak, megnyilatkoznak a befogadott személy előtt szégyenkezés 
nélkül.

6. A z adatközlők megválasztása az eredményes gyűjtőmunka egyik 
feltétele. A jó adatközlő ismérvei:

a) a faluban született, nevelkedett, csak kevés ideig volt távol szülő
falujától, otthon és környezetében a falu nyelvét beszélik, ezt örökölte,

b) házastársa is falubeli,
c) analfabéta (ez már ritkaság! legfeljebb az időseknél fordul elő; ha 

nem is tud olvasni, bizonyára hallgat rádiót, sőt újabban hallgatja és nézi 
a televíziós adásokat!).

d) faluja nyelvjárását, tipikus beszédmódját, nyelvhasználatát tökéle
tesen ismeri, beszéli, a kétnyelvűség nem rontotta el végle'g a nyelvét, a 
köznyelv hatásfoka minimális,

e) szellemileg ép, fogékony, értelmes, a kérdéseket megérti, válaszolni 
tud rájuk,

f) beszélőszervei hibátlanul működnek, nem beszédhibás, hangképzése 
nem egyéni, nem süket, nem nagyothalló,

g) természetes beszédű, nem uraskodik, idegenek előtt is a saját nyelvét 
használja,

h) a családban több nyelvi réteg van képviselve (öregek, középkorúak, 
fiatalók, gyerekek; nők; férfiak, erre is figyelni kell!)

i) lehetőleg szegényparaszt, esetleg középparaszt, bár munkás is lehet, 
ha a fenti igényeknek megfelel.



7. Bevezetés a gyűjtéshez, az adatközlők bizalmának megnyerese. A 
gyűjtéshez meg kell teremteni a megfelelő hangulatot, hogy megszólaltassuk 
az alanyt. Lörincze Lajos mondta egy közös kiszállásunk alkalmával, hogy 
mielőtt bemenne egy-egy házba, úgy érzi magát, mint a színész a színpadra 
lépés előtt. Némi szorongás, némi idegesség lappang a gyűjtőben is belépés 
előtt. Ha kísérővel és előkészített személyeket keresünk fel, jóval egyszerűbb 
a dolog, nem kell újból és újból elismételnünk, hogy kik vagyunk, miért, 
jöttünk, s hogy az illetőt külön a figyelmünkbe ajánlották, mert nagyon szépen 
beszéli a falu nyelvét és valószínűleg szívesen segít nekünk, hogy feljegyez
zük, megmenttsük ezt a nyelvet, mert a fiatalok már nem beszélik úgy, mint 
az idősebbek, de más falvak nyelvétől is különbözik ennek a falunak a nyelve, 
hisz jól tudja, hogy a szomszéd faluban milyen másként beszélnek az emberek 
stb.

Néha már a kapuban, az udvaron rá kell térnünk jövetelünk okára, 
céljára. Máskor, más helyen előbb betessékelnek a konyhába, szobába, ahol 
érdeklődve hallgatják mondókánkat.

A kísérővel való megjelenés általában szíves, barátságos fogadtatást 
biztosít, bár a kísérő nélküli megjelenés sem okoz elutasítást. Gyűjtőutaink 
során mindössze 3—4 esetben tapasztaltunk teljes elutasítást, teljes elzárkó
zást, bizalmatlanságot.

Egyébként a nyelvjárást ismérő és beszélő tapintatos, nem kitűnni 
akaró kísérő nagy segítség. Az ilyen csendben figyeli a munkát, de szemmel, 
gesztussal felhívja a gyűjtő figyelmét az esetleg téves adatra. Néha a kísérőnk 
nagyobb gyülekezetbe is elvisz (kukoricafosztásban, lakodalomban, szüret
ben, sőt még virrasztáson is voltunk). Ilyen alkalmakkor megismerkedünk 
az emberekkel, szokásaikkal, a nyelvet is használatában, funkcionálása közben 
figyelhetjük meg.

A legtöbb házban kísérő esetén sem engednek rögtön in médiás rés a 
dologba vágni, hanem illendőség szerint előbb leültetnek, bort, italt hoznak, 
és megkezdődik a semleges beszélgetés. Végre eljön az ideje, hogy mi is 
kirukkoljunk jövetelünk okával, céljával. Ennek megmagyarázása szinte 
házanként változik, a szöveg nem mindig ugyanaz, csak a lényeg azonos. 
Elmondjuk, azért jöttünk, hogy feljegyezzük, milyen különbség van a^ egyes 
falvak nyelve között, meg akarjuk tudni, itt hogyan beszélnek. Ilyenkor közbe 
szoktak vágni: „Hát hogyan beszéljünk? Úgy mind magik! Magyarul.” 
Erre felsorolunk néhány ottani sajátságot, mire beletörődnek, hogy valóban 
van náluk is feljegyezni való, de még szabadkoznak, mert ők csak „parasztosan, 
tudnak*. Megkérjük őkdt, beszéljenek úgy, ahogyan egymás közt szoktak, 
ne „urizál“-janak, mi nem arra vagyunk kiváncsiak stb.

Egyik-másik helyet rádióriportemek, újságírónak véltek bennünket, 
és mivel irtóznak az újságban, rádióban való szerepléstől, nem akartak meg
szólalni, hanem másokat ajánlgattak.

Amikor a helybeliek megismerkedtek a munkánkkal, rendszerint invitálnak, 
jöjjünk el máskor is. Mig a faluban tartózkodunk, gyakran hívnak ismerő
söket is, áthívják a szomszédokat is. Az utcán is ránk szólnak ismeretlen embe
rek, szíves szóval kémek, látogassuk meg őket is, mert ők is tudnak olyanokat 
mondani, mint X-ék.

