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Magyarországi Német Nyelvjárások.
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szerkeszti P E T Z  G E D E O N  ley. tag.

A M. T. Akadémia I. (nyelv- és széptudományi) osztálya 1903 jún. 8-án 
tartott ülésében hozott határozatával kívánatosnak mondotta, hogy — 
magyar nyelvjárásainknak régóta folyamatban levő' tudományos ismerte
tése mellett — a hazai nem-magyar nyelvjárások tudományos feldolgozá
sára irányuló tervszerű, rendszeres munkásság is indúljon meg s az e végből 
szükséges intézkedések megtételével az osztály kebelében fennálló nyelv- 
tudományi bizottságot bízta meg. E bizottság javaslata alapján az osztály 
mindenekelőtt a hazai német és szláv nyelvjárások tudományos feldolgozá
sát és ismertetését határozta el és egy-egy sorozatnak megindítását mon
dotta ki, melyben az illető nyelvjárásokra vonatkozó tanulmányok meg 
fognak jelenni; a M. T. Akadémiának 1904 január 25-én tartott összes 
ülése pedig megszavazta az e vállalat megindítására szükséges költségeket.

Midőn e határozatok értelmében a Magyarországi Német Nyelvjárások 
ez. sorozatot megindítjuk, azt hiszszük, hogy ezzel szolgálatot teszünk 
nemcsak az általános nyelvtudomány ügyének, hanem a magyar nyel
vészetnek is, a melynek művelését Akadémiánk mindig egyik legelső 
feladatának és kötelességének ismerte. Hogy csak egyet említsünk: a 
magyar nyelv kölcsönszavaira vonatkozó kutatásnak okvetetlenül szüksége 
van a ha-zánk területén élő nem magyar nyelvjárások szókincsének pon
tos és hiteles ismeretére. Tanulmányaink erre nézve megbízható anyagot 
kívánnak nyújtani, a minthogy viszont lehetőleg ügyet fognak vetni az 
illető nyelvjárásoknak a magyarból került elemeire is. Ekkép e tanul
mányokkal is elő akarjuk mozdítani ama tudományos törekvéseket, 
melyek hazánk lakossága történetének és szellemi életének, nyelvének 
és szokásainak részletes felkutatására irányulnak, és hozzá akarunk 
járulni ama fontos feladat megoldásához, melyet Akadémiánk alapszabályai 
tűznek elénk: a hazának minden tekintetben való megismertetéséhez.

A Magyarországi Német Nyelvjárások sorozatából eddig a következő 
füzetek jelentek meg:

1. Dr. Gedeon Alajos: Az alsó-mcczcnzéfi német nyelvjárás hang
tana. 1905. 78 1. Ára 1 kor. 50 fill.

2. Lindenschmidt Mihály: A verbászi német nyelvjárás alaktana. 
1905. 38. 1. Ára 90 fill.

3. Gréb Gyula: A szepesi felföld német nyelvjárása. 1906. 92 1. 
Ára 1 kor. 80 fill.

4. Hajnal Márton: Az isztimén német nyelvjárás hangtana. 1906. 
64 1. Ára 1 kor. 20 fill. *

5. Dr. Kräuter Ferencz : A niczkyfalvai német nyelvjárás hangtana. 
1907. 52 1. Ára 1 kor.

6.,Schäfer Illés: A kalaznói német nyelvjárás hangtana. 1908. 
60 1. Ára 1 kor. 20 fill.

A vállalat feladatairól 1. részletesebben Akadémiai Értesítő 1905. 
évf. 472. 1.
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BEVEZETÉS.

Dobsina*) (németül Dobschau, a nyelvjárásban topsv, régi 
nevei Topschuha, Topschau) Gömörmegye északi részében fekszik 
és abban a megyében az egyetlen német város.

Vidékén történeti adatok szerint már a legrégibb időben 
bányásztak; így tudjuk azt, hogy az első letelepülők kelták 
voltak, kik ott a bányászatot — mint a maradványok bizo
nyítják — nagyban művelték. Utánok jöhettek a quadok, kik 
Timon és Severinus római történetírók állítása szerint már 
Krisztus születése idejében Dobsina vidékén laktak. Hogy a 
quadok meddig tartották fenn magukat, arról nem tudunk bizo
nyosat. Ha Bartholomoeidesnek hinni lehet, akkor utódaik még 
a XIV. században is éltek: Comitatus Gömöriensis notitia 1800. 
•ez. müvében ugyanis azt mondja, hogy azok az emberek, kiket 
Bebek Miklós 1326-ban a közeli vidékekről Dobsinára telepített, 
tulajdonképen a quadok utódai voltak.

S ez nem lehetetlen. Nem hiszem, hogy e hatalmas törzs, 
mely a történet tanúságai szerint a Sajó völgyében, tehát Dobsina 
vidékén is lakott, oly korán elpusztult volna; egyes töredékei 
a nagy hegyek közt elszórva — bizonyára sokáig fenntartották

*) Dr. Melich János szerint Dobsina szláv személynévből 
képződött: Dobsa beczéző alak Dobroslav-ból, Dobsina pedig =  
Dobsa úré. A monda szerint bányászok nevezték el a várost. 
Épen ebédjüket főzték, midőn eszökbe jutott, hogy városuknak 
nincs neve. Hogyan nevezzék el? Hosszas tanakodás után abban 
állapodtak meg, hogy hallgatni fognak, s az első szó, melylyel 
a csendet megtörik, lesz a város neve. Bövid idő múlva egy 
bányász, a fazékban forrni kezdő vízre mutatva, elkiáltja m agát: 
en top sä in den Topf schau. így lett a város neve topsv.

1*
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magukat és összeolvadtak Dobsina későbbi bevándorlóival. Való
színűnek tartom tehát, hogy a dobsinaiak ősei között quadok 
is vannak, nyelvűkbe pedig quad elemek is vegyültek. Ezt azon
ban kimutatni teljes lehetetlenség, minthogy a quad nyelvet 
egyáltalában nem ismerjük. Ha legalább néhány szó maradt 
volna meg belőle, már akkor ki lehetne mutatni e hatalmas 
germán törzs befolyását a dobsinaiak nyelvére.*)

A mi Dobsina későbbi bevándorlóit illeti, tény, hogy 
királyaink a XII. és XIII. században nagyobb számú németeket 
telepítettek a Szepességbe; a későbbi időben is mindig történtek 
telepítések. A szepességiekkel egy időben jöhettek be a dobsinaiak 
s azok a németek, kik — mint Bartholomoeides mondja — 
valamikor Rozsnyón és Gömör megye más vidékén laktak.

A dobsinai nyelvet egyformán beszélik az egész városban; 
sehol semmi eltérés a kiejtésben vagy szókincsben. Fejlődését 
és régi hangtani sajátságait nem ismerjük, mivel régi nyelv
járási emlék nem maradt ránk.

Újabban a nyelvjárás évről-évre veszít eredetiségéből. 
A németek a bányászat pangása miatt kivándorolnak Amerikába 
s helyöket a tótok foglalják el, kik már annyira elszaporodtak 
Dobsinán, hogy az idegen inkább tótnak nézi. városunkat, mint 
németnek. Azután a magyar nyelv is folyton terjed; a fiatal 
nemzedék az áll. elemi és polgári iskolában tanul magyarul, & 
néhány öreg embert kivéve, most már minden német bírja a 
magyar nyelvet. A tótokkal való érintkezésben pedig a tót nyelvet 
használják a dobsinaiak.**)

Ez az oka annak, hogy a dobsinaiak nem beszélnek már 
azon a tiszta, zamatos «buléner» nyelven, mint régen; eredeti, 
tősgyökeres szavakat, kifejezéseket és szólásokat manapság már 
ritkán hallani. így a következőket: ätslox =  csatorna nyílása, 
kwokshaos — árnyékszék, join — enni, paen traegn hiatn zaen =  
a hol nem kínálják a vendéget semmivel, stb. már nem hasz

*) Bartholomoeides szerint quad szó : kwondl =  szénpor, a 
mi azonban puszta föltevésen alapul.

**) A legújabb népszámlálás (1900. évi) adatai szerint 
magyar nyelvű lakos van 742, német 2793, tót 1485, egyéb 91; 
összesen 5111.



nálják. Én ezeket öreg emberektől hallottam. S akkor, mikor a 
gyűjtés munkáját végeztem, nem csupán a magam nyelvkincsét 
vettem alapul, hanem lehetőleg idős férfiakhoz és asszonyokhoz 
fordultam, kik még az irodalmi nyelvet sem tudják.

Gyűjteményem bizonyára nem teljes; sok szó feledésbe 
fog merülni, különösen olyanok, melyeket már ritkán hallani. 
Megnyugtat azonban az a tudat, hogy két éven át szakadatlanul 
gyűjtöttem s hogy a gyűjtésben mások is segítségemre voltak. 
Első sorban hálával tartozom Klein Samu nyug. polg. isk. igaz
gató urnák, ki népköltészeti gyűjteményét és a magyar kölcsön- 
szók jó részét rendelkezésemre bocsátotta. A dűlők, mezők el
nevezéseit, továbbá a növény- és állatneveket összegyűjtötték 
Mikulik Samu, Mráz József tanítók és Spangel Rezső főgymn. 
tanuló. Fogadják mindnyájan ez úton is hálás köszönetemet.

HANGTAN.

I. A nyelvjárás hangjai.

1. Magánhangzók.

a) Egyszerű hangok: i, i; e, e; e, e; d; a, a; v ; o, ö; 
o, ö; u, ü.

b) Diphthongusok: ia ; id; ea; ae ; ao; oa; pi; ua; ud; no.
c) Orrhangú vocalisok és diphthongusok.

a) E g y s z e r ű  m a g á n h a n g z ó k .

1. §. a, ä (Bell-Sievers a2). Nyilt hang, sokkal nyiltabb, 
mint a magyar a; tökéletesen megfelel német irodalmi a-nak e 
szavakban : Park, Bahn, pachten. Képzése középső nyelvállással 
történik; az ajkak jobban távolodnak egymástól, mint pl. a 
magyar a-nál. — A rövid a megfelel a-nak kölcsönszavakban; 
kfn. a-nak r, rr és r +  cons, előtt; kfn. e-nek és kfn. e-nek 
r előtt, ha a diphthongizálás elmarad; kivételesen kfn. d-ból és 
kfn. a-ból is származott. Hosszú ä-nak megfelelője kfn. ae, kfn. 
ouw, kfn. öu, kfn. öuw, nagyon ritkán kfn. iu, kfn. ei és kfn. ou.
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2. §. v (Bell-Sievers n2). Nyíltabb az a-nál. Ejtése gyors 
és rövid, a miért el van mosódva kissé, de azért még elég 
tisztán hangzik. Leginkább képzőkben, ragokban és általában 
hangsúlytalan szótagokban találjuk. A lágy ínyen innen képezzük 
a nyelvnek nagyon kevés domborításával. Csak röviden fordul 
elő. — Megfelel a kfn. gg-előrag e-jének, szóvégi kfn. a-nak és 
szóvégi kfn. ia-nek.

3. §. o, ö (Bell-Sievers o2). Valamivel zártabbak a német 
irodalmi o-nál. Articulatiójuk helye a lágy ínyen van, de sokkal 
hátrább, mint az a-ná l; az ajaknyílás nagyobb az o, p, vagy 
u, w-énál. Az ö, melynek articulatiója feszes, egy árnyalattal 
zártabb hangzású. — A rövid o kfn. a-ból származott; magyar 
és tót kölcsönszavakban o felel meg neki. Hosszú ó-nak hangzik 
kfn. a, kfn. ou, kivételesen kfn. d, kfn. ő és néhány idegen 
szó a-ja.

4. §. o, p (Bell-Sievers a2). Az előbbieknél sokkal zártabbak 
és az u-hoz nagyon közel álló hangok. A nyelvállás felső, mint 
az M-nál, de az articulatio a lágy ínyen beljebb (hátrább) megy 
végbe. Ajakgömbölyítés nincs. Ejtésük kissé nasalizált. — Mind
két hang kfn. a-ból, kfn. o-ból és kfn. ő-ból fejlődött. A rövid 
p hangot megtaláljuk még a kfn. ver- előragban, továbbá meg
felel kfn. a-nak zöngétlenek, l, m, n +  cons, előtt, nagyon ritkán 
kfn. ú-nak; a hosszú p kivételesen kfn. a-ból is származott.

5. §. u, ü (Bell-Sievers a2). Felső nyelvállással képezzük.
A nyelv háta érinti a lágy íny elülső részét, az ajkak pedig
jobban összehúzódnak, mint az o, vagy o-nál. Az ajakgömbölyítés 
nagyon csekély. A hosszú ü zártabb, mint az u és képzésénél 
a nyelvizmok erősebben feszülnek. — E hangok kfn. uo-nak
felelnek meg. A rövid u azonkívül még kfn. u-ból származott, 
szórványosan kfn. o-ból és végül kfn. g-ből az igék be- prefixumá
ban ; a hosszú u megfelelője még kivételesen kfn. a, kfn. o és 
kfn. ő.

6. §. i, i (Bell-Sievers i2). Felső nyelvállással képezett
hangok. A nyelv hegye az alsó fogsorra támaszkodik, háta pedig 
a kemény íny felé emelkedik, a hol az articulatio történik.

i
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A két hang között az a küiömbség, hogy a rövid i nyílt, a hosszú 
j pedig zárt hang; a rövid i-t jobban elül képezzük, míg a 
hosszút valamivel hátrább. E hangok, minthogy nyjkban hiány
zik az ajakgömbölyítés a palatális vocalisoknál, ü, ű helyett is 
állanak. — Megfelelőjük kfn. ü, kfn. ie, kivételesen kfn. I. A rövid 
i még kfn. i-böl is fejlődött, b, d, g, l, t, s, sch előtt, szórvá
nyosan kfn. é'-ből; a hosszú i kfn. 7-nek felel meg b, d, g előtt, 
továbbá r előtt ott, a hol nem következik be a diphthongizálás.

7. §. e, é (Bell-Sievers se1). Zártabbak, mint a 9. §-ban 
leírt g. A nyelv középső állásával képezzük; háta a kemény 
íny hátsó része felé articulál. Az é-nél az articulatio feszesebb, 
külömben nincs küiömbség közte és az e között. E hangnak, 
mint az i-nek, nincs megfelelő párja az ajakhangúak közt. Az 
e-nél t. i. hiányzik nyjkban az ajakgömbölyítés; azért ö isme
retlen és helyette e hangot találunk. — A rövid e-nek megfelel 
kfn. e, kfn. ei, ritkán kfn. e és kfn. i ; a hosszú e néhány eset
ben kfn. 7-ből és kfn. öu, öuw-bői fejlődött.

8. §. e, é (Bell-Sievers e1). Erősen zárt hangok, melyek 
közel állanak az i-hez; idegenek i-nek hallják. A nyelvállás 
megfelel az i-ének, vagyis szintén felső, de az articulatio vala
mivel hátrább van. Az alsó ajak az alsó fogsor felé közeledik 
és az ajaknyílás még kisebb, mint az i-nél. A hosszú e majd
nem olyan, mint a magyar zárt é (iné: lé). — Mindkét hang 
kfn. é-ből, kfn. é és kfn. oe-ből származott; a hosszú é megfelel 
kfn. ae-nek, kfn. e-nek d, g, s, t előtt, kivételesen kfn. ei-nek; 
a rövid e kfn. e-ből fejlődött több esetben, továbbá kfn. w-ből 
zöngétlen hangok, n +  cons, előtt és kfn. o-ből.

9. §. e (Bell-Sievers e2). Sokkal nyíltabb, mint a köznyelv
nyílt e-je; megfelel a Pferd szó e-jének. Nyjkban csak liquidák 
és nasalisok előtt fordul elő helfen, fqr/tn  fürchten, hqman
hemmen, hqvdr Henker). Képzésénél az alsó állkapocs lefelé 
ereszkedik, a nyelv pedig alsó állásba jön és hegye az alsó fog
húst érinti. — Leginkább kfn. e-ből és kfn. é'-ből lett.

10. §. 9 (Bell-Sievers a). Gyenge súlyú szótagokban fordul 
elő. Tulajdonképen középső nyelvállással képezett e, de gyorsan 
és röviden ejtve. Azonkívül nyíltabb és kis mértékben nasa-
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lizált. — Nagyobbára a mellékszótagok gyengült magánhangzói
nak felel meg.

b) D i p h t h o n g u s o k .
11. §. ia. Az i képzésére és hangzására nézve nem tér el 

a különálló i-től. Az a szintén megtartja nagyjában jellemző 
vonását, de keveset közeledik az e felé. — Megfelel kfn. i-nek 
és kfn. ii-nek r előtt.

12. §. ea. Az e itt ugyanaz, mint a 7. §-ban leírt e, vagyis 
középső nyelvállással képezett zárt e. Az a képzése olyan, mint 
az ia diphthongus u.-jáé; a-nak hangzik, de azért közel áll az 
e hanghoz. — E diphthongus r előtt álló kfn. ae-ből, kfn. e-ből, 
kfn. é’-ből, kfn. é-ből és kfn. ó'-ből származott.

13. §. ae. Az a hang ejtése itt nyiltabb. Sajátságos hang 
a diphthongus második része. Képzésére nézve tulajdonképen 
e középső nyelvállással, míg hangzás tekintetében i felé hajlik. 
Idegenek többnyire i-nek hallják. — Gyakori diphthongus, mely 
megfelel kfn. í-nek, kfn. tu-nak, kfn. ei-nek és kfn. íe-nek.

14. §. ao. a tiszta és teljes hang, mely minden tekintet
ben megfelel az a vocalisnak. Az o hangzására nézve u, míg 
képzés tekintetében határozottan o hang. — Megfelelője kfn. ü, 
néhány esetben pedig kfn. ou.

15. §. oa. o hang egészen olyan, mint az o vocalis. Az a 
is megegyez a külön álló a-val, csak azzal a külömbséggel, hogy 
valamivel zártabb. — E diphthongus r +  cons, előtt álló kfn. 
a-ból, r előtt álló kfn. a-ból, kfn. o-ból és kfn. ő-ból származott.

1G. §. ua. Első része tökéletesen megfelel a rövid ?í-nak. 
Az a zártabb ejtésű, mint az a vocalis. — E diphthongus az 
r előtt álló kfn. u diplithongizálása folytán keletkezett.

17. §. uo. u semmiben sem külömbözik az u vocalistól. 
Az o hang is megfelel az o vocalisnak, ejtése azonban többnyire 
nasalizált. — Első része többnyire kfn. e-nek, második része 
kfn. tt-nak felel meg.

18. §. id. Az első hang megfelel a rövid i-nek. d pedig az 
a hang. mely hangsúlytalan szótagokban fordul elő, itt azonban



valamivel nyíltabb. — Az i bang kfn. i-ből keletkezett, az a 
pedig kfn. e-nek felel meg mellékszótagokban.

19. §. pi. Ritka diphtongus (loiy). Mindkét hangja jól és 
tisztán hallik. — E dipthongus kfn. d-ból fejlődött.

20. §. ua. Még az pi diphthongusnál is ritkábban fordul 
e lő ; csak egy szóban találtam (ruariy, pl. as ä es ruariy =  a tojás 
megbüdösödött). Az u itt mindenben megfelel az u vocalisnak, 
az a pedig a hangsúlytalan szótagok 3-je; itt azonban nyíltabb, 
olyan mint az ia diphtbongusban. — Megfelel kfn. üe-nek.

c) O r r h a n g ú  v o c a l i s o k  és d i p h t h o n g u s o k .

21. §. Nyelvjárásunkban minden vocalis és diphthongus, 
ha nasalis hang előtt áll, nasalizálódik. A nasalizálás hol gyen
gébb, hol erősebb. Ha csak egy nasalis hang van a vocalis 
mellett, akkor ennek nasalizálása alig érezhető; pl. sten Stein, 
brin brennen, heanar Hörner, puomtar Beamter. De már két 
nasalis között (mön Mann, rnpn Mohn, men mähen) valamivel 
nagyobb a vocalis nasalis színezete; minél mélyebb a magán
hangzó, annál több levegő megy az orrüregen keresztül. Az n 
hangot úgy a gyenge, mint az erős nasalizálásnál tisztán ejtik. 
Nem hallik az n és így igazi orrhangot ejtünk n +  cons, előtt, 
ha a vocalis hosszú (é~fox einfach, sté~plyl Geldbörse, ö~gvbpnt 
kfn. ane-venge), továbbá a nasalisok összetalálkozása alkalmával 
(fg~mar, e h. fon +  mar von mir) és végül spiránssal végződő 
főneveknél és igéknél*) (hpz~ Hosen, péz~ Besen, kpx~ kochen).

2. Mássalhangzók.

Nyelvjárásunkban a következő mássalhangzók vannak:
a) Liquidák: l, r.
b)  Nasalisok: m, n, n.
c) Explosivák : 1. zöngések: b, d, g; 2. zönge nélküliek: 

p, t, k.

*) Az írásban csak a két utóbbi, az erősebb nasalizálást 
tüntetem fel, míg a gyengébb nasalizálás jelölését szükségtelen
nek tartom.
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d)  Spiránsok: 1. zöngések: w, j, z, 2,; 2. zönge nélküliek:
f, h, s, s, x.

e) Affricaták: a) dentalis: ts ; b) palatális: ts; c) labi
alis : pf. - a .

a) L i q u i d á k .
22. §. I. Képzése alkalmával a zönge hol a jobb, hol a 

baloldalon megy k i; mindkét út egyszerre soha sincs nyitva 
(unilateral l). Az articulatio pedig mindig más és más helyen 
történik, mert a nyelv helyzetét minduntalan befolyásolják azok 
a hangok, melyek l előtt vagy l után állanak. így t, d után a 
nyelv hegye a felső foghúst érinti. Magasabbra emelkedik akkor, 
hogyha i vagy a után következik az l, és minél mélyebb a 
hang, annál magasabb pontján az alveolának articulál a nyelv 
hegye. Az o hang, vagy a labiális p, f  után a nyelv már az 
alveola felső részét érinti, p hang mellett lévő l articulatiója 
már a kemény ínyen történik. Ez az l majdnem olyan, mint a 
szláv l. A k és g melletti l képzése alkalmával a nyelv alkal
mazkodik a k és g állásához, háta t. i. a kemény ínyhez simul, 
a hol az articulatio történik. — Megfelel neki kfn. I, néhány 
esetben kfn. r; szó végén többször másodlagos l jelentkezik.

23. §. r. Alveolaris r, melynek képzése úgy történik, hogy 
a nyelv oldalai a felső zápfogakra támaszkodnak, hegye pedig 
a felső alveola elülső része felé articulál (outer r). Rezgést csak 
a nyelv hegye végez. Előfordul a szó elején és végén, ritkábban

szó középén, a mennyiben itt többnyire vocalizálódik. — Általá
ban kfn. r-ből fejlődött, szó közepén sokszor kfn. Z-ből; bizonyos 
esetekben másodlagos r fejlődött szó végén.

b)  N a s a 1 i s o k.
24. §. vi. Az in bilabiális hang. Két ajkunkat gyengén 

összeszorítjuk, miközben a zönge az orrüregen megy keresztül. 
Az ajkak csak a szótagképző m-nél {löhn loben, kipm Hagebutte) 
záródnak erősebben. — A kfn.-ben mindenütt m felel meg neki.

25. §. n. E nasalis képzése módját befolyásolják azok a 
hangok, melyek előtte vagy utána állanak. Rendesen úgy ké
pezzük, hogy a nyelv hegyével a felső metszőfogakat és a fog-

i
i
í
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húst érintjük (postdentalis). I melletti n képzésénél a nyelv 
csúcsa feljebb emelkedik és az n ilyenkor alveolaris hang {hóin 
holen). — Szó elején és végén kfn. w-ből származott; szó végén 
és hangsúlytalan szótagokban sokszor kfn. m-nek felel meg 
nyjk. n-je. Labialis nasalis mellett kfn. n helyett m van, spiráns 
végén pedig részben vocalis, részben nasalis az n. Végül másod
lagos n is fejlődött.

Jegyzet. A liquidák közül l és a nasalisok m, n előfordul
nak mint szótagképző hangok is (l, in, n).

26. §. n. Jelöli azt a hangot, melyet úgy képezünk, hogy 
a nyelv hátát a lágy Ínyhez szorítjuk; ugyanaz a hang, melyet 
a magyarban is ejtünk g és k előtt e szókban: ing, munka. 
Az articulatio helyét mindig az a hang határozza meg, mely az 
v előtt áll. így magas hangok (i, e, e, $) után az n mindig 
palatális; i-nél legelői, a többinél fokozatosan hátrább történik 
az articulatio. A mély magánhangzók után gutturalis n-i ejtünk, 
de az articulatio helye itt is változik; a után a hátsó ínyen 
képezzük az n-1, u után valamivel hátrább, leghátul pedig o és 
o után. Ez utóbbinak megfelel a szótagképző n articulatiója 
gutturalis k után (hokv hacken); gutturalis g után azonban még 
valamivel mélyebben képezzük n-1 (jógii jagen). — Az n meg
felel a kfn. ng-nek, az nk pedig a kfn. nk nak.

c)  E x p l o s i v á k .

27. §. h, p. Mindkettő bilabiális hang; a ó-nél gyengébb, 
a p-nél pedig erősebb a két ajak összezárása. Megjegyzendő 
azonban, hogy nyelvjárásunk p-jénél az ajkak sohasem csukód
nak oly erősen, mint pl. a magyar p ejtésénél. — b kfn. w-ből 
származott szó elején; szókezdő br kapcsolatban és idegen sza
vakban megmaradt a kfn. b. A p hangnak szó elején, közepén, 
végén és zöngétlen hangok mellett általában kfn. b felel meg, 
szókezdő és szóközépi p néha kfn. p-ből származott. Végül p-nek 
m után álló ny. germán p és kettős pp felel meg szó közepén 
és szó végén.

28. §. d, t. Alveolaris hangok. Mindkettőnél a nyelv hegye 
a felső alveola felé articulál (coronalis articulatio), a í-nél erő
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sebben, mint a d-nél. Azonkívül a í-nél a nyelv elülső része 
érinti a felső foghúst és a metszőfogakat, míg a d-nél ezt nem 
venni észre. — d kfn. d-bői és szóközépi kfn. í-böl (vocalisok 
között és i  után) származott, t kfn. í-nek felel meg és a szó 
végen kfn. d-nek; másodlagos t van szó közepén vocalisok 
között és szókezdő s, s és r előtt.

29. §. g, k. Képzősök helye változik a szerint, a mint 
magas vagy mély hangzó áll előttük vagy utánuk. Magas hangzók 
mellett részben a kemény, részben a lágy ínyen képződnek, mély 
hangzók mellett pedig közvetlen a torok fölött és ilyenkor veláris 
hangok. Palatális a g, k a következő hangok mellett: i, e, e, g; 
legeiül képezzük a zárt i mellett, a többi hangok fokozatosan 
hátrább tolják az articulatiót, melynek legszélső határa a lágy 
íny közepe táján van. Mély hangzók után szintén több fokozat 
van a g és k articulatiójában. Legmélyebb az articulatio a után, 
azután fokonként feljebb megy o, o, u hangok után. — g általá
ban kfn. tp-nek felel meg, néhány esetben kfn. A-ból származott, 
kfn. k (ck) helyén nyjk.-ban is k van, mely néhány szóban ny. 
germán A>nak felel meg; zöngétlen hangok előtt és szó végén 
nyjk. k-ja kfn. g-bői fejlődött.

d) S p i r á n s o k .

30. §. w labiodentális hang. Mint egyedül álló hang ritkább 
nyjkban, de annál sűrűbben találjuk ezekben a kapcsolatokban: 
sw, tsw, kw. Itt a w majdnem bilabiális; a két ajak ugyanis 
közelebb jön egymáshoz és a felső fogsor alig érinti az alsó 
ajkat. Épen azért a w zöngéje sem hallik oly tisztán és 
erősen, mint a magában álló w-nél. — Csak szó elején den- 
talisok és gutturalisok után felel meg kfn. w-nak ; szóközépi 
kfn. w az előtte és utána álló vocalissal összeolvadt nyjkban.

31. §. j  palatális hang, melynek articulatiója a kemény 
ínyen történik, körülbelül a zárt i helyén. — Megfelel kfn.y-nek.

32. §. z, z zöngés hangok. Az első igen gyakori nyjkban, 
de többnyire szó elején és közepén fordul elő. Képzése hasonló 
az s hangéhoz, melyet lejebb részletesen leírok. A külömbség 
csak az, hogy a z valamicskével lejebb articulálódik és a levegő

*

i
í
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kifúvása erősebb. Zöngéje jól és tisztán hallik nyjkban. Éj) így 
a Z-nél is, mely alveolaris hang; megfelel neki a magyar zs. 
Eredeti szóban ritkább, de magyar vagy tót kölcsönszavakban 
többször találkozunk vele (íep Tasche, zmbv Kröte). — z kfn. s-nek 
felel meg vocalis előtt szó elején, vocalisok között és zönge han
gokkal kapcsolatban; z zönge hangok közt álló kfn. sc/i-ból 
származott.