8. A kérdezés. Sohasem egyetlen adatközlővel dolgozunk. Ha nem lehet 
kialakítani egy kis csoportot, ahol egymást ellenőrzik és javítják a részvevők,



akkor legalább 5—6 helyen kikérdezzük az anyagot. Ez a legkisebb szám, 
viszont van olyan falu, ahol 10—12 adatközlőt is kikérdeztünk.

A kérdezéskor sokszor nehézséget okoz, hogy egyik fogalomkörből 
a másikba kell átugrani. Ez a váltás nem mindig folyik le zökkenőmentesen. 
Az alaktani kérdésekre lassabban és nehezebben felelnek, ehhez több időre, 
türelemre van szükség. A körülírás több esetben segít. Felelet közben meg
dicsérjük az alanyt, ez növeli önbizalmát, kedvét.

Sohasem kérdezünk direkt módon; az aktív módszernek a közvetett 
formáját alkalmazzuk: vagy körülírással vezetjük rá az alanyt a helyes válasz
ra, vagy befejezetlen modatot egészíttetünk ki, vagy felsoroltatunk (számokat), 
vagy utánozunk, vagy megmutatjuk a tárgyat, illetve rajzot, képet. Passzív 
megfigyelést is alkalmazunk. Az orv anyagot is feljegyezzük, ami két adatközlő 
beszélgetése közben hangzik el, ez rendszerint nem a kérdésre adott válaszhoz 
tartozik, de nyelvjárási szempontból értékes, jellemző.

Megesik az is, hogy kérdezés közben váratlan vendég érkezik, a kíván
csiság odahozta, s tudálékosan kijavítja a jó adatokat mondót, állandóan 
köznyelvi adatokat akar ráerőltetni. Ha erőszakos ez a kéretlen segítség, 
igen nehéz tőle megszabadulni.

9. A z adatok feljegyzése nagyobb fonetikai átírással, néhány mellékjel 
alkalmazásával történik.

Az adatok gazdájának nevét, életkorát, fogalalkozását, lakóhelyét is 
feljegyezzük. Ha egyszerre többen vettek részt a munkában, akkor számokkal 
látjuk el őket, a számokat az adatok mellé írjuk, hogy utólag rekonstruálhassuk 
a feljegyzés körülményeit. Ha a vallási különbség egyúttal nyelvjárási különb
séget is ad, akkor feljegyezzük az adatszolgáltató vallását is.

10. A z ellenőrzés, újrákérdezés. Ha a válaszok nem voltak egyöntetűek, 
bizonytalanok voltak, újra rákérdezzünk a gyanús, a bizonytalan adatokra. 
Legtöbbször a biztonság kedvéért újra kikérdezzük az egész kérdőívet.

Az ellenőrzéshez az iskoláskorú gyerekeket is felhasználjuk.

Az ellenőrzés, az újrakérdezés a nyelvatlaszmunka legfontosabb szakasza. 
Ezután következik.

11 .a z  adatok térképre vitele. Ehhez a munkafázishoz előbb meg kell 
rajzolni az illető terület térképét, legalább 200 példányban, számítva 
arra, hogy időközben valamelyik térképet elrontjuk. Ezek a munkatérképek. 
A könnyebb tájékozódás kedvéért a térképeken a nagyobb folyók is szerepel
nek. A kutatópontokat számok jelzik, a kiindulóponttól az óramutató járása 
szerint növekvő számértékben. Minden címszó külön térképlapot kap az 
összesítő térképlapok és a kutatóhálózat községeinek nevét mutató térképlap 
mellett. A térképlapok fején a címszó 'magyar és szerbhorvát nyelvű alakja 
szerepel. A lapok alján, a keret alatt van hely az esetleges megjegyzéseknek. 
Magukat az adatokat írjuk be, nem helyettesítjük szimbólumokkal a köny- 
nyebb áttekinthetőség és felhasználhatóság kedvéért. Ha ugyanarra a nyelvi 
alakra több adatunk is van, beírjuk mindet, ha szociális érvényűek, megfelelő 
jeleket alakalmazva. Ha nem illik be a kapott alak a térképen látható rendszerbe, 
akkor sem szabad változtatni rajta, hanem meg kell jelölni, hogy még ellenőrr 
zésre szorul.



A térképek interpretálása a munka befejező része. Az atlaszok beveze
tésében megtalálható a jelenségek összefoglalása, de ez még nem végleges 
interpretáció.

Az egyes vidékek nyelvi rendszerének összevetése még szintén várat 
magára, éppen úgy, mint a teljes nyelvjárási atlasz.

(1969) Penavin Olga



2. MUTATVÁNY A BARANYAI—DRÁVASZÖGI 
NYELVATLASZBÓL

Az alább következő néhány térképlap csak mutatvány a baranyai nyelv
atlaszból, mely Baranya Jugoszláviához tartozó részének, az úgynevezett 
Drávaszögnek tájnyelvi sajátságait kísérli meg rögzíteni.

A pontos hangtani feljegyzésre való törekvés mellett ez a regionális 
atlasz szeretné megmutatni az adott pillanat nyelvi valóságát, a köznyelvhez 
való közeledést, a tűnőfélben levő réginek a feltörekvő újjal folytatott harcát, 
a regionális különfejlődés eredményeit, az egyes nyelvi alakok használati 
körét, társadalmi érvényességét. A forrás a beszélt, az élő nyelv, a minden
napok nyelve volt.