33. §. f  mindig labiodentális hang. Az alsó ajak, mely 
egyúttal kissé beljebb is húzódik, odaszorul a felső metszőfogak
hoz és a levegő az így támadt résen megy ki. — Megfelel neki 
kfn. f  (germán p), szókezdő kfn. p/t, /  (germán p, ufn. pf) és 
germ. /  (kfn. / ,  v).

34. §. h. Képzése és hangzása majdnem olyan, mint a 
magyar hehezeté. Megtaláljuk szó elején és közepén. De nem
csak külön fordul elő, hanem k, p, t mellett is szó végén (ritkán 
szó közepén) gyöngén hallik, ha ezeket a mássalhangzókat erősen 
ejtjük (tenuis aspirata. 46. §.). Az explosivák közül a fortiseket 
ép az külömbözteti meg a zönge nélküli lenisektől, hogy az 
előbbieket gyönge hehezettel ejtjük. Az írásban azonban nem 
jelölöm az aspiráltságot. -— h kfn. h-ból fejlődött szó elején ; 
hs-ben explosiva lett kfn. h-ból.

35. §. s, s. Az s hang alveolaris. ügy képezzük, hogy a 
nyelv hegyét az alveoláig emeljük (valamivel lejebb, mint a 
d, t-nél) s itt támad az a rés, melyen keresztül a levegő ki
tódul. A nyelv alakja is megváltozik, a mennyiben közepe táján, 
közel a hegyéhez, behorpad; a behorpadás mély hangzók után 
mindig erősebb. Az s nyelvjárásunkban nagyon ritkán áll szó 
elején, csak egy-két keresztnévben találtam (somi Samuel). — 
s is alveolaris hang. A nyelv hegye, mely magasabban van, mint 
az s-nél, lazán érinti az alveolát és háta is jobban emelkedik 
a kemény íny felé. Nekem úgy tetszik, hogy a nyelv hátának 
is jelentékeny része van az s képzésében. Hogy az ajkak közre
működnek, kitűnik abból, hogy mindkét ajkat előre toljuk, az 
alsót jobban, mint a felsőt. — s megfelel kfn. g (g3 )-nek, régi 
ss-nek és kfn. s-nek szó végén és zöngétlen hangok mellett, 
s lett nyjkban sl, sm, sn, sp, st, sw hangkapcsolatok s hangjá
ból, továbbá régi rs-ből és sk (kfn. sch)-ból.
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36. §. %, x. Az első ich-Laut, a második ach-Laut; y pala
tális hangot, x pedig gutturalis hangot jelöl. Az előbbi magas 
(i, e, e, %), az utóbbi mély magánhangzók (a, o, o, u) után 
áll. ■— E hang az -ig és -endig képző g-jéből fejlődött; sok 
szóban kfn. g és kfn. eh felel meg neki, kivételesen kfn. fc-ból 
lett x (x ).

e) A f f r i c a t á k .

37. §. ts, ts. Képzésüknél a nyelv az s, illetőleg s spiráns 
helyzetében van. Erősen odatámasztjuk az s, illetőleg s arti- 
culatiójának helyére, azután hirtelen visszarántva, rést engedünk 
a kitóduló levegő számára. — ts megfelel kfn. s-nek, kfn. szó
kezdő ^-nek és kfn. szóközépi te-nek; is kfn. 2  (tz)-bői fejlődött.

38. §. p f  bilabiális képzésű; de az ajkak összezárásán kívül 
az alsó ajak még a felső fogsort is érinti. Ebben és az előbbi 
affricatákban az átmenet az explosiváról a spiránsra hirtelen 
történik, úgy hogy a két hang majdnem teljesen összeolvad. — 
E hang ny. germán p  (ufn. p/)-nek felel meg.

II. A k iejtés és  hangsú ly .

39. §. A dobsinaiaknak sajátságos kiejtésök van; laikus 
jellemzéssel élve, nyersen és keményen beszélnek, a miért be
szédjük nem hangzik kellemesen. A szepességi és meczenzéfi 
nyelvjárás (mint személyes megfigyelésből tudom) simább és 
lágyabb, a zárt hangzók nem tömörülnek annyira és a mással
hangzókat nem halljuk úgy ropogtatni, mint a dobsinaiaknál. 
Ez az oka annak, hogy idegen emberek nem tartják kellemes
nek nyelvünket; szerintök a Szepességben szebben és jobban 
beszélnek németül. De azért nincs nagy külömbség a két nyelv 
kiejtése között, a mi abból is kitűnik, hogy a dobsinai és sze
pességi egészen jól megérti egymást.

40. §. Az erősségi hangsúlynak több változata van nyelv
járásunkban. Ha a szót külön, magában mondjuk, akkor a leg
nagyobb hangsúly mindig a tőszótagra esik, mint a logikailag 
legfontosabb szótagra. A többi szótag hangsúlya között többféle 
erősségi fokozat van.



15

Két tagú szóban van egy erős és rendszerint egy gyenge 
harmadhangsúly; ez utóbbi képzőkben és ragokban is előfordul. 
Három tagú szóban ezeken kívül még egy harmadik hangsúlyt 
is találunk, mely mindjárt az erős hangsúly után következik; 
általában mellékhangsúly a neve, de nevezhetjük másodhang
súlynak is. A mi az erős súlyú szótagot illeti, ezt körülbelül 
egyforma nyomatékkai ejtjük a két és három tagú szavakban. 
De már a másodhangsúly erőssége ingadozik; több tagú szavak
ban érezhetőbb, mint két tagúakban. Pl. gaetsi/  geizig szóban 
a tsiy szótagot, melyen a másodhangsúly van, gyengébben

1 23
ejtjük, mint pl. haelia heilig szó Zi-tagját (az 1 jelenti az erős,
2 a másod-, 3 pedig a harmadhangsúlyt — Schwachton). De 
néha két tagú szavakban is a másodhangsúly vetekszik erős
ségre nézve a három tagúakéval és pedig összetételekben

1 2
(fraemon Freimann), továbbá oly szókban, melyeknek képzője 
-unk, -soft és -haet (reynunk Rechnung, faentspft Feindschaft,
tgmhaet Dummheit). Az -iy, -liy, -link, -tox szótagokban ugyan-

12 1 2
azon hangsúly határozottan gyengébb (meliy Milch; butslink

1 2
Erdschierlingkraut; zontpx Sonntag). A harmadhangsúly oly szó- 
tagokban fordul elő, melyeknek hangzója gyengült (trégar Träger; 
fötdr Yater); a képzőket, ragokat és igekötőket majdnem ki
zárólag ezzel a hangsúlylyal ejtik. Mivel nyjkban csak három 
változata van a hangsúlynak, azért háromnál több tagú szavak-

,  12 3 1 3
ban az egyes hangsúlyok ismétlődnek. így e szóban : piagxrméstdr 
Bürgermeister a pi és mé szótagokat erős hangsúlylyal mondják, 
a második szótagon a mellékhangsúly van, a gdr-en a harmad
hangsúly, mely aztán ismétlődik a tdr szótagban. Az idegen szavak 
nagyon ritkán tartják meg eredeti hangsúlyukat, mint a követ-

1 2  2 * 1 2 12b 3
kező példák bizonyítják: dohán dohány, éandar zsandár, komédia 

2 1 2 1
komédia, húsár huszár, masln masina.

41. §. A mondathangsúlynak ugyanazon nemei vannak, 
mint a szóhangsúlynak. Megkülömböztetünk a mondatban erős, 
másod- és harmadhangsúlyú szakaszokat (Sprechtakte). Pl. e

12 2 3 2 1 1
mondatban: moagn \ bar iy | om flekn \ gén morgen werde ich 
auf die Bergwiese gehen, legerősebben a mo, flekn és gén szó
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tagot mondjuk; ez utóbbi súlyosabb a másik kettőnél. A másod
hangsúly a bar és om szavakon van, az om valamivel erősebb. 
Leggyengébb az i /  szó hangsúlya.

2 2 i
Kérdő mondatban más a hangsúly elhelyezése: bist \ di kü \

3 1
fgrkef~ wirst die Kuh verkaufen? mondatban legerősebb súlya 
a kéf~ szótagnak van, hozzá közel áll kü, a másodhangsúlyt 
bist és di, a harmadhangsúlyt pedig a for- viseli. A mondat 
fontosabb részeit mindig erősen hangsúlyozzák, a többi szót 
pedig, mint kevésbbé fontosat, gyengébben. Harmadhangsúlyt 
az d vagy néha a rövid nyílt »-val bíró szótagok kapnak. Néha 
megtörténik, hogy, ha két vagy több harmadhangsúlyú szó van 
egy mondatban, az egyiket rendesen erősebben ejtik. Példa rá

3 1 3  2 1  2 3  2
a következő m ondat: dar fotdr \ es ké gutar | mqnts der Vater 
ist kein guter Mensch, melyben a fötdr és gutar szók tar szó
tagja valamivel erősebb, mint a ddr. Mint látjuk, minden mon
datban van egy erős súlyú szakasz, melynek a többi alá van 
rendelve. A viszony az egyes szakaszok közt ép olyan, mint a 
szóhangsúlynál az erős és a többi szótag között.

42. §. Ha a szavakat a hangmagasság szempontjából vizs 
gáljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy a szó erős súlyú tagját 
magas hangon ejtjük. Már alacsonyabb a másodhangsúlylyal biró 
szótag hangja, legalacsonyabb pedig a gyengén ejtett szótagé. 
A magassági hangsúlynak körülbelül ugyanazon fokozatai vannak, 
mint az erősséginek. Pl. e szóban entar früher, az erős és magas 
hangsúly az első szótagon van. tsöbarae Zauberei szóban erősen 
és magas hangon a tsö szótagot mondjuk, ae hangja körülbelül 
két hanggal esik, legalacsonyabb a bar hangja. Az egyes szó
tagok hangja oly viszonyban van a magas hanghoz, mint az 
erősségi hangsúlynál az alárendeltebb szótagok az erős szótaghoz.

43. §. A mondat magassági hangsúlyának meghatározásá
nál legegyszerűbben úgy járunk el, hogy ha a kúlömböző tar
talmú mondatokat egyenként veszszük vizsgálat alá. Kijelentő 
mondatokban a hang — kivéve az erősen hangsúlyos szóét — 
a középhangnak felel meg, pl. e mondatban: iy ge I en di | kiax 
ich gehe in die Kirche, erősen és egyszersmind magas hangon 
a ge szót ejtjük, innen a hang kissé esik és majdnem egyenlő
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magasságban marad a mondat végéig. Az erős és magas hang
súly mindig a mondat legfontosabb részen fekszik, a melyet 
különösen ki akarunk emelni. Ha pl. azt akarom mondani, hogy 
én és nem más megy a templomba, akkor iy szón van a magas
sági hangsúly. Ugyanilyen a hangok változása mellérendelt mon
datban is. iy ge en di kiax unt bar foader pétn ich gehe in 
die Kirche und werde für dich beten, itt a második mondatban a 
bar-1 mondjuk magasan, ettől kezdve pedig a hang alacsonyabb.

Parancsoló mondatban a hang esik; az első szót magasan 
ejtjük, a többi szót körülbelül 3—4 hanggal mélyebben. Pl. ge 
dox obdr geh’ doch aber, mondatban az erősségi hangsúly nyo
matékosabb és a hang magasabb, mint a kijelentő mondatokban.

Kérdő mondatokban a hang emelkedik, a magassági hang
súly változatosabb, mint az előbbi mondatokban: boarst pae 
mar warst du bei mir? a mar szóig a hang folyton emelkedik; 
a külömbség e szó és a többi szó hangja között majdnem egész 
octávát tesz ki. Mikor kíváncsian kérdezünk s nagyon akarunk 
valamit tudni, akkor a mondat magas hangon kezdődik és vég
ződik, közepét pedig néhány hanggal melyebben ejtjük, bqn gést 
vhém wann gehst nach Haus, itt kíváncsian, mintha nem hal
lottam volna jól, intézem a kérdést; azért az első szót magasabb 
hangon ejtem, mint közömbös kérdő mondatban. Ha a kérdő 
mondat csak egy szóból (szakaszból) áll, akkor a hangemelkedés 
nem oly szembetűnő; pl. bös was? bös host? was hast? kettős 
hangsúlya van a kérdő szónak, mikor haragosan kérdezünk.

Ezt a hangsúlyt, mely a kérdő mondatnak oly jellemző 
sajátsága, mindig az értelménél fogva legfontosabb szó kapja.

Ha e szó után gyenge súlyú rész következik, akkor ez 
utóbbitól kezdve a hang lejebb száll, bu boarst d^n wo warst 
denn ?, itt a hang a boarst szó végéig emelkedik, a d%n szóban 
azonban egyszerre esik.

Ha a kérdő mondat fő- és mellékmondatokból áll, akkor 
mindkettőt emelkedő hanggal ejtjük; a kettős hangsúlyú szó a 
főmondatban van. Pl. bi konst du zögn | doz iy net do boar 
wie kannst du sagen, dass ich nicht dort war? — kérdő mondat
ban bi a kettős hangsúlylyal bíró szó; a mellékmondat hangja, 
bár szintén emelkedik, nem jut el addig a pontig, mint a 
főmondaté, talán 1—2 hanggal mélyebb.

Magyarországi német nyelvjárások.  7. 2



1 8

Haragot, fenyegetést tartalmazó mondat hangja szintén 
emelkedik pl. dar slök bit tiy rirn der Schlag wird dich rühren. 
De az utolsó szótagban, mint a kérdő mondatban, a hang hir
telen abba a hangba esik vissza, a melyen a mondatot kezdtük. 
Öröm, csodálkozás, meglepetés kifejezésénél az uralkodó hang 
a magas hang, mely az utolsó szóig emelkedőben van, pl. iy 
hob gm obar gvlaeyt ich habe ihn aber ausgezahlt!

A bánat és szomorúság alaphangja mélyebb, mint pl. a 
kijelentő mondaté. E hang fokozatosan esik, az eses azonban 
nem nagyon szembetűnő; az első és utolsó szótag hangja között 
csak néhány hang külömbség van. Pl. ax du rnae oam kent ach 
du mein armes K ind!

III. A h an gok  erő sség e; fortis és len is.

44. §. Nyelvjárásunk mássalhangzóit a képzés és kiejtés 
erőssége szerint két osztályba sorozhatjuk: a fortisek és lenisek 
osztályába. A külömbség köztük az, hogy a fortiseknél erősebb 
a lehelletet megakasztó zár és energikusabb az articulatio, mint 
a leniseknél. Hosszú mássalhangzót, a milyet a magyar nyelv 
ismer, nem ejtenek a dobsinaiak; nem hosszan, csak erősen 
képezik a hangokat. E mellett szól az a körülmény is, hogy a 
gyerekek, mikor magyarul tanulnak, hosszú ideig nem képesek 
megszokni a kettős mássalhangzók kiejtését.

45. §. A szó elején többnyire lenisek állanak, és pedig 
a b következetesen ott, a hol az irodalmi nyelvben a zöngés 
spiránst w-1 látjuk. (Wasser: bosar; Wald: bolt.) A g ejtése a 
szó elején nyjkban is olyan, mint az irodalmi nyelvben; szó 
végén k-1 vagy y (x)-i találunk, d helyett sokszor t, b helyett 
pedig mindig p áll (Dach: tox; dumm: torn; Bach: pox; Bild: 
pilt). Erősség tekintetében e hangokkal egy fokon áll k is szó 
elején (Kalb: kolp; Kind: kent). Ugyanilyen erős hangok vannak 
szó végén is, a hol az ufn.-ben lenisek állanak (Leib: laep; 
Tag: tök; bald: polt).

46. §. A fortis hangok se nem tiszta fortisek, se nem tiszta 
lenisek, hanem tenues lenes és mintegy középhelyet foglalnak 
el p és b, t és d, k és g között. Igazi fortiseknek csak azon han-
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•gokat vehetjük, melyek vocalisok között állanak és általában 
ott, a hol az irodalmi nyelvben is fortis van (határ, hatsr — hát; 
tép Töpfe). Ezeket erősen és gyönge aspiratával ejtik. A spirán
sokat se képezzük mindig egyforma erősen, mert pl. rövid és 
hangsúlyos vocalis után f , s, y (x ), s, m, n ejtése mindig 
energikusabb (of auf; kox~ kochen; bes~ waschen; tom dumm). 
Ha azonban a vocalis hosszú, akkor már nem oly erős a mással
hangzó (löf laufe; nos*) Nase).

IV. H angkapcso latok .

47. §. A hangok bevezetésére nyelvjárásunkban majd a 
tiszta, majd az erős kezdő kapocs szolgál. Ez utóbbi azonban 
csak vocalis előtt fordul elő, mikor a hangot erősebb nyoma
tékkai kezdjük. Pl. e szóban ’untn unten erős kezdő kapocscsal 
van dolgunk, midőn haragosan vagy mint kérdést ejtem. Annál 
gyakoribb szó elején a hehezetes kapocs, de csak vocalis előtt, 
pl. höbdr Haber, honv Johann. A többi hangot mindig a tiszta 
kapocscsal kezdjük.

48. §. A végző kapocs, melylyel befejezzük a hangot, szintén 
lehet tiszta vagy erős. Vocalis után többnyire a tiszta kapocs 
lép fel; az erős kapocs csak akkor képződik, mikor a szót indu
latosan mondjuk. Példa rá jo ja határozottan és bosszúsan 
ejtve. A liquidákat mindig a tiszta kapocscsal végezzük. De már 
a zönge nélküli explosiváknál, kivált a fortiseknél, a zár meg
nyitása után mindig hallatszik egy gyönge h, mely azonban a 
mondatban eltűnik, hogyha az explosiva után mássalhangzóval 
kezdődő szó következik. Sajátságos módon végezzük a spirán
sokat igéknél és főneveknél, pl. pox~ pochen, kef~ kaufen, oks~ 
Ochsen. Én a hangot, mely itt a spiránsok végén hangzik, orr
hangnak vettem. De azért hallatszik n és egy »-féle hang is, a 
milyet a hangsúlytalan szótagokban találunk.

49. §. Az átmenet az egyik hangról a másikra egyenes 
úton történik, vagyis a szomszédos hangokat minden közvetítés

*) Az írásban egyszerűség kedvéért egyféleképen jelölöm 
a külömböző erősségű explosivákat és spiránsokat.

2*



nélkül fűzzük egymáshoz. Akár vocalist kötünk össze vocalissal, 
akár vocalist consonanssal, vagy consonanst consonanssal, min
denütt a kapocs nélküli átmenetet használjuk.

V. A m á ssa lh an gzók  articu iatiója  a szóban  és ö ssze 
fü ggő  beszéd ben .

50. §. Azon mássalhangzók közül, melyek egymás mellé 
kerülve szoros egységet képeznek, hol az egyiket, hol a másikat 
articuláljuk. Változás történhetik először az articulatio módjá
ban, másodszor az articulatio erősségeben. Nézzük az eseteket 
egyenként.

1. Az articulatio módjának változása.

51. §. A ts, ts és p f  kapcsolatot 1. 37. §. és 38. §. Midőn 
explosiva l hanggal érintkezik, pl. ti, dl, ki (tredln =  piszmog; 
klaebln — csámcsogni; pétin betteln) kapcsolatokban, akkor az 
l képzése lateralis; a nyelv t. i. az explosivák képzése helyén 
marad, miközben oldalt (de csak egyiken) nyílást hagy a zönge 
számára. Ha í-re vagy A;-ra {gatn magy. gatya; hokv hacken) 
nasalis következik, akkor a felállított zárt nem nyitjuk meg, 
hanem lebocsátjuk a lágy ínyt és a lehellet az orrüregen ke
resztül megy ki. Az / ,  b és p hatása alatt labialis nasalissá 
(m ) lett a kfn. n e szókban: homf (hanef); hempdrn több. Him
beere; spembet kfn. spinne-wéppe; hombár haben wir'? Szóvégi 
n helyett a labialis b és p után szintén m lép fel {Ohm 
Ofen; hebnt lieben; kompm kfn. kumpf; sopm Schoppen). Az 
m gutturalis hangok (g, kJ előtt megmarad, míg n ugyanazon 
hangok előtt és után v-é lesz (ungvbitdr Ungewitter; lekn le
cken ; légn legen). Ha azonban az n más szóhoz vagy szótag
hoz tartozik, akkor csak ?<-nek ejtjük (en bük nö den Weg 
entlang). Ha eh után s jön, akkor — mint az ufnben — éh
ből k lesz (oks Ochs); az s hangot ilyenkor hátrább képezzük, 
mint más hangok között. Gutturalis n és s között g fép fel 
(longsom langsam; bringst bringst). — Érintkeznek ezenkívül 
másféle hangok is, ezekről azonban nincs semmi mondani való.
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2 Az articulatio erősségének változása.

52. §. A mássalhangzók articulatiója a hangcsoportokban 
sohasem oly erős. mint mikor kiilön-külön történik a kiejtés. 
E külömbség azonnal szembe ötlik, ha az affricatákat (pf, ts, 
ts) összehasonlítjuk a különálló mássalhangzókkal; amazokban 
az explosivát vagy spiránst nem ejtjük ki. oly energikusan, mint 
pl. e szavakban: kép Haupt; köf Spreu; bei wasche. De a 
mondatban és az összefüggő beszédben sem oly nyomatékos a 
hangok kiejtése, mint mikor a szavakat külön-külön mondjuk, 
így net nicht í-je, ha a szó magában fordul elő, sokkal erősebben 
articulálódik, mint pl. e mondatban: net géb gm nist gib ihm 
nichts!

53. §. Gyengül az articulatio még más esetekben is. így
az igék zönge nélküli explosivája, midőn magánhangzóval kezdődő 
szó elé kerül, a megfelelő zöngés explosivává változik, vagyis 
tenuisból media lesz, pl. bekrt wecken, beg an gf wecke ihn 
a u f ; gep gib (impar.), geh gm gib ihm, ear gaet er gibt, gaed 
sr gm gibt er ihm “?Nyilt szótagban és mikor az ige tőhangzója 
rövid és erősen hangsúlyos, akkor a tenuis nem változik, pl. 
ear pit er bittet, pit ends bitte eines; ear sieht er schluckt, 
slek vhentar schluck ein. — Névszóknál megmarad a tenuis 
magánhangzó előtt, pl. költ kait, költ ez ds mar kalt ist es mir; 
de met mit preepositio t-je d-re változik: med gm mit ihm. 
A főnév és melléknév továbbképzésében mindig media váltja fel 
a tenuist, pl. kent Kind, plur. kenchr; kolp Kalb, plur. kqlbdr ; 
äk Auge, plur. dgn ; költ kait, középfoka kqldar. De nyílt szótag
ban megmarad a zönge nélküli tenuis a továbbképzésben i s :
kép Haupt, plur. hépdr ; pet Bett, plur. petar.

54. §. Mint a tenuis médiára, úgy változnak a zönge 
nélküli spiránsok zöngésekké magánhangzó előtt, pl. gf auf, 
gw gm auf ihm; ear mus er muss, dös muz dr das muss er;
bes wasch(e), bez gm wasch(e) ihm. Sokszor b előtt, is hallani
zöngés z-1 s helyett, pl. döz es böz beat das ist etwas w ert! 
Viszont z helyett s t ejtünk, mikor a zöngés hang zöngétlen 
mellé kerül, pl. dar bitsv (bit zv h.) sgnt kön er wird sie schon 
haben; gepsv {gep zv h.) gm gib sie ihm ; poksv (pok zv h.) en
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packe sie ein. De spiránsok mellett is sokszor s-nek hangzik zt 
pl. di bit son of saen (of zaen h.) sie wird schon auf sein.

55. §. Mondatban a szó elején álló b, d megváltozik p t 
t-re, ha az előtte levő szó végén/, y (x) vagy zönge nélküli 
tenuis van, pl. tref tiy (diy h.) ddr slök treffe dich der Schlag; 
ref par (bir h /  en floks reffen wir den Flachs; kgx tdr (dar h.) 
koch d ir ; zök par (bar h.) sagen w ir; pöt tiy (diy h.) bade dich. 
Két egyenlő tenuis közül, vagy akármilyen két egyenlő hang 
közül, melyek a gyors beszédben egymás mellé kerülnek, mindig 
csak az egyiket ejtjük, pl. go tónk Gott danke; pil tgmas dummes 
B ild ; sto médl stummes Mädchen. Az egymás mellé kerülő s 
és z közül mindig csak a zöngétlen hang hallatszik, pl. dös mm 
zv tűn mondatban a kiejtés: dös musn tűn.

VI. A szótag.

56. §. Nyjkban a szótagképző rész többnyire vocalis, gyengén 
hangsúlyozott szótagban l, m, n, n consonansok is alkotnak szó
tagot (kgtln Gedärme; ebmt Ebene; oltnpark Altenpark; rgknstüp 
Bockenstube). A legtöbb magyarországi német nyelvjárásban, pl. 
a meczenzéfiben, a verbásziban, leibicziben — mint az érteke
zésekből látom — r is lehet sonantikus elem; de a dobsinai- 
ban r előtt mindig hangzik a (dar der; pgtar Butter; fötar Vater).

57. §. A szótagok elválasztására nézve a következőket 
jegyezhetjük meg. A mássalhangzót, mely két szótag közt áll, 
mindig átviszszük a következő szótaghoz; piyer Bücher, tsükgts~ 
zudecken szavakat tehát így tagoljuk: piyar, tsü-kgts~. A mon
datban is — ellentétben az ufn. szótagolással — a szó végső 
consonansát a következő szó hangjához ejtjük; pl. zog gm sage 
ihm, dar hod an er hat ihn mondatokban g és d consonans a 
következő szóhoz tartozik, tehát zö-ggm, dar ho-dan. Ez minden 
magánhangzó előtt álló mássalhangzóra vonatkozik; pl. e vers
sorban its géb iy tiy fgr naenv jetzt gebe sich dich für neune, 
a b hangot a beszédben az iy szóhoz vonjuk (ge-biy). Ha a 
szótagképző elemek között két consonans áll, akkor az egyik az 
első szótaghoz, a másik pedig a következő szótaghoz tartozik 
(hql-parn Heidelbeere; tes-lar Tischler; lép-kiix~ Lebkuchen).
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58. §. A szótag hangsúlyát illetőleg meg kell jegyezni, 
hogy legnagyobb súlya mindig a sonans résznek van ; ezt ejtjük 
a legerősebben. Nyelvjárásunkban megkülömböztetjük a metszett 
(stark geschnitten) és a fogyó (schwach geschnitten) bangsúlyú 
szótagot. Metszett hangsúlya van a szótag rövid vocalisának, 
midőn a hang erőssége bizonyos pontig hirtelen emelkedik, 
azontúl pedig ép oly gyorsan esik. A fogyó hangsúlyt hosszú 
vocalissal biró szótagban találjuk; itt már sokkal lassúbb az 
emelkedés és esés. E kétféle hangsúlyt feltüntetik brit brütet és 
pöt badet szók. Fogyó hangsúlya nem csupán a bosszú vocalis- 
nak van, hanem néha a rövid mellékszótagnak, pl. d'drhem zu 
H aus; siviman schwimmen; nóxp'ar Nachbar szók ddr, an, par 
mellékszótagjai fogyó hangsúlylyal bírnak. Kettős hangsúlylyal 
csak az egy tagú szót ejtjük, mikor bizonyos nyomatékot akarunk 
neki kölcsönözni, pl. bíi wie, ha nagyon kiváncsiak vagyunk és 
újra kérdezünk; vzöö so, ha pl. valamit nehezen megértettünk 
és ezen való örömünket fejezzük ki. Ilyenkor megkettözzük a 
vocalist a kiejtésben.

59. §. Időtartamra nézve nem külömböznek egymástól a 
szótagok. Ha a sonantikus rész hosszú, akkor a szótag szintén 
hosszú; de hosszú a szótag akkor is, hogy ha a sonantikus rész 
rövid, mert ebben az esetben a consonansra több időt fordítunk. 
Egyforma időtartam kell tehát nős Nase és nos nass szótag ki
mondására ; nos szóban a vocalist röviden ejtjük ugyan, de 
a fortis s-re annál több idő kell. Nem változik az időtartam, 
ha a szótag végén fortis helyett két külömbözö hang áll (polt 
bald ; pont Band). A mellékszótagok hangjai szintén egyenlők 
időtartamban (gv-ren Gerinne; pa-bes~ bewaschen; le-tsr Leiter).

VII. A h an gok  történ eti fejlődése.

I fejezet. Magánhangzók és diphthongusok.

A ) k  t ő s z ó t a g o k  m a g á n h a n g z ó i  és d i p h t h o n g u s a i .