A kutatópont-hálózat aránylag sűrű, két vegyes lakosságú és nyolc 
magyar falu szerepel a térképlapokon. Az északi rész sűrűbb (7 község), 
a déli részben csak 3 falut vettem fel. Az egyes falvak igen közel fekszenek 
egymáshoz, 5—10 kilométer köztük a távolság.

Az adatközlők megválasztásakor tekintetbe vettem a bilingvizmus 
(Hercegszöllős, Darázs) és a diglosszia hatását is.

Ami a kérdezett személyek korát illeti, volt közöttük 5 évestől 80 évesig 
mindenféle korú, de legtöbbet középkorúaktól gyűjtöttem. így derűit ki 
ismét, hogy az idősebb generáció legtöbb helyen még ma is őrzi a régi élet
forma mellett a régi nyelvi sajátosságokat is, míg a fiatalok, bekerülve az iparo
sodás áramába, elszakadnak a régitől, s ez meglátszik nyelvhsaználatukon is. 
Már érzik a bomlás a nyelvben, jelentkezik a többrétűség (generációs eltérés). 
Itt is érzik a gazdasági, társadalmi faktorok hatására az egyszerűsödési törek
vés a köznyelvi rendszer irányába, sőt megállapíthatóan egyre jobban csök
ken a nyelvjárásban beszélők száma (ez világszerte általános jelenség!)

A drávaszögiek nyelvét elemezve, a térképlapok tanúsága szerint a 
következőket állapíthatjuk meg:

I. Fonetikai realizációk

A mi baranyai nyelvünk a beszélt magyar nyelvterület déli nyelvjárásához 
tartozik, de — mint Kálmán Béla A mai magyar nyelvjárások című munkájában 
mondja (Bp. 1951): „sok rokon vonást mutat a többi dunántúli nyelvjárással". 
Hozzátehetjük még, hogy a szlavóniai szigetmagyarok nyelvével is. Ez ért
hető is, a török utáni telepítésekig a szlavóniai magyarság Baranyához tarto
zóan élt, fejlődött, ugyanazt a nyelvet beszélte. A telepítések után Baranyától



elszakadva ezek a falvak szigetté váltak. Sok ősi közös tulajdonságot megő
riztek a szlavóniaiak, de az új környezetben sok újat, önállót is kifejlesz
tettek. Ezért állíthatja Kálmán Béla a déli nyelvjárásterület tárgyalásákor: 
„szinte külön nyelvjárásnak lehet számítani a szlavóniai magyarság nyelvét, 
amely sok eltérő vonást mutat“.

A drávaszögi fonéma-rendszer 

rövid hosszú

u ü i ú //u í
o ö é *0 ő é
a e á

A fonéma-rendszer egyes tagjainak megvalósulásai és megterheltségi 
foka: '

Nyelvjárásunkra jellemző az özés, de ez nem teljesfokú: csönd, böcsület, 
pörje, részög, szöröncse, kérőm, mégyök, füzetök, kéccör, eccő, köröszt, 
péntök, kerthöl — tehát -ö hangzik a magashangrendű szavakban hangsú
lyos szótagban, hangsúlytalan szótagban, ragban, de é-t hallunk az egytagú 
és a vegyesha^grendű szavakban: lé, lész, meggy, gyertya advent, vélág, 
vélla, vérág, csénál. A térkép tanúsága szerint öző vidék: Vörösmart, Csúza, 
Kő, Karancs, Laskó, Várdaróc, Kopács. -Ö ~e használatos Darázson és 
környékén meg Sepsén.

A középzárt -é mindenütt élő fonéma, eléggé megterhelt, mert még 
-í helyett is szerepel: étt, éde, vérág, csénál, szeget.

Rövid magánhangzók rendszere

Realizációk Megterheltségi fok

a>a,a. a>a,o
e> e
o> o , u, ú 
ö>ö, ü 
é> é, ö, é, i 
u > u , o, i 
ü > ü , ö, i, í 
i> i, e

e > e
o> o ,o
ö> ö  
é > é  
u > u  
ü > ü  
i> i, i

Hosszú magánhangzók rendszere

Realizációk
á> á,á
ó>ó,ó
ő > ő

Megtírheltségi fok

ú > ú
ű > ű
í> í ,i

á > á  
ó> ó , ú 
ő>ő, ű, ü 
é > é
ú > ú , u, i 
ű > ű , ü, i 
í> í, é



A zártabb üzés is jellemző az egész vidékre, ugyanakkor egyes hangok 
nyíltabb ejtése is tapasztalható (i>é, u > o , ü>ö).

A zárt magánhangzók hangsúlyos helyzetben rövidek: kucsot, ükét, 
(Darázs, Vörösmart, Karancs, Kopács).

A kettőshangok hiányzanak.
A zárt szótagbar az -/, -j kiesik és az előtte levő rövid magánhangzó 

megnyúlik: mónár, kódis, nyútó, fút, sőt a szóvégi -l el is tűnik a ragok végé
ről: Bergerékná nem látó mást!

A -j-t helyettesítheti -h: a köznyelvi ejtésű mijenkek helyett mihénkek 
hallatszik.

Intervocalis -j-t, -h-t használnak: keserüjen~keserüjjen, januhár, febru- 
hár, mihenk.

Az -j affrikálódik: gyün, borggyuja — de: bomyuja, zsebje.
Az -/, -n palatalizálódik szóbelsejében és szóvégen midenütt: sajáta, 

föjhő, bajin (balin keszeg), sijjő, (süllő) nénnye, tekenyő, keszkenyő, kalány, 
szényvonó, gerebény — ellenpélda: hel.