1. A tőszótag magánhangzóiról és diphthongusairól általában.
60. §. Kfn. a-ból rövid o lett két mássalhangzó vagy 

kettőzött mássalhangzó előtt, továbbá eh, sch, néha pedig m, z
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előtt is, pl. oks (aks);*) of (affe); oksl (absei); om (amme); opl 
(apfel); ost (ast); pox (bach); pokn (bachen); polt (balde), en an 
poldn =  nemsokára; ponk (banc); port, ponan (bange, bangen); 
pos (bare) =  ártány; tox (dach); gost (gast); gos (gagge); holdn 
(balde) =  bányó; holp (halp) — fele vminek és egy ürmérték 
neve, nem egészen egy fél liter; hont (hant); hontirn (hantieren) =  
bánni vkivel; kolp (kalp); homf (hanef); kon (kanne); kontsl 
(kanzel); kostn (kaste); dór króm (kram) == szaggatás; többese: 
di krqmf — nyavalyatörés, pl. ?s holdn an di krqmf, di fräs 
vagy as kronkn es halten ihn die Krämpfe; di krompm többes 
(krampe) =  aj tósarkvas ; kr onts (kranz) — koszorú, eljegyzés, pl. 
kronts holdn =  eljegyzést tartani; lován (langen); lont (lant) =  
ország és szántóföld; los (lagl; lamp (lampe), kicsinyitője umlaut 
nélkül =  lompyqn; mot (matte). Ide tartoznak még: frot (vrat) — 
a száj kipálott része; lots Latte; tsovkas =  keresztelő; join — 
enni (már kihalt szó); lónkért — a kocsi legliátulsó része; kicoks- 
haos =  árnyékszék; as moltst =  izzik; kwondl =  szénpor; flovkn 
=  rongy, rongyos (gúnynév); lox~ (lachen); mox~ ^machen); 
nos (naz); ponkort (panchart) — fattyú; plot (plate); plonk 
(piánké), különösen e fordulatban: net mox miy plonk =  ne 
rabolj ki egészen; plots~ (platzen) =  ütni, repedezni, pl. di 
te/dr plots~ for kqldn die Dächer platzen vor Kälte; as bit ddr 
plots'~ — es wird dir Schläge absetzen; rot (ratte); zolts (salz); 
de megmaradt a kfn. a e gúnynévben zaltsor, zaitaryqti (sal- 
zer); zuk (sac), mae zek =  Isten uesese!; zopm (sappen) =  
rúgni, an zop gehn =  megrúgni; tsoln (schallen); slum (slam); 
slop (slappe); smuts (smaz) =  csók; sorn (scharren); smolts 
(smalz); stomporn (stampfen); ston (stange); stont (stant) =  
ülőhely a templomban; tos — arezulütés, pl. iy gép tor v 
tos ich gebe dir eine Ohrfeige; folts (valsch); trots~ =  nehéz
kesen járni; box~ (wachen); boks~ (wahsen); bolt (wait); bompm 
(wambe); tsoln (zaln); tsonan (zannen) — gúnyosan nevetni; tsont 
(zant); de megmaradt a kfn. a e szóban: klaxl =  erős termetű, 
de ügyetlen férfi (v. ö. Schmell 13£13. 1. Klächel'.

+) A zárójelbe tett szó az illető nyelvjárási szónak meg
felelő kfn. alak.



(»1. §. Kfn. a hosszú ö-ra változott a zöngés hangok előtt, 
továbbá t, s és th előtt, pl. ödhr (adelar); ö~gvbqnt (ane-venge) =  
a szántóföld vége; pödn (baden); pölnmp (bal); tsöm (ge-zam); 
glös (glas); glöt (glat); gröbm (graben); högl (hagel); jök (jagede), 
en én jök — lélekszakadva; köl (kalwe); köf (kaf); komor (kamere); 
möt (made); mön (man); nögl (nagel); knögn (nagen); trögn 
(tragen); nöxt (naht); punöxtn (benähten) =  éjjeli szállást adni; 
woman (name); nos (nase), ellenben nüzln =  duzzogni; Zöä; (való
színűleg az ufn. Lage átvétele) =  réteg ; rőt (rat); zöt (sat); 
zötl (satel); söbm (schaben); spöre (spare); smöl (smal); étöt 
(stat), ellenben di stét =  a szenégetés helye a ré ten ; fötor (va- 
ter); bögn (wagen), de rövid o van a következőkben: putroxtn 
{be-trabten); forsmoxtn (ver-smahten); soxt (schaht).

62. §. Kfn. a megmaradt a-nak r előtt, mikor nem voca- 
lizálódik az r, ritkán más hang elő;t, pl. gvtsar (ge-zarre); harn 
(harren); hart (harte); karn (karre), összetétele: ongstkarn =  
hosszú, ijesztő alak ; síuaenskar (< kar?) =  disznótor ; nar (narre); 
ätslox (<  atz) =  csatorna nyílása; rasln (raggeln); saml (schamel); 
ziy spräts~ (spranzen) — henczegni; tsarn (zarren); ha (hacke); 
traxtv (trahte), összetétele : traxlearliaos — vendéglő. Ide sorolan
dók még: lapae — tökfilkó; nafkaen =  síró gyermekről mondják; 
rabunts Ameise ; kakin — ha a gyermek a tűzzel játszik; slüpaen — 
ügyetlenül rálépni vmire; matskaen — csámcsogni; mätaen, 
táráén — lassan, kényelmesen menni; fá t v. f a tn ~  mindig; 
hatdr, határ — h á t!; laki =  kamasz; taxi =  fejkendő ; haté =  
egy éves csikó; faé~ — kutatni (kézzel); fagaen =  maszatolni; 
grabaen =  vmi után kapni; téápaen =  lomhán lépni; saletdrn =  
tovább mozdítani; gráféin =  görbe lábú ember járásáról mondják; 
mázáén — belenyúlni vmibe ; kiváté~ — ordítani; slamfutdr, lafan- 
ddr, galgan =  lafanczos; élap — ütés, an élap gébm — ütni; gvdá- 
gsr, leginkább e fordulatban : ear biat gvdágsr — enged a 48-ból; 
págl, mö~págl — mákos patkó; gamz~ =  meghalni; dór p á r — 
korpából készített kovász ; plaporn, pfafsrn =  fecsegni; tatékaen =  
paskolni vmit; baoi =  igen ! úgy van!; faks~ több. — tréfa, pl. 
faks~ mox~ — tréfálni; matohv =  mátyóka; dram, pl. e fordulat
ban : en én dram =  egyfolytában.

63. §. Idegen szavak legtöbbnyire megőrizték az a és
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ä hangot: gazdü, gazdinv (szláv, gazda, gazdina); gat (magy, 
gatya); kampl (magy. kampó, kampós bot — ütőfa, v. ö. Dobos: 
A magyar diáknyelv), leginkább e fordulatokban: kampl sign =  
a labdát magasra elü tni; kampl tsln — magasra vizelni; matrats 
(lat. matratium); zäl Saal; praktikn =  ész, csalafintaság, pl. dear 
lebt met praktika er lebt mit Praktiken =  szemesé a világ; 
spektäkl Spektakel =  botrány; tsinäkl (a magy. ,csónak* szónak 
kicsinyítővei való umlautos továbbképzése); äläs (magy. állás) 
az országút melletti kocsiszín; hatéi (magy. bácsi); tsäkö (magy. 
csákó); tsärdäs (magy. csárdás). Megrövidült a hosszú ä e szókban: 
dohán (magy. dohány); tsakan (magy. csákány), de bosszú ö-ra 
változott az d ezekben: tsötar (magy. sátor); tsigön (magy. czi- 
gány) =  hazug; tsigönan =  hazudni; nőn. alakja: tsigavkv =  
czigány asszony, hazug asszony.

G4. §. Az irodalmi szavak a-ja nyjkban szintén nem vál
tozott, pl. bän Bahn, ellenben pön — erdővágás; fabrik Fabrik; 
paxtn — pachten stb. . .  .

65. §. Sok szóban a kfn. a-nak r +  consonans előtt oa 
felel meg: oam (arm); poat (bárt); poarhepiy (barhöubtic); goarn 
(garn); di poar =  talicska; swoat (swarte); boám (warm).

1. jegyzet. Kivétel számba megy a kfn. a-nak hosszú zárt 
p-ra változása, a mire csak e két példát találtam : rg (rach); 
tgts (tatze).

2. jegyzet. A kfn. a umlautja mindenütt beállott, pl. 
trgnan < g ó t *trannjan; rgnan < gó t rannjan; gome/t (ófn. 
*gimahhi) — a czipő borítása ; tgmpiy (dampfec) =  kehes.

66. §. Kfn. á többnyire rövid p vagy hosszú p-ba ment 
á t: gbmt (ábent); gbmtmgl (ábentmál); gddr (áder); gdn (átem), 
az ige gdn (átemen); plg (bla), ellenben wazblao — kékítő, mely 
úfn. jövevényszó; brgx (bráche); brgdn (brádem); brgtn (bráten), 
gvbrgtdnv tök =  nehéz napok; plgtdr (blátere); ggpgelt (gäbe) =  
az a pénz, melyet a menyasszony számára a násznép között 
gyűjtenek; igéje =  gölm; grö (grá); gr öt (grát), de csak ez 
összetételben: hgx~grgt — egy hegy neve; jg (ja); jgmdrn 
(jámern) — a beteg jajgatása, ellenben jamarn — panaszkodni, 
sopánkodni, valószínűleg úfn. kölcsönszó; klg (klá); klgftar 
(kláfter) =  hosszmértek a földmérésnél; krg (krá); krgm (krám);
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krokin =  csúnyán írni (v. ö. ófn. kráko =  kapa); a csúnya írásról 
gyakran mondják nyjkban: hökv mox~ Hacken machen =  kapa
alakú betűket írni; Zps~ (läzen); löxtdr (lachtér), pl. v löxldr 
holts =  egy öl fa; mön (mán); mops, mopsliy =  kissé ^romlott 
ételről mondják; mö~kok =  mákfej; mohi (máién); ds mölaen =  
húsvéti tojás; mönart (mánót); mos (máz), az ige mes~; zoltsmes =  
fából való nagyobb sótartó; noxpar (nácli-bűr); nődl (nádel); 
nötdr (náter); zöt (sät); sö/(scháf); s/ö/ (sláf); pro is =  nagy és 
formátlan kéz, mancsok; puslöf~ (be-sláfen) =  áldott állapotba 
hozni; spön (span); töxt (táht); bök (wáge). Kivételesen a-val 
ejtik : graps~ (grápen) =  karm olni; tsaxdrn (schachen) — csere
berélni, eladogatni.

67. §. Kfn. a következetesen oa-vá diphthongizálódott 
r előtt, pl. hoar {hár); kloar (klär); joar (jár); boar (war) =  igaz.

68. §. Kfn. d-nak elvétve megfelel o és ü is, pl. strol 
(strál), stroln — nagy füstöt eregetni a pipából; bü (wá); ol (álé).

Jegyzet. Diphthongus lett a kfn. d-ból e szóban: lóiy (Iá).

69. §. Kfn. a umlautjának, ae-nek, nyjkban általában e felel 
meg, pl. dren (draejen), en ddr dré — a csávában; ziy pudren =  
elférni; drehipiy =  bolond, pl. bist dréhépiy bearn =  meg fogsz 
bolondulni; kés (kaese); lek (laege) =  lejtős; men (msen, maejen); 
nen (naen); zen (saen); tse (zaeh). Későbbi átvételek: pukicém 
bequem; ö~ganein angenehm.

Jegyzet. Rövid e hangot találunk e helyett gvfres (ge-vraeze) 
szóban s a-val mondják aosßägn (vlsen) =  edényt elmosni.

70. §. r előtt kfn. ae diphthongizálódott: jcarliy (jaerlich);
lear (lsere); sear (schaere).

71. §. Kfn. e-nek többnyire e (liquidák és nasalisok előtt g) 
felel meg, pl. ppull (binde); p^ndlhemp =  hosszú női ing; peyl 
(bechel); peydr (becher); pék (becke); brqioan (brengen) =  szülni, 
elleni; stqln (stellen', paestqln =  feltenni (az ételt a tűzhelyre); 
dek (decke), kgpdrdek — ágyterítő; dqn (denn); tornán (demmen); 
tsutqpln (dengeln) =  összegázolni; qpl (engel); hqlp (help) =  nyele 
vminek; gvkek (ge-hege) =  sűrű bokor; gvmeyt (ge-mechte) =
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czipőborítás, fejelés; hqpan (liengen); hqndr (henger), pl. ddr hqpor 
hol diy =  vigyen el az ördög; kési (kezzel); klekn (klecken) =  
kizúdítani, kiönteni; v kiékor — nagy és csúnya köpet; kleks =  
téntafolt, píicza; klqpln (klengeln); le f i  (leffel), rotslefl =  takony- 
polcz; Iqvkv (lenken); les~ (leschen); mesar (megger); nestl (neggel); 
pelts (beiz) =  bunda, ellenben pelts (pelig) =  daganat; kwetér 
(quetschen); ref~ (reffen) =  kendert nyűni; pet (bet), petfet — 
ágynemű; sefl (scheffel); sepm (schepfen) =  meríteni; seplefl vagy 
ddr sepsr — merőkanál; srekn (schrecken); zqpan (sengen) — 
megperzselni; sprqnts" (sprenzen); stqvl (stengel); ziy strekorn 
(strecken) =  nyújtózkodni; remswqntsln (swenzeln); oltfrqpkis 
(frenkisch) =  nagyon régi; bqlbm (welben) =  boltozatot csinálni; 
gvbqlp — boltozat és üzlet: gvstqp =  deszka, melyen a bányába 
mennek; gres, pl. oltár gres — öreg, tehetetlen ember; plets =  
tenyeres (ütés); pqlts =  sült tésztaféle; krets — kiütés; köfgv- 
pqrpl =  juhtrágya; leporn =  habzsol (állatról); tsuflqntsorn =- el
vagdosni ; letsaryqn — hosszúra vagy koczkára metélt tészta; 
b^ndn (wenden), pl. ds hä bqndn =  a szénát megforgatni; besp 
(wespe); bets~ (wetzen) schärfen, átvitt értelemben is: net bets 
di sniks — ne járjon a szád! tsuplets~ (zerbletzen); dr$nz~ — 
nyögni; kwestn =  nyomorítani; métáén — dobálni; forbept =  el
úszott, silány; forbeptv daoman =  hitvány szilva.

Jegyzet. Kivételek : eks (ehse) =  tengely ; hbdariy (hederich), 
pl. di zaeu son biddr höddriy =  megint veszekednek.

72. §. Kfn. g-ből ll, továbbá l -j- cons., m +  cons, és n +  cons. 
előtt e, cl, g, s, t előtt pedig e lett, pl. puredn (be-reden); pubégn 
(be-wegen); breln (brellen): el (eile) == rőf; ezl (esel); hei (helle); 
kegl (kegel); kétn (ketene), kicsinyítője : kétl =  retesz, főleg istálló
ajtón, az ige: enketln =  elzárni; kweln (queln) =  kínozni; legn 
(legen), oplék (ablegec) =  bágyadt, kedvetlen, pl. dear es son zear 
oplek, vagy dear kraeyt nor son vzö =  ő már nagyon bágyadt, 
csak úgy vonszolja magát; di häjor zaen opgvlekt — a bányá
szokat elbocsátották a munkából; pledorn (aln. pladderen) =  a 
vizet szétlocsolni; a főnév: gvpltdor ; ds pledort =  az eső csobo
gásáról mondják; ncglyqn (negelkin); di stét (stete) =  a szén
égetés helye a réten ; sein (schein) =  hámozni; sUgl (slegel) =  
ütőszerszám; forplendn (ver-blinden); fegn (végén) =  maszatolni;
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fremi (vremde); tseln (zeln); tswelwv (zwelf); tregar (tregér) =  
keresztgerenda; bein (wellen) =  akarni. Hosszú 6-vel ejtik m ég: 
dinan (denen) =  énekelni; énekl (eninkelin).

73. §. r előtt a kfn. e diphthongizálódott: jeabm Germ == 
élesztő; lieabdst (herbest); eabvi (erben); gvdeavidr (gederme); 
enearn (erne) =  bearatni; kearn (kern); speabdr (sperwsere); pear 
(bér), csak összetételben, pl. rödv pear — szamócza ; featiy (vertic); 
beaman (wermen); bearn (wern). Hol nincs diphthongus, ott a 
nyílt g, vagy a nyílt a hangot találjuk, pl. hart (herte); mqrts 
(merzej =  márczius; spurn (sperren) =  kitátani a száját; a főnév 
gvspar, pl. bu v gvspar meyst =  ha valaki pl. ásít és jól kitátja 
a száját; összetételekben : spárgás =  tátott szájú gyerek; spar- 
nögl =  bosszú szög; sparbaet gf =  tárva-nyitva; swarts (swarz); 
st^rkn (sterken); tsangaen (v. ö. kfn. zerren) =  húzni; tsangö =  
rágós hús.

74. §. Az ige óe-prsefixumában kfn. e helyett u, a ver- 
előragban g áll, főnevek r/e-előszótagjaiban pedig v , pl. putiytn 
(be-denken); puredn (be-reden); pubégv (be-wegen); fgroxtn (ver- 
áhten); fgrpitn (ver-bieten); fgrpaon (ver-bűwen); gvlox (ge-lach); 
gvzql (ge-selle).

Azon kfn szavak közül, melyek a meg e töhangzóval is 
előfordulnak, nyjkban túlnyomóan az 6-vel képezett, vagyis 
umlautos alak van elterjedve, pl. es (asche, esche); sebl (sabel, 
sebei); gltdr (alter, elter); haks~ (hahse, hebse) =  hosszú láb; 
zens (segense); hqlsr (bailer, heller); zek (sage, sege).

75. §. Kfn. 6-nek a legtöbb szóban e, e felel meg, pl. 
bregln (bréglen); gvbregltv zupv =  rántott leves ; brem (brém) =  
a ruha vizes vagy havas szegélye; peln (bélien); pethr (bételaere); 
bret (brét); ddrlebm (er-lében); jes (jést) = a  veszett kutya nyála; 
jestv kü (v. ö. kfn. jésten) =  meddő tehén ; lepküx~ (lebekuoche-n); 
klebm (kiében); krebdts (krébez); lebar (lébere); Ugarn (légem) =  
mikor a pásztor a rétet teheneivel megtrágyáztatja; lez~ (lésen); 
léf (léwe); gél (gél); kneln (knéllen) =  ütlegelni; knetn (knéten) =  
dagasztani; knétyqn =  galuska; faolv knetypn =  angyalbögyörő ; 
kweln (quéllen) =  kelni (a tésztáról); erypgi (éber); mel (mél); 
nebl (nébel); nest (nést);r^pp (régen); zeksv (séhs); zeml (sémel);
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sw ebi (swébel); fel (vei); fleytn (vlehten); di fleytn =  kas (kocsi); 
bek (wéc); beksln (wéhseln); betdr (wetter); pepi =  összeszáradt 
orrváladék; tsedl (zétel); stren (strén) =  egy csomó kender; fleddr- 
bes (v. ö. .kfn. vléder) =  tollú seprő; pufledsrn (v. ö. vlédern) =  
a szél megszikkasztja a ruhát; tsekdrn =  piszmogni; ddrjez~ — 
kikapós, pl. ddrjez~rw mrünv; vortseparn — elcsepegtetni, e és 
e-vel mondják még: peltslink =  tinórú; rés — meredek; bretsln =
hangosan és többször egymásután szel__ ; spresl =  az a nád, mely
puskaporral bevonva gyújtókanóczul szolgál a bányában; feslebdrt
— savanyú burgonyaleves ; fegulaen — burgonyakása ; klebl, stebl
— nagyon kevés; pléts =  kelés; tredln =  piszmogni; ziy pekl- 
méstdrn — kotnyeleskedik ; ziy knetarn =  vesződni, bajlódni.

76. §. Zárt e (liquidák és nasalisok előtt nyílt q) hangot 
kfn. e helyett a következő szavakban találjuk: brey~ (bréchen) =  
törni és tilolni; di brey =  a tiló ; ddrley~ (er-léchen) =  össze
száradt faedényről mondják, pl. ds sefl es ddrleyt — a dézsa t. i. 
annyira összeszáradt, hogy a víz kifolyik belőle; es~ (ézzen) ; 
bornak (v. ö. kfn. bérn) =  kinövés a szemen; gqlt (gélt); h$lf~ 
(helfen): pey (béch); pley (bléch); kqldr (kéller); lekn (lécken; 
Innern (lenen); mqlkv (mélken); mes~ (mézzen); sqldn (schélden); 
spek (spéc); stey~ (stechen); stepm (stéppen); feytn (véhten); di 
bql (wélle) =  tengely a malomban ; bqln (wéllen) =  dagasztani; 
isey (zéch) =  fizetség, czéh, barlangalakú üreg; gvlekriy (ge-lécke) 
=  nyalánk; drek (dréc) =  sá r; rétn =  számolni.

77. §. Néha a kfn. e, ha rr vagy r-\-cons. előtt áll, a-vá 
lesz. pl. har (hérre); harts (hérze); legtöbbnyire azonban ea 
diphthongus van r előtt, pl. learn (lémen); searn (schérn); beaf~ 
(werfen), forbcaf~ =  elvetélni; beat (wért); smear (smér); stearn 
(stérn); ellenben diphthongus nélkül ejtik : zc r̂kst l̂ (wérc-stat) — 
műhely.

Jegyzet. Kivételnek kell vennünk azt az egy-két szót, me
lyekben t-re változott a kfn. e: pitn (béten); ddrtritn (er-tréten).

78. §. Kfn. e (germ, ai) következetesen e, e-re változott, 
pl. e (é); gén (gén); kle (kié); mé (mé) =  több; re (réh); zel (gót 
saiwala, kfn. séle); sie (siehe); éne (gót snaiws, kfn. sné); ze (gót 
saiws); éten (stén); be (wé); beniy (wénec); tsep (zéhe), kicsinyítője 
tsépy^n — egy darabka; tswenv (zwéne).
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79. §. A kfn. e, ha consonantikus r áll előtte, ea-vá diph- 
thongizálódik, pl. ear (ere); east (érst) ; hearsoft (hérschaft); di 
hear (kér) =  kanyarulat; mear (mér); rearn (réren); a diphthon- 
gus elmarad e szóban: plarn (bléren).

80. §. Kfn. i megmaradt b, d, g, l, t, s, sell és néha nasa- 
lisok előtt; b, d és g előtt többnyire Lnek ejtjük, pl. opsnit 
(abe-snit) =  famunkálatoknál a hulladék; bili/  (billió); pill (bilde); 
dil (dil, dilié); gilt (ge-lid); igl (igei); kitl (kitel); glints~ (glin- 
ster) =  buborék; kist (kiste); lign (ligen); pulibdrn (liberen) =  
mondják a levesről, mely sokáig áll és megsűrűsödik; mis~ (mi
schen); niddr (nider); rigl =  retesz és egy begy neve Dobsina 
mellett; rink (ring); rist (riste) =  a lábfej háta; süt (schilt) =  
a kalap karimájának elülső része; ritln (ritte) =  kanyaró; simpf~ 
(schimpfen); sin (schin); ziddrn (v. ö. sidelen) — elpocsékolni a 
vizet; a főnév: gnziddr, ddr ziddr =  a szűrő; siyt (schichte) =  
réteg, rakás, a bányászok nyelvében pedig a munkaszakasz jelö
lése, pl. siyt mox~ — Schicht machen =  mikor a bányászok fel
váltják egymást; siks =  erkölcstelen leány, ufn. Schicksel <  zsidó 
schikhúz =  Greuel (v. ö. Kluge 337. 1.); zibm (ziben); ziglsten 
(zigel-stein); smit (smit); smik (smicke) =  ütés az ostorral, pl. 
an smik tűn =  egyet ütni az ostorral; az ige smikn =  ostorral 
ütni; a gyakorító ige smigaen (v. ö. Kisch: N. Wörter und W. 
42 : smukisch); kwits~ =  ordítani (sírásról); nigaen — tompa késsel 
vágni; grimln =  elmorzsolni (kenyeret); sniks — száj (megvető 
értelemben); ftnulaen — gyűrű; fivulaenmön =  rongyszedő; pipin =  
inn i; stibits~ — lopni; spirants =  hunczut; figld — tréfa; figfo 
mox~ =  tréfát űzni; tipln =  a kalácsot kilyukasztani; a főnév : 
ddr tiphr =  kalácslyukasztó; tsinkaen =  sántikálni; bist, leginkább 
összetételben : bistlont =  ugarnak hagyott szántóföld ; kir — bá
nyászoknak egy csapatja; di pin =  gödöralakú üreg a föld fel
színén; pinkdrn =  kis kalapácscsal ütögetni; kiin (klein); piryjn — 
fánk; pigdrn — az orrot piszkálni; jirn — erjedni; gnkrintsl =  
ocsú; spiln (spiln); spitöl (spitäl); di stift (stift); stinkn (stinken); 
Stirn (stirne); swil (swilch); tiytn (tihten); fiy (vihe) =  Luder; 
findr (vinger); biddr (wider); binkl (winkel), binklmeyl (gúnynév); 
piks", pl. met stendrn piks~ =  követ hajigálni; bispöm (wis-boum); 
bidmon (witman); isiin (ziln); tsits (zitze); tswinkln (zwinken);



tsivirn (zwirn); tsicizl (zwisele) =  kettős ág; mondják úgy is r 
tswizlink; tsitsdrlcv =  veszekedés; tsukripln =  összegyűrni.

81. §. Legtöbbször e-re változott a kfn. i és pedig a zön
gétlen hangok, továbbá l, in, n, n-\-cons. előtt, pl. gvnek (gé
nieké); puzenan (be-sinnen); penddr (binder); petar (bitter); ylek 
(blic); pfef (pfiff); glets~ =  csúszni, gletsriy =  csúszós; gref (grif) =  
a disznó tokája; plent (blint); dek (dicke); kent (kint); mest 
(mist); met (mitte); testi (distel); zems (simz); slem (síim) =  
görbe, slemflsiy =  csámpás; slekn (slicken) =  mohón enni; sleyi% 
(slihtec) =  mondják a sűrű levesről, pl. di zupv es sleyiy; sley~ =  
a kendert szövés alkalmával megnedvesíteni; prets =  lapát; nekn 
(nicken); senan (schinden) =  nyúzni, sendr =  nyúzó, ügyetlen 
mészáros; fembn (vinf), kom miy fembdrn =  nyald ki a s . . . . ; 
pemzl (pinsel); zeyl (sichel); zeypr (sicher); zeller (silber); rep 
(rippe); slepm (slipfen) =  elcsúszni; snepln (snippeln) =  faragni; 
slcts (slitzen) =  szoknyabasíték; sémin (schimelen); sendl (schin- 
del); smet (smit) =  kovácsműhely; smets (smiz) =  korom és a 
szövésnél a hosszúság jelzese, ziy pusmets~ =  bekormozni magát; 
spei (spüle); spets (spitze); stey (stic), pl. man gvzit kén stey— 
egy szikrát sem lá tn i; steyln (stichel); lempern == könyörögni; 
puslekdrn, pl. puslekdrtv meliy =  aludt tej (slic-kes =  Schluck +  
kfn. milch összetétele); puzets~ (besitzen), de puzes~ =  bolond; 
enzl (inslit); stel (stille); strek (stric); tel (tille) =  kapor; tes 
(tisch); f orbekln (verwickeln); fes (visch); flekv (vlicken) =  fol
tozni; forflekn — jól megütni valakit; a főnév: dsr flek, pl. an 
flek om gébvi — jól megütni; belt (wilt); bendl (windel) =  pelenka; 
bent (wint); bentdr (winter); bes~ (wiegen); tsepl (zipfel); spembet 
(spinne-wét); hosszú e van e szóban: spédl (spidel) =  az alsó 
nadrág piszkos hátulja. Az eltérő alakok, melyeket z-vel ejtenek, 
a következők : tsipln (zipeln) =  tipegni, összetétele: tsipsrpglkv =  
szökellő táncz; simdrn (schimmern); himl (himel); biliy (billic, 
billig); flink — flink, melyek nagyrészt ufn. jövevényszók.

82. §. r előtt a kfn. i többnyire diphthongizálódik (ia): 
hiat (hirte); kiax (kirche); siabdryqn (schirben, in Stücke bre
chen) =  törött edény darabjai; stiak (stirke) =  üsző; biakn (wir
ken) ; biat (wirt); stiadln =  piszkálni; ki api =  nagy bocskor; 
niakln =  nyikorgatni, de mondják a gyermek sírásáról is. Hol
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nincs diphthongus, ott a kfn. i rendszerint megnyúlt, pl. stirn 
(stirne); bír (wir); tsiclrn (zwirn).

1. jegyzet. Kivételesen e, é (liquidák és nasalisok előtt g) 
lett a kfn. i-ből a következő szókban: kl^nk (klinke); smés 
(smiz) =  az ostor vége.

2. jegyzet. gluts~ (glitzen) szóban u van a kfn. i helyett, 
pl. di ágp gluts' gm nor vzo =  nagyon dühösen néz.