A -dz>cc, -dz> zz  változás is tapasztalható: pöcci, mazzag.
A magánhangzóilleszkedés teljesebb, van labiális illeszkedés is: kértök, 

melégös. De a -ka, -ke kicsinyítőképző olyan személynevekhez is, melyek 
magashangúak, vagy az utolsó szótagjuk magashangú -ka alakban járul: 
Pistika, Ágneska.

A mássalhangzók ilyen hasonulása általános: borotfa, hatfan.
A mássalhangzók geminációja mindenütt általános, szóvégen és szó

belsejében is : üli, nyull, toll, muúat, pecsönnye, gyüllés, tülle, hüsse, bussan, 
allu, mennyünk, szúrnák.

II. Lexikális realizációk

Az egész Drávaszög gajgonya= rántotta vidék, kivéve Laskót és Kopácsot.
Az oskola szó még él az öregeknél Karancsot kivéve.
A „nagymama“ térképlapon érdekes és figyelemreméltó a vörösmarti 

„messzemama“ (az a nagymama, aki nem lakik a családdal, esetleg más hely
ségben él). Ez a térképlap különben is elég változatos.

Az „ing" lap mutatja a régi imög, ümög alak életképességét.
Hasonlóképpen figyelemreméltó a Darázson talált hétve ~hétvő.
A lexikális lapok egyébként hangtani szempontból is hasznosak és használ

hatók.

III. Alaktani realizációk

a) szótő: Vörösmart, Csúza, Kő, Karancs, Szöllős, Laskó, Várdaróc, 
Kopács őrzi még a sír jelentésű r/~rév régi -v tövű szó -®-jét.

A hív -v-s alakja helyett az egyesszám 3. személyben csak Várdarócon 
hallatszik: hin, másutt mindenütt: hív.



b) szóképzés: a kicsinyítőképzők használata éppen úgy kedvelt, mint 
Szlavóniában, a) nincs mellékjelentése: bapcsa, nacsa, örekcse, gyerökcse,nagyop- 
csa, fagyócsa (fagyai), buzika, hatka, tizenetyke, akkoricsa; (i) kedveskedés, 
becenév: apika, kenyérke; y) kisebb a szokottnál: varsika (kis varsa), csontika.

Kicsinyítőképzőt még igékhez is tesznek: ballikcsál, ballakcsikál.
c) szóragozás: egyes ragok fonetikai változást szenvednek: -ból, -bői: 

-bú, -bü^-bü.
A hová? kérdésre felelő -hoz, -hez, -höz ragnak Darázs, Csúza, Sepse, 

Kő, Karancs, Laskó, Várdaróc, Kopács községekben -hol, -höl altemánsa 
van: Ájj a kapuhol! Vidd ki kerthöl. Szöllősön, Vörösmarton pedig -ho, 
-hö altemáns él.

A ragtalan tárgy főnévi igenév mellett még élő nyelvi valóság Baranyá
ban: nádvágni, szárvágni, gödörájni, palántaütetni.

A birtokos személyragozásban az egybirtokos egy birtok 3. személyében 
a palatális hangrendű szavakban a személyrag- :i: eszi, pizi, béli, széki — 
ellenpélda: hele, zsebje, borgyuja. Az egy birtokos több birtok 3. személyé
ben a személyrag mindenféle hangrendű szóban: -ik, -jik: malaccik, könyvik, 
bomyujik, disznójik, galambjik.

Az igeragozásban eltér a köznyelvitől a baranyai nyelvhasználat, viszont 
a szlavóniaival megegyezik az alanyi ragozás jelentő mód, jelen idő egyes 
szám 2. személyében, mert a tárgyas ragozás -/ személyragját teszi a tőhöz 
kötőhanggal: kapálol, mégyöl, vetői, a szóvégi -/ elhagyásával: látó, adó, 
olvasó, iszó, író, stb.

A többes 1. személyben pedig a felszólító módú alak jelentkezik: Él
ményünk vetni. Télön alugyunk. Hónap meglássunk, mi tegyün ked.

A tárgyas ragozásban a jelentő mód, jelen idő egyes 3. személyében -* 
a rag: áruli, szánti, eszi.

A többes 1. személyben alanyi ragozású felszólító módú alakot hallani: 
Mékkapájjunk még észt a kis paradit. Aggyunk oda a hálót. Vegyünk le.

A többes 3. személyben a rag -ik: látik, zavarik.
A feltételes mód jelen idejében, az egyesszám 1. személyében csak -ná 

módjel található bármilyen hangrendű szóban a következő falvakban: Darázs, 
Vörösmart, Csúza, Sepse, Kő, Karancs, Szöllős, Várdaróc: színák ~  szin- 
nák — de; színék ~  színék (Laskó, Kopács).

A főnévi igenév a -v, -d végű igéknél hasonulva é l: förönni, monni, 
lünni, szúrni.

A TÉRKÉPLAPOK

A térképlapokon az egyes címszavak egyszerre több jelenség vizsgálatára 
alkalmasak. Nemcsak lexikai vagy alaktani címszók ezek, hanem egyúttal 
hangtani jelenségekre is utalnak. A variánsok is megtalálhatók a térképlapokon 
(a variánsok számának növekedését eredményezhette a.köznyelv egyre erő
södő hatása, a régi és az új alak megléte, esetleg más nyelvjárások vagy a 
szerbhorvát nyelv kölcsönhatása).