83. §. Kfn. x majdnem mindenütt ae-vá diphthongizálódik, pl. 
pusraebm (be-scbriben); pusnaedn (be-sniden); puspaen{be-spiwen); 
paes~ (bizen); taesl (dihsel); gaegv (gige); gaets Geiz; pugaets~ 
(gitsen), pl. du pugaetst nor son olas =  mindent megvonsz ma
gadtól; graenan (grinen) =  ríni; aes (is); aez~ (izén); kaey~ 
(kichen); klaestdr (klister); kraes~ (krischen); kraet (kride); laen 
(lihen); laey (lieh) =  temetés, tsur laey gün zum Begräbnis gehen ; 
laeytn (lihten) =  világítani, alaposan elbánni vkivel; di laetn 
(líte) =  hegyoldal; a déli hegyoldal: zumarlaetn; északi: bentar- 
laetn (ép így a leibiczi nyjban is, v. ö. Lumtzer: Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 19. k. 290. 1.); 
maehr (miler) =  a szénégető farakása; di rae (nhe) == sikátor; 
raebin (riben); raey (rieh); raef (rif); raes (ris) =  galy; ddr laestn 
(liste) =  falécz; raetar (riter) =  rosta; racs~ (rigen); saep (schibe); 
zaef~ (sife) =  völgy, de csak összetételben : bglfsaef~ =  farkasvölgy; 
zaet (sit); slaey~ (schliben); slaem (slim); spaelyqn =  hurkapál- 
czika; stark (stic); straet (strit); taey (tich); taebl (tivel), ügy is 
taeksl; traebm (triben); frae (vri); baey~ (wichen); baen (win); 
baep (wip); baet (wit); knaep =  dikics ; staeman (<  étim) =  félre
verni a harangot; flaey =  talán ; raeksln =  mozgatni; klaebln — 
lassan enni ; laebl (libel) =  mellény; slaegar =  mindenki (kihalt 
szó); paey~ — ruhát áztatni; di laestyqn =  a puha ing kézelője; 
naetarn =  mikor a tehén tőgye ellés előtt megtelik; as straey~ =  
kőzet réteg, mely a telérhez vezet; snaebln =  feleselni; baes 
(wig); baes~ (wÍ3 en) =  meszelni; splaesparn Preiselbeere =  veres 
áfonya; tsaet (zit); flaes (vlig), de met flaes —- absichtlich.

Kivételek a következők: gvswlblt fgl (ge-sch wichen) =  szi- 
nültig tele; di splis~ t. (splizen) =  grobe Kleie; rozink (rosin); 
trip (trip), pl. e fordulatban: dar hot kén trip tsu as learn — 
nincs kedve tanulni; kajál (kil) — ék, nagy darab kenyér; tsajal
(zíl) =  sor és utcza.

M agyarországi ném et nyelvjárások. 7.
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84. §. Kfn. o túlnyomóan g, 5 ra változott, pl. bisgj (bi- 
schof); plgx (bloch); glok (glocke); hüf (hof); hokv mokv (< hocke 
Bündel) — vkit hátán lovagoltatni; hős (hose); dar gghrt (gol- 
lier, goller) =  a gallér, ellenben di gohrt — a kocsonya; gos 
(sziléziai guscb, aln. goske) =  száj (megvető értelemben), arczul 
ütés; kngp (knöpf); kngx~ (knoche); kgl (kol); jgx (joch); klopm 
(klopfen); kgts~ (kotze), kgtsiy (kotzéht) =  boglyas; kots — tacska, 
tsükots~ =  betakarni; komán (komén), tsükgman — elromlani; 
krgp (kröpf); löbm (loben); lox (loch); mglkn (molken) =  savó ; 
gvbrgx~ (gebrochen); hgldnlgk (v. ö. kfn. holde) =  varros betegség ; 
mgltbuam (moltwerf); mglthaefdryqn =  vakondtúrás, zsombék ; 
nngts~ (<  mot, Sumpf) =  vízben babrálni; gf (offen); gks (ohse); 
rgkn (rocke); rgts (rotz), rgtsiy (rotzic), rgtsíink =  takonypolcz; 
slgs (slog); sgbdr (schober) ; sgpm (schöpf); slgtdrn (slottern); stgk 
(stoc); stgln (stolle) =  táró; stolts (stolz); stgpm (stopfen) =  tömni, 
dugni, megvesztegetni; tgxtdr (tohter); hgniy (honic), de több
nyire umlauttal: héniy; miskglts — Miskolcz; kel (kole); bgdaen =  
morogni; tgl (tol); tgp (topf); trök (troc); trgpm (tropfe); fgxr 
(fochen); fggl (vogel); plönv — félbolond; fgl (vol); fgdxrn (vo- 
dern), di braot fgddrn — esküvő előtt elmenni a menyasszonyért; 
frögp — megkérni a leány kezét; fgts (votze) v. prots — vulva ; 
bgx (woche); bglf (wolf); gvbglkn (wölken); bgl (wolle); tsgp (zopf); 
tsgtl (zote); trgtl (< troten) =  lassú és ügyetlen ember; mgfln — 
csámcsogni; godv — keresztanya.

85. §. Néha u, ü felel meg a kfn. o-nak, pl. brüdln (bro
deln); as bosdr brüdlt =  a víz morajlik, de mondják mennydör
gésről i s ; bi ar brüdlt — milyen gyorsan beszél; főneve: v gv- 
brüdl; hübl Hobel; knurv (knorre); rendesen e fordulatban: v 
knurv brgt — jókora darab kenyér; di sprüsln Sommersprossen; 
supm (schöpfe); sut (schotte) =  homok; kufsr (koffer); fgrüstart 
verrostet.

86. §. Idegen szókban szintén u van: lutdri Lotterie; fgr- 
dabuíirn <  faire la debauche =  eltékozolni, pl. di fgrdabuéirn 
üix v keniyraey =  eltékozolnának egész királyságot is.

87. §. r előtt többnyire oa, néha ua diphthongus áll, pl.
doaf (dorf); hoax~ (ófn. hórechen); koarn (körn); moagn (morgen)
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foax■— tú ró ; kiiuapl (knorpel); stuakl (< storzen) =  gabona szárá
nak alja; gvhoarl (középn. gehört); oat Ort, Ortschaft; tuakln 
torkeln (aln. turkeln) =  mondják a részeg ember dőlöngéséről 
is, pl. ddr inon tuaklt; knoats (knorz) =  a kenyér púpja; knoats~ — 
erősen rágni; tsoarn (zorn); boat (wort); foas~ (vorschen); for- 
spoart — foltos, penészes, pl. ?s tiyl es ntdr forspoart — mikor a 
nedves kendő foltot kap. A diphthongizálás elmaradt e szókban: 
for vor, pl. for an joar =  két évvel azelőtt; tsujoar (<  kfn. ze 
jár) -= tavaly, ellenben foar =  helyett és miatt, pl. der hot foa 
■mar gvspilt =  helyettem játszott; iy hop foar om gvkrikt=  miatta 
kaptam k i; forsm r Förster.

88. §. Kfn. o megmaradt kölcsönszavakban: fokos (<  ma
gyar fokos); kosár (< szláv kosár) =  juhászat; polák =  polák és 
általában minden tót ember; tsok (< magy. csóka); rotskv (magy. 
rocska, szláv rocka) — vödör; kozv (<  ószláv koza).

89. §. A kfn. és ufn. nyelvben umlaut nélkül, de nyjkban 
umlauttal ejtik a következő szókat: tsuletxrt zerlottert (<  kfn. 
lőtér =  laza); tsetln =  rázni (< kfn. zoten, ufn. zotteln, v. ö. 
Kluge 438.); fsekdrn — lassan végezni vmit; ziy knetdrn =  baj
lódni ; feddr, feddrstv (vorder, vorderste); ebdrstv (oberste); for- 
steliy (verstolenliche).

A kfn. kettős alakok közül csak az egyiket őrizte meg 
nyjk, pl. kfn. stopfel, stupfel nyjkban stopln, pl. ddr poat es 
pustoplt — pelybedzik a szakáll; piulust (luschen, loschen).

90. §. Kfn. ö helyén nyjkban kivétel nélkül e hangot talá
lunk, pl. hel (höl); el (öl); seps~ (schöpz), sepsdrnds, sepsurv =  
birkahús; gvspet (ge-spöt); feliy völlig; kepsrn (kupfern); pék 
(böcke); keysrn (köchin); telpl (törpéi, dörpel, dölpel); stek Stöcke, 
Baumstümpfe.

91. §. r előtt diphthongizálódik kfn. ö: beatdr (wörter), 
meaédr (mörser); diphthongus helyett nvilt g van e szóban: 
kqrpdr (körper).

92. §. Kfn. ő-nak o, p felel meg h, n, s, sí, t és g előtt, 
pl. sfps~ (stolen); dán (dón) =  dallam, ellenben denan *= éne
kelni; bröt (brőt); dg (dó); hgy (hohe); klgstdr (klóster); klgts

3*
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(klŐ3 ), többese kletsar =  fatalpú papucs; mö~tox (mőn-tac); nőt 
(nőt): bős get txy dös nőt ön =  mit törődsz vele; östarn (őster); 
rös (rose); rőt (rőt); sönan (schonen); érőt (schrót); fizoln (visole) — 
bab; ggs .(gőz) =  eső és garat; ellenben gisar =  záporeső; dröél 
(dróschel) =  rigó; élos (SI0 3 ); sót (schőte) =  borsó hüvelye; zot 
(sőt); frö  (vró); gvlöz~ (lösen); tips (vlőz) — egy hegy neve; 
tröts~ — találgatni; lön (lón); lös (lös).

93. §. A következő szókban ö, ü van ó-helyén: plödarn 
(blődern) =  fecsegni: grüs (grog), ellenben grösv =  nagyatya; 
flüddr (vlöder); plödar kis rakás, kiplödar — kis rakás tehéntrágya; 
rüst (rost, angol-szász rust) =  rozsda, ellenben dar rost =  bányá
szok tűzhelye, melyen a fa szárad.

94. §. r előtt a kfn. ő megnyúlt oa-vá, pl. oar (őr); roar (rőr).
Jegyzet. Umlautot találunk a következő szókban: re (rő, 

ufn. roh); hefliy (hevelích, ufn. höflich); stre (strő).

95. §. Kfn. oe mindenütt e, ö-be ment át, pl. he (hcehe); 
netian (nceten) =  kinálni; ẑ en (boehen) =  kenyeret pirítani; épe 
nar (spoene); rest (roege), restn (roe3 en); sen (schoene); gresar- 
(groe3 er), grestv (groe3 este).

96. §. Kfn. M-ból 0 lett zöngétlen hangok, továbbá l, m, n-\- 
cons. előtt, pl. brgst (brust); pos (busch), ellenben bps — egy kis 
csomó; pptar (buter); pgs~ (bussen); gvrox (ge-ruch); gront (grunt); 
krost (kruste); loft (luft); lost (lust); npts~ (nutz); polwar (pul- 
ver); rgntsln több. (runzel); spldar (schütter); nos (nu3 ) ; stgm 
(stummec); stopl (stupfel); zpnv (sünné); fortoman (ver-tummen); 
bont (wunde); bandar (wunder); bonts (wünsch); tspkar (zucker); 
kopár (kupfer); króm (krumpf), krpmphplts =  rámfa; stomp (stumpf); 
stpm (stum); plgmp (plump) =  tökzacskó, plgmzok =  rongyos em
ber; lomp (lump); kpmpm (kumpf) =  jászol és vályú; rgmpln 
(rumpeln); köti (kutel) =  bé l; ppp (puppe); brgn (brunne); klompm 
(klumpe); dar bolst (wulst) =  a szoknya felső vastag szegélyes- 
sokkal gyakoribb a kicsinyítője : as belstl; dpnst (dunst); kotsar 
(kutscher), de a-val mondják: kuté =  hintó; gvppndn gebunden. 
Hosszú p-val találkozunk e szóban: snöparn (aln. schnuppern) =  
szimatolni.

Kivételek a következők: hddos (< magy. koldus) =  tolvaj
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ember és kódorgó állat (kutya); az ige : koldowaen — lopni és 
kódorogni; gusto (lat. gustus): kap (kupié), rendesen e fordulat
b a n : man kimd om gf di kap =  rájön az ember a turpiságára; 
morn (murren); kworn (kurren) =  mondják pl. a czipő csikor
gásáról ; snorn (snurren), ellenben snurn vagy nütaen — a czigá- 
nyok czinczogásáról; dór snoror — vén, tehetetlen ember.

97. §. A kfn. u megmaradt a következő szókban : hunor 
(hunger); hunt (hunt); jun (junc), junan =  elleni; lclukv (klucke); 
kunst (kunst); kút (kutte); lun (lunge); plundor (plunder) =  nad
rág; slak (slue); strunk (strunk); stunt (stunde); strup (strupfe); 
stux~ (stuchen) =  lökni (óskandin. stűkan); tsuk — penis, kicsi- 
nyítője, tsikl; klufti =  nagy hasáb fa; ylutsor — tök, nagy fej, 
plutsdrkraot — tökkáposzta; zumor (sumer); zupv (suppe); druml 
(trumel); puts~ (butzen); fgrputs~ (verbutzen) =  elkölteni; tunkl 
(tünkéi); tutor =  tülök, tutorn =  kürtölni és ríni; fuks (vuhs), 
fuks~ =  coire; funkn (vünké), ol funk =  szakasztott olyan, v 
finkl =  nagyon kevés ; tsun (zunge); pumor, pumrätsl =  iczi-piczi 
ember, á lla t; klunkorn (< klunc) =  a víz lotyogásáról mondják, 
főneve : v klunkor =  alaktalan, nyúlós anyag; tumln (turnéin); 
gruli (< szláv gruli); di stutsln =  csuklómelegítő; u-\al ejtik még 
gvnuman (genommen); gvkunt (gekonnt); gfhuts~ =  felizgatni; 
smuntsln =  mosolyogni; di stuf — érez; dur =  ütés ; an dur 
krign — ütést kapni; bumn =  m usta; muntsalekl — csikó; tsup =■ 
ugrás ; hurk =  lárm a; lulv — kikapós, így is piuskv; jubdlxrn =  
dőzsölni; turkaen — nyúlkálni; kurp Kurbel; sunkln schaukeln.

98. §. Hosszú u van ezekben : stüp (stube); dór tűn — 
m odor; trün (truhe); türnt (turn); krűm (krume) == a kenyér 
bele; slühorn (sluppern); snüdorn (snuderen) =  szipogni az orrá
val, zi% aossnüdorn =  kifújni az orrát; dór müt (angol műd) — 
a víz alja, salakja; gfmüdln — fölzavarni a vizet; budin =  hem
zseg ; hüzln =  babonázni, liüzltsont =  szerencsét hozó fog; gügl 
(gugel) =  egy hegy neve; der swür — geny; os kent regütst =  a 
mikor a gyermek erősen köhög, jóformán fuldoklik; dór tsübor 
(zuber) =  fából való nagyobb dézsa, melyet ketten hordoznak; 
kügl (kugel); tsükorn, zi% tsuzöftsükorn =  összezsugorodni; aos- 
strudln — kiöblögetni; dün duzen.