A térképlapok között vannak hangtani, lexikális, alaktani és összesítő 
térképlapok. Az összesítők csak egy nyelvi jelenség elterjedését mutatják be.



Az egyes lapokon maguk a gyűjtési adatok szerepelnek, nem pedig 
szemléltető jelek, tehát nem interpretált anyag, mert így könnyebb használni 
az atlaszt és pontosabb képét adja a nyelvjárásnak.

A lapokat nagyjából fogalomkörök szerint csaportosítottam.

' BARANYA -  BA5?AN3A
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NAGYANYA /rn.e^í3rólitáL» / BAKÓ

Az alkalmazott jelek jegyzéke:
( ) — archaizmus
[ ] — újabb alak
<  > — ritka
< (  ) > — archaikus, ritka
(( ))— régi, nem élő.
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3. A MURA VIDÉKI TÁJATLASZ TANULSÁGAI

1. Bevezetés.

A szavóniai nyelvatlaszhoz az indítékot Végh József, Őrségi és hetési 
nyelvatlasz című, Budapesten 1959-ben megjelent munkája adta.1)

Tekintve, hogy a szlovéniai magyarság valamikor az Őrség és Hetés 
nyelvét beszélte, a mai nyelv és Végh atlaszának adatai érdekes megfigye
lésekre és öszehasonlításokra adnak alkalmat.

Az adatgyűjtés Végh József kérdőíve alapján2) történt, hogy könnyeb
ben össze lehessen hasonlítani a nyelvi jelenségeket.

A kutatóközpont-hálózat teljes sűrűségű, a következő falvak szerepelnek 
a térképlapokon: Hódos: Hodoš, Kapornak: Krplvnik, Domonkosfa: Do- 
manjševci, Szerdahely: Središće, Pártosfalva: Prosenjakovci, Szécsiszentlász- 
ló: Motvarjevci, Csekefa: Ćikeška vas, Dobronak, Lendvavásárhely:
Dobrovnik, Kámaháza: Kamovci, Göntérháza: Genterovci, Radamos: 
Radmožanci, Hídvég: Staro Mostje, Bánota: Banuta, Hosszúfalu: Dolga 
vas, Lendva: Lendava, Csentevölgy: Čentiba, Völgyifalu: Dolina, Pince, 
Alsó-, Felső-Lakos: Donji i Gomji Lakoš, Gyertyános: Gaberje, Hármasha-i 
lom: Trimlini, Petesháza: Petišovci.

A felsoroltak közül Hódos: Hodoš, Kapornak: Krplvnik, Szécsiszentlász- 
ló: Motvarjevci, Kámaháza: Kamovci, Göntérháza: Genterovci, Radamos 
Radmožanci, Lakos: Lakos az 1948-as népszámlálás adatai szerint 80—92%- 
ban magyar lakosságú helységek. A többiekben általában 60—75%-os 
a magyarok számaránya. Á fennmaradó százalékot a szlovénok' adják. A 
szlovénok ezen a vidéken anyanyelvűk mellett tökéletesen beszélnek magya
rul is. A vegyes házasságok is elég gyakoriak. Ez eredményezi, hogy kölcsö
nösen eltanulják egymástól nyelvükön kívül szokásokat is. Igen érdekes 
példáját láttam ennek Hódoson, ahol a helybeli szlovénok egyik igen szép 
és érdekes szokását, a „borovo gostüvanje“-t átültették magyarra és fenyő
lakodalom néven 1958. farsangjának utolsó napján elő is adták. Olyan sikere 
volt, hogy elhatározták, lehetőleg minden farsang utolsó napján megrendezik.

Annak ellenére, hogy minden magyar tud többé-kevésbé szlovénul, 
a földművesek az általánosan használt „milica, milicák =  rendőr" szón kívül 
igen kevés szlovén szóval és kifejezéssel élnek magyar beszédükben. Az értel-

x) A kutatáshoz szükséges támogatást a Belgrádi Egyetem biztosította. A gyűjtést 1960.
augusztus havában végeztem.

2) Végh József: őrségi és hetési nyelvatlasz, Bp. 1959. Akadémiai Kiadó. 166—173.



miségiekről viszont ezt nem állíthatjuk. Kényelemszeretetből minden monda
tukban szerepel egy-két szlovén szó, kifejezés.

A lakosság földművelő, csak mutatóban van egy-két iparos a faluban. 
Az őrségi paraszti életforma azonban már felbomlott. A régi boronaházak 
helyett téglaházak épültek, a padlós szobában rádió szól, a „füstös konyha4' 
csak itt-ott kísért még, az ablakok kitárultak, szabadon jár a levegő, nem kell 
fuldokolni a füstben. Levetették a régi öltözetet is, a rávarrott konty is eltűnt 
az asszonyok fejéről. De nemcsak ezek merülnek feledésbe, lassacskán a 
múlté lesznek a régi szokások, énekek, játékok, mesék is. Egyedül a nyelv 
őrizte meg többé-kevésbé a régi színeket és ízeket.

2. A szlovéniai magyarok nyelvének hangtani sajátosságai.3)

Fonémarendszerüket a rövid tendencia jellemzi: ú, ű, í helyett u, ü,
i, illetve az ú, ű esetében difongusos reflex szerepel. Ami nem egyéb, mint 
az ú, ű pozícióról kiinduló közeledés a köznyelvi realizációhoz (ó, ő). A dif- 
tongusos megoldás nemcsak4) szóvégen jelentkezik, hanem hangsúlyos helyzet
ben és a szó belsejében is (Dolga vas: szüölü, Hosszúfalu: Dolga vas, Káma- 
háza: Kamovci, Göntérháza: Genterovci: szöülü, Gyertyános: Gaberje: 
szántufüöd). A többtagú szavak végén nyílt szótagban legtöbbnyire -u, 
-ü az -o, -o megfelelője: vetillü (Göntérháza: Genterovci, Hídvég: Staro 
Mos tje); vetülü (Hosszúfalu: Dolga vas, Kámaháza: Kamovci, Hódos: 
Hodoš, Bánota: Banuta, Gyetyános: Gaberje); böstörü, üdü, biru, hordu, 
sorú, vindü (Hódos: HodoS-tól kezdve mindenütt, egyedül csak Völgyifalu: 
Dolina kivétel: üdüö).

A hangok megterheltsége nagyjából az egész nyelvterületen egyforma, 
kivétel az -ö fonéma. A 23 megvizsgált község közül 10-ben az -ö jóval meg
terheltebb az -é rovására. Ezek: Völgyifalu: Dolina, Pince, Csentevölgy: 
Čentiba, Hosszúfalu: Dolga vas, Dobronak: Dobrovnik, Kámaháza: Kamovci, 
Bánota: Banuta, Hídvég: Staro, Mostje, Gyertyános: Gaberje, Szécsiszentlász
ló: Motvarjevci. Az -ö-zés nemcsak független szótövekben, hanem toldalé
kokban is jelentkezik: szöm, iedös anyám, tehenöm, őszök, üngöt, hiszöm, 
üzeködik, kötnö (kötne), döglönek, föjke, hörtelen, mönök, köserü, szömölc 
(szemölcs) stb.

A köznyelvi-é, -e-t szóvégen és toldalékok előtt illeszkedéssel pótolja 
az-ö: kötnö, őszök, döglönek, mönök stb., sőt még a szótőben is így jelent
kezik pl. a szömölcs szóban.

Az ö-zés tendenciáján kívül találkozunk még más tendenciákkal is. 
Többek között könnyelvi-e helyett hangsúlytalan helyzetben rövid i-zést: 
szégin, étti, átiménninek, disznuoölisre, vetis, kötni (kötné), kézit, kávit, 
énnim (enném), stb. (Hódos: Hodoš, Völgyifalu: Dolina, Pince, Hosz- 
szúfalu: Dolga vas, Dobronak: Dobrovnik, Kámaháza: Kamovci, Göntér
háza: Genterovci, Bánota: Bánuta, Hídvég: Staro Mostje, Gyertyános: 
Gaberje, Szécsiszentlászló: Motvarjevci).

Hangsúlyos helyzetben újabb jelenségként az -é realizációja diftongus: 
ié, ie, ié.
3) Adatközlőimnek itt mondok hálás köszönetét.
4) A diftongusok pontos jelölése technikai nehézségek miatt elmaradt.



A köznyelvi-ihelyett labiális w-zés jelentkezik: üdü, küfüzeti, züngit, 
ümög (Pince, Völgyifalu: Dolina, Göntérháza: Genterovi, Bánota: Banuta, 
Hídvég: Staro Mostje, Gyertyános: Gaberje).

Nyelvterületünkön igen érdekes az -á előtti és utáni -a viselkedése. 
Az a-á kapcsolatban az -a, -o, -e megvalósulási lehetőségek közül a köznyel- 
vűsödést mutató a a legjobban megterhelt, azután jön a régies -o, az -é; 
legtöbbnyire csak az öregek nyelvében hallható: vasárnap, vosárnap, vésár- 
nap; vargánya, vorgánya. Az é-s realizáció csak 4 helységben szerepel: Szécsi- 
szentlászló: Motvarjevci, Hódos: Hodoš, Hosszúfalu: Dolga vas, Radamos: 
Radmožanci.

Az a — a párnál az. a megfelelője általában -o, az -a realizáció újabb, 
köznyelvi hatást mutat, viszont érdekes a szórványos -u megfelelés (Hídvég 
Staro Mostje): brányulás. Különben is a hídvégi (Staro Mostje) nyelv igen 
hagyományőrző. Például szívesen használják a rövid magánhangzókat 
eger, kerek, keves, kötél, szemet (szemét), tehen.

A mássalhangzók rendszerében aránylag nincs sok eltérés a köznyelvtől. 
A következő eltéréseket kell megemlítenünk:

1. Apalatális -1 -ly helyett: polva, fokla, hel.
2. Palatális -ny -n helyett: innya, ennyi (Dobronak: Dobrovnik), tehe- 

nyem (Hódos: Hodoš, Völgyifalu: Dolina), hirtelennyen (Pince);
3- j  >  gy> ty frikativ tendencia: gyöjök, tiktyaimnak, targyakos béka. 

De gy > j :  gyászos >  jászos (Szécsiszentlászló: Motvarjevci), mirjász — 
nagy gyász (Kámaháza: Kamovci).

4. Hosszú mássalhangzó rövid helyett (ikerítődés): hamarossan (Hódos: 
Hodoá), ü tehennyük, tehennye (Radamos: Radmožanci), csalién (Pince, 
Völgyifalu: Dolina), szisszeg, ocsussa, mezzü (Szécsiszentlászló: Motvar
jevci), rokkon, pappér, nehezz (Csentevölgy: Čentiba).

A hangredi illeszkedés igen hatékony, még összetett szavakban, sőt 
szócsoportokban is érvényesül: öd ben (Kámaháza: Kamovci, Bánota: Banuta, 
Hódos: Hodoš); böstörü, soutörü bötte (sótörő bottal — Hosszúfalu: Dolga 
vas), börsöllü, börzsöllü, (Dobronak: Dobrovnik).

A mássalhangzó-hasonulás általánosan ilyen, a köznyelvben szokatlan 
helyzetekben is hallható: borotfa, kötfe, hatfan, testfér. A -v hang is hasonít, 
p l.: id van, sog van, ugyizs van, vazsvélla.

A mássalhangzó-torlódás feloldása jövevényszavakban nem valósul meg: 
brázda (Hosszúfalu: Dolga vas), brázdo (Dobronak: Dobrovnik, Hódos: 
Hodoš), brázno (Kámaháza: Kamovci, Göntérháza: Genterovi, Bánota: 
Banuta, Hídvég: Staro Mostje, Gyetyános: Gaberje, Völgyifalu: Dolina), 
brázna (Pince); gráblo, gráblulás, grádics. Kivételt képez Szécsiszentlászló: 
Motvarjevci és Szerdahely: Središće: barázdo, baranálás, de ott is gráblou. 
A léfekiszen (lefeküszik) a régi alakot őrzi, nem a torlódás felbontása.

A kiesett -v hangot A-val vagy j-vel pótolják általában, csak Göntérháza: 
Genterovci tűri meg a hiátust: sau ,savó*.

A köznyelvűsödés a térképlapok tanúsága szerint élő tendencia az egész 
nyelvterületen, p l.: a-á, á-a megfelelés, a szóvégi -ó, -ő esetében is tapasztal
juk a közeledést, noha még csak kezdeti stádiumban. A teljes köznyelvű
södés hosszabb folyamat.



Vizsgált területünk megfelelő sajátságait Végh József térképeivel össze
vetve a következőket látjuk.

1. A vizsgált szótövek kisebb eltérésekkel azonosak. A kedd szó eredeti 
alakját Göntérháza: Genterovci, Radamos: Radmožanci, Bánota: Banuta 
őrzi o-ző formában: ketöd, középzárt e-vel pedig Pince: kettéd. A fa  szó 
töve még zártabb alakjában szintén megőrződött.

2. A ragok közül a -val, -vei nem illeszkedik, azaz csak egy alakja van: 
hamujje, kapáje ~  kapáve, tavassze; a -hoz, -hez, -höz, a -nál, -nél is csak 
egyalakú: Feriná, biruná, Feriho. A hetésieknél a -ho mellé megjelent a 
-hö változat is: Ferihö. Az -ért célhatározó rag -itt, -it alakban él Kámaháza: 
Kamovci, Radamos: Radmožanci, Bánota: Banuta, Gyertyános: Gaberje 
nyelvében: fájitt, fajit vout. Az ősi -t helyhatározaraggal használják a követ
kező alakot: orrott esett (orra).

Az irányt kifejező igekötőket még egy -nak, -nek irányt kifejező raggal 
nyomósítják: künek megy, benek ment, odánok járt, odánok-visszánok 
mönök.

3. A családnevekhez, személynevekhez kapcsolódó többséget jelölő 
köznyelvi -ék képző helyett a személyneveket -k  többesjellel látják el rend- 
szerszerűen: Sándorokho, Galambosokho. Kivétel Pince: Horvátékho, Ká
maháza: Kamovci: Galambosikho, Sándorikho. Ez már köznyelvűsödés.

4. A birtokos személyragozás egy birtokos egy birtok 3. személyének 
ragja 4 változatban fordul elő:

a) -o: lovo, luo (a megrövidült szótári tőhöz)
b) -a (-ja): lova, luoja
c) -e (-je): piénze, tehene, tehennye
d) - i : pénzi
A több birtokos egy birtok 3. személyének ragja 3 alakú:
a) -ok: lovok
b) -(j) ek: kertyek
c) ik: lövik, tehennyik;
A több birtok jelölése kettős: i +  k: (a funkciót vesztettnek érzett -t 

mellett még a személyraghoz kötőhanggal kapcsolt -k többes jel szerepel!)
teheneknek 
teheneidek 
tehenei, teheneikek 
teheneink, teheneinkek 
teheneitök, tehentökek
tehenik, téhenikek (Hídvég: Staro Mostje).4)

Több helyt rendszerbeli egyszerűsödés tapasztalható, ami szintén a köz
nyelvűsödés jele.

5. Ami az igeragozást illeti, az ikes ragozás régi szabályosságában nincs 
meg. Az eszem — észék párhuzam tárgyas-tárgyatlan viszonyt fejez ki

4) V.ö. Penavin Olga: Označavanje posesivnog odnosa u dijalektima mađarskog jezika 
u Jugoslaviji — GodiSnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga VII.



(eszem a kinyeret — eszek kinyeret). A főnévi igenév képzője: -nya, -nyi: 
imya, rienya, kapányi.

Az igék feltételes módú jelen ideje különbözik az irodalmi nyelv megfe
lelő alakjától.

4. Szóföldrajzi kérdések

Az egyes szavak lapjait összevetve levonhatjuk a következtetést: nyelv- 
területünkön a kifejezési lehetőségek csökkentek a köznyelvűsödés hatására.

Egyébként a szóhasználatban eléggé élesen elkülönül az őrségi és a 
hetési vidék, a szigetek pedig sokszor alkalmazkodnak a környezethez.5)

6. A térképlapokon alkalmazott jelek magyarázata:
( ) =  kihaló alak
[ ] =  most terjedő alak
<  >  =  ritka alak
(( )) =  kihalt alak
< [  1 >  egészen új alak, irfég nem gyökeresedett meg.

A térképlapok közül kimaradtak azok, amelyek minden egyes kutató
ponton ugyanazt az alakváltozatot tüntetik fel, tehát azt jelzik, hogy a feldol
gozott területen a kérdéses szó vagy alak használata egyöntetű. Ezeket itt 
soroljuk föl, feltüntetve az egész területre érvényes alakot:

11. bírónál (vagyok): biruná
12. bírótól: birütu
13. bíróhoz: birüho 
24. mondja: mongya 
32. kötni: kötnyi 
82. uborka: buborka 
85. körte: körte
88. cicerél: gubbul 

100. tejből: tejbü
A térképlapok alábbi jegyzékébe ezeket is fölvettük, de szögletes záró

jelbe tettük.

5) Vö.ö.: Penavin Olga: Szécsi&zentlászlai szójegyzék, Magyar Nyelvőr,- 1961- 4. szám.

I. A FELDOLGOZOTT TEREP (1.)

II. SZAVAK, SZÓTÖVEK

[bíróhoz] 13, [bírónál 11],
bodzafa 106
borja (a tehénnek) 99 [cicerél] 38 

csalán 107 
csimasz 112

borstörő 135 
bőg (a tehén) 103

borotva 47 
burgonya 81



disznajuk 92 
disznócsorda 93 
disznósajt 40 
durrog 68
ettél 25 
egres 84
elpattan (az üveg) 69 
eresz (a ház elején) 48 
eresz (a ház külső oldalán) 49
fáklya 56 
favágóhely 58 
fecstej 101 
fejőedény 102 
Ferenchez 10 
főkötő 42 
fölvennétek 29 
fürödni 30 ,
gabonakereszt 71 
gabona) 72 
gácsér 91 
gatyakorc 46 
gereben 63 
golyva 17
halánték 15 
hamuval 137 
házpadlás 50 
helye 120 
hétfő 117 
idő 116
ing 44, ingét 45 
iskola 123
jövő 22
jövök 21, jöttek 23 
Katalin 8 
Katalin (öreg) 9 
kedd 138 
kenyér 38 
keserűen 127 
kétfülű kosár 59 
kesztyűimet 43 
kifizetik 31 
koldus 14 
koslat 94 
könnyű 126 
[körte 85]
[kötni 32]
kukorica bajusza 76 
kukorica címere 75

kukoricacsádé 74 
kukorica csuhája 77 
kukoricacsutka 79 
kukoricapelyva 78 
kulcsot 53
kusza (a tarlóról összegereblyézett ga
bona)
lebemyeg (a marha nyakán) 98 
lepke 114 
létra 57 
lovunk 105
meghív 33 
meginnátok 26 
megkarmol 95 
megvárná 34 
megyek 18, megyünk 20, 
mész 19 
mieink 3 
mondja 24
nagyanyám 7 
nagykacs (kaszáé) 66 
napraforgó 80 
őket 4 
övé 5
padlás (ólé) 51, (házé) 50 
padlásra 52 
palozsna 89 
párnátok 55 
péntek 118 
pénzért 121 
petrezselyem 83 
polyva 73
rántotta 39
rí (a kis gyermek) 2 .
sarlóval 65 
savanyúan 128 
savó 138 
sehol 119 
sorozás 124 
sündisznó 108 
szakajtó 60 
szemölcs 16 
szénvonó 61 
szívnék 27 
szöcske 109 
szövőszék 64 
szú 115



tanítja 37, tanítsa 37 
tehenük 96, teheneitek 97 
tejből 100 
telek (ostoré) 67 
testvérét 6 
toll 90

ütötte 28 
üzekedik 104

töpörtyű 41 
tyúkjaim 87

vakondok 110 
vánkos 54 
varangyos béka 118 
vihar 122 
vetéskor 70 
vizes 125

uborka 82 zsebje 140 
zsírosbödön 62

III. RAGOK:

a) Birtokos személyragok: egy birtok, egyes 1. szem. 7; 3. szem.: 6, 
45, 99, 120, 140. — többes 1. szem. 105, 3. szem. 92, 96. — Több birtok, 
egyes 1. szem. 43, 87; többes 1. szem. 3, 2. szem. 93.

b) Határozóragok: [-bői 100]; -ért 121; -hoz 10, 13; -kor 70; -n (mód)
127, 128; [-nál 11]; -ra 5; [-tói 12]; -val 65, 137.

c) Igeragok, -jelek stb.: Jelentő mód, jelen idő, alanyi egyes 1. szem.
18, 21, 35; 2 szem. 19; többes 1. szem. 20; 3. szem. 31. — Tárgyas egyes
3. szem. 24, 36. — Múlt idő, alanyi egyes 2. szem. 25; többes 3. szem. 23.
— Tárgyas 3. szem. 28. — Fölszólító mód, jelen idő, tárgyas egyes 3. szem. 37.

Föltételes mód, jelen idő, alanyi egyes 1. szem. 27. — Tárgyas egyes
3. szem. 34; többes 2. szem 26, 29.

IV. HANGTANI ÖSSZEGEZŐ TÉRKÉPEK:

ő-zés 129 
i (rövid) 131
Köznyelvi -ó, -ő megfelelése 132 
-a viselkedése-a előtt hangsúlyos szó

illeszkedés hiánya (-vei) 137

magánhangzók megmaradása, ill. hiá
nya 138 

-v kiesése, hiátus 139 
- j>  -gy 140

tagban 133 
■a viselkedése-^ után 134

hangrendi illeszkedés összetett szóban
135

hangrendi illeszkedés szókapcsolatban
136

(1966) Penavin Olga
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