Jegyzet. A kfn. u umlautot kapott a következő szókban:
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seidig (schuldec); ziy benddrn (wundern); keparn (kupferin), pL 
kcpdrndr lawör; tsek (zuc) =  rezzenés; ddr tik (tucke) =  tulaj
donság; ugyanazt jelenti: tsivik ; tucke kicsinyítője: tekln (tücke- 
lin) =  kötekedés. csíny, pl. net mox zetv tekln en kent — ne bosz- 
szantsd a gyereket; umlaut nélkül való: tukv =  lehajolni.

Umlauttal ejtik még: himrn (hungern); gvsnidar =  nátha; 
lm (luns), ez összetételben: Irnőgl =  kocsiszög; entdr, ebdv— 
alsó, felső a kártyajátékban; finkln (funkeln); nets~ (nützen); 
jídis jüdisch, jidinkv Jüdin.

99. §. r előtt a kfn. u diphthongizálódik ( ua) ,  pl. suats 
(schürz); buam (wurm); buast (wurst); buatsl (wurzel); duast 
(durst); knuapl — göröngy; muas~ — lassan végezni valamit; 
duax (durch); kuats (kurz); puas Bursche, de csak gúnyos érte
lemben. Különben mindig pars.

100. §. Kfn. ü sokszor i, i-vé lett, pl. hlbl (hübel); kripl 
(krüpel); mii (miil); mír (mür), átvitt értelemben is: ds lebm 
mír rnox~ — elkeseríteni az életet; ziy ristn (rüsten) =  készülni; 
sirf~ (schürfen) =  érczet keresni; spirn (spürn); tiyjiy (tübtic); 
tír (tű r); íbdr (über); ibdrpén — holttetem; aosibm (ausüben) =  
csinálni, művelni; fligl (vlügel); fíddrn (vürdern); pin (bűne) =  
padlás ; di kirn (kürn) =  köpülő ; kirn (kürnen) =--- köpülni; dí 
kirnmeliy — író ; sitii (schütten); brin (brühen); swirn — meg
gyűl, elgenyesedik.

101. §. Kfn. ü zöngétlen hangok, továbbá n-\-cons., elvétve 
pedig l előtt is e-be ment át, pl. glek (gelücke); hét (hütte); key 
(küche); ds gvlest miy (gelüsten); mek (mücke); rekn (rücken)r 
ofrekn =  a kendert a guzsalyra rácsavarni; slesi (slüg.^el), himl- 
slesyyi Sclüsselblume =  kankalin ; stek (stück); stets (stütze) =  
tolltok; zent (sünde); fglkrcpiy (< krüpfe) =  nyakig jóllakott; 
fembv (vünf); bents~ (wünschen); gvrempl (gerümpel); trepln, 
(trüpfelen); sets (schütze) =  vetélő és g á t; sretsl (strützel) =  
fonott kalács; cm (ümbe), emvtem um und um, ringsum; gv- 
pendl (ge-bünde); knepl (knüppel); tsekn (zücken), vagy an tsek 
tűn =  összerezzenni; tsekia meliy =  savanykás tej; jekn (jücken); 
drekn (drücken); krek (krücke); rets~ (rütschen); heps (hübsch); 
brek (brücke); tely îi (tülle) =  a lámpa drótja; gempl (gümpel);
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drem (darümbe); flekn (pflücken). A hosszú é csak nasalis előtt 
fordul elő : keniy (künnic).

Jegyzet. A kfn. trülle nyjkban trulv alakban maradt meg.

102. §. r előtt ia diphthongussá lett a kfn. ü, pl. púidats~ 
(be-kürzen) =  valakit megrövidíteni; ddrbiagn (erwürgen); stiats 
(stürze) — fedő; siagn (schürgen), unddrsiagg — csínyt elkövetni; 
tsnsiagn ds fäjdr =  a tüzet éleszteni.

103. §. Kfn. ű-ból ao diphthongus le t t : braox~ (brűchen); 
braot (brűt); paox (bűch); haop (hűbe); haof~ (hűfe); haos (hűs); 
haot (hűt); haoz~ =  szidni; haokaen =  ugatni; jaoxv (jűche); 
kraot (krűt); laos (lűs); laotdr (lűter); maol (műi); maos (műs); 
maot (műte); paok (pűke); raop (rűpe); sraop (schrűbe); saom 
(schűm); saofl (schűfel); zao (sű); zaof~ (sűfen), ddrzaof~ =  
megfűlni; graodln (grűwelen); daox~ (dűchen), an daox gebm — 
ütni; kaoliy (< kúle, kűgele); kulaen =  görgetni; kaoliar pos — 
egy kisebb erdő neve; kaom (kűme); staox~ — mikor a len
csomókat kiteszik száradni; ofstaox~ en fus =  kificzamitani a 
lábá t; snaots =  száj (megvető értelemben), snaots~ =  nyelvelni; 
kaots~ — a gyermek köhögéséről mondják; gvraom (gerűm); 
tsaom (zűn); ziy forkuts~ =  mikor az étel vagy ital czigányútra 
megy és az ember köhög tőle.

1. jegyzet. Kfn. ű umlatot kap e szóban: kimdrliy (kűm- 
lich) =  bajosan, nehéz.

2. jegyzet. Kfn. ű-ból o lett ezekben: drgf (drűf); gf (űf).
3. jegyzet. Kfn. sül nyjkban zaj dl; kfn. lűre (lat. lóra) lörv ; 

kfn. tűchen hiányzik nyjkban és helyette tunkn (tunken) hasz
náltaik.

104. §. Kfn. iu a legtöbb esetben ae-vá diphthongizálódott, 
pl. paetl (biutel); daetn (diuten); gvpaet (gebiuwe); kaen (kiuwen); 
kraets (kriuze) =  kereszt és hátgerincz; nae (niu); trae (triu); 
fraent (vriunt) =  barát és rokon ; di baet (biute) =  kalácsdeszka; 
traen (triuwen); graeliy (griulich); graol vagy bridos — utálatos 
ember; gvkraediy (gekriute); haet (hiute); laedn (liuten) läuten; 
maes (miuse); tsaem (ziune).

Jegyzet. Kivételesen p-val ejtik: plon (bliuwen).

105. §. Kfn. iu helyén egyszerű hangot találunk a követ
kező szókban: fgrnüjdrn (verniuwen);Jäjdr (viur); sajdr (schiure);
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pläjal (bliuwel) =  sulyok; kläjal (kliuwel); täjar (tiure); hajain 
(hiulen); stäjar (stiure); gvtsä (geziuge); pudux~ (diuhen), leg
inkább a fordulatban: as puduxt miy vbös =  mikor nagyon kí
vánok vmit és attól tartok, hogy bajom történhetik.

106. §. Kfn. ei legtöbbnyire monophthongizálódott bosszú 
g-vé, pl. zégar (zeiger) =  óramutató; pen (bein); kies (kreig) ; 
ajar kréz~ =  tojást hímezni; porét (bereit); pléy~ (bleichen); di 
laemart pléy~=\ásznat fehéríteni; brét (breit); éyearnyqn (eichorn); 
gesl (geisel); gvréy~ (gereichen) =  elérni; gales (geleise); gvménar 
(gemeiner); gvsre (geschreie); gvhétert (heiter) =  derült; /ies(heÍ3 ); 
klen (kleine), de kiin i s ; kiét (kiéit); lém (leim), ellenben laem =  
enyv; léstn (leist); bés (weise); égn (eigen); flés (vleisch); édn 
(eidem); snétsln (< schneitelen) =  ágakat lenyesni; sprétn (sprei
ten), ellenben ziy sprats~ =  henczegni; béts (weize); béy (weich); 
stén (stein); zéf (seife); rés (reise); méstar (meister); zéy~ (seichen) — 
mingere; swés (sweig); ték (teic); bédn (weiden); bét (weide) ; 
tséy~ (Zeichen); létsl (leitseil); rén (rein); létar (leiter); gésl (geisel). 
Hosszú zárt é van e szókban: tédiy (teidinc) =  viszály, pl. net 
mox an tcdiy =  ne veszekedj; forklébm (vorkleiben).

107. §. Kfn. ei nyjkban ae-nak hangzik: haelia (heilige); 
raetn (reiten); as puraest =  jut vm i; gaest (geist); raef (reif) 
=  érett; kaezar (keiser); zaen (seihen); slaef~ (sleifen); smaes~ 
(smeÍ3 en); spaen (speien); staeman (<  steim) =  félreverni a ha
rangot. Kivételesen ä vocalis van kfn. ei helyett e szókban : ä 
(ei); ran (rein) =  a szántóföld határa, mesgye, de an ran tonts~ =  
egy tánczot járni; mäkömar (< mei =  május) Maikäfer; häkl, 
häkliy (heikel); ide tartozik m ég: fäjarn feiern, äjar Eier. Hosszú 
ö fejlődött e szóban : ödaks (eidéhse).

108. §. Kfn. ou többnyire ö-ra változott: fortöbm (ver- 
touben) =  megsiketülni; putsöbarn (bezoubern); pöm (boum); löf~ 
(loufen); lop (loup); stop (stoup); top (toup), töbar stén vagy 
töbas =  meddő kőzet; tröf (trouf); tröm (troum); tsöbarn (zou- 
bern); ziy pulöf~ (beloufen) =  folyatni, leginkább tehénről mond
ják; öx (ouch); tsuhöf vagy tsuzöf (zehoufe); tsőm (zoum). — 
Az ufn. irodalmi nyelv hatása folytán ao-val ejtik: puzaof~ 
(besoufen); arlaobm (erlouben); dar glaobm (geloube); kaofman 
(koufman).
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1. jegyzet. Umlautos alakok: hep (ófn. kaubit), hepliy 
häuptlings, poarhepiy barhäuptig; zéflötdr =  beteg tehennek ké
szített i ta l ; v gesl (gous, goufe) =  marok, v gésl fgl =  egy ma
rékkai; kéf~ (kaupjan kaufen); kéfdr (káufer); galebm (gelouben).

2. jegyzet. Kivéletesen ä lett kfn. oa-ból e szókban: púra- 
xdrn (berouchen); räx~ (rouchen); räx (gerouch); äk (ouge); p 
pedig a következőkben: knöblox (knobe-louch); sniplox (snit-louch).

109. §. Kfn. ouw mindenütt a-vá lett, pl. tan (touwen); 
kä (kouwe); hän (houwen) hauen; hä (houwe) =  kapa; sün 
(schouwen); gvnä (genouwe); di miltak (miltou-wes) =  lehullott 
gyümölcs. Ellenben diphthongus van e szóban: ao (ouwe) Aue =  
termékeny föld.

110. §. Kfn. öli, öuiv többnyire ü-vá monophthongizálódott, 
pl. tsusträn (zerströun); raxdrn (röuchen); zägv (söugen); drän 
(dröuwen), a főnév : gvdrü (gedröuwe); for dán (verd öu wen). Ki
vétel: fraet (vröude).

Umlaut jelentkezik e szókban: tef~ (töufen); pém (böume); 
tréman (tröumen); rébdr (röubere).

111. §. Kfn. wo-ból u, ü lett, pl. pusün (beschuochen); 
puzux~ (besuochen); plüt (bluot); brúder (bruoder); püx (buoche); 
grüp (gruobe); gut (guot); knf (kuofe); rüf~ (ruofen); rüm (ruom); 
rut (ruote); sü (schuoch); sül (schuol); snür (snuor); stul (stuol) ; 
tux (tuoch); tűn (tuon), optün =  disznót ölni, ö~tün vagy tsö- 
bdrn — megbabonázni; fortün (vertuon) =  elkölteni; forflüx~ (ver- 
vluochen); fus (vuo^); tsü (zuo), tsünöman =  csúfolni; lüdsr 
(luoder) =  erkölcstelen nőszemély; für (vuor); fürmön (vuorman); 
nüs (nuosch) =  a disznó orra és ezután száj (megvető értelem
ben); hűt (huot); küx~ (kuoche); krük (kruoc); rüddr (ruoder); 
kü (kuo); plüm (bluom); di drüz~ plur. (druose) =  daganat; 
rüst (ruogl; hustn (huoste). Kivételek: motdr (muoter); rudriy 
{< ruore) — a záptojást nevezik így.

Umlaut van a következő szavakban: di sipm plur. (sebuoppe) =  
fejkorpa; ellenben?di sibm =  a kender hulladéka; tist, tit (tuost, 
tuot) tust, t u t ; rifst, rift kfn. ruofen prses. sing. 2. és 3. sz.

112. Kfn. we-ből nasalisok és liquidák előtt (egy-két kivé
tellel) hosszú i lett, a többi esetben rövid i, pl. puhít (behüeten), 
got puhít — isten m ents; putribm (betrüeben); kil (küel); kin,
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(küen); mit (müede); biln (wuelen); miz~ (müegen); niytdrn 
(nüchtern); rimán (rüemen); rirn (rüeren), ellenben gvrürt 
(c rű ren ); gvspiliy (spüelach) =  moslék; zis (züege); fgrbrin 
(verbrüejen); trip (trüebe); fr i  (vrüeje); britn (brüeten); fitdrn- 
(vüetern); fis (vüege), de umlaut nélkül e kifejezésben: tsu fus~ — 
ágy lábánál; grin (grüene); filn (vüelen); piypr (büecher).

113. §. Kfn. ie-bői bosszú i, néha i lett, pl. spigl (Spiegel); 
stik (stiege); striman (strieme); fiyt (viebte); flik (vliege); bi (wie) 
bik (wiege); tsuklibdrn (zerklieben) =  apró fát hasogatni, klibdr- 
Z$n — apró fa ; tsiy (ziech); drislont (< driesch) =  az a szántó
föld, melyen csak gaz nő; its (ieze); tsigl (ziegel); gvtir (getiere); 
tsin (ziehen) =  húzni és haldokolni; forlirn (Verliesen); grip 
(griebe); nis~ (niesen); dinan (dienen), dindryqn — fogas; libáén 
(lieben) =  simogatni; ddrfrirn (ervriesen); gis~ (giegen); hi (hier); 
ki~pöm (kienboura); lit (liete); nirn (nier); riy~ (riechen); sif  
(schief); sir (schier) =  talán, majdnem; sis~ (schie3 en); griziy 
(<  grieg) — homokos, különösen e kifejezésekben: ds mel es 
griziy — a liszt összecsomósodik ; di meliy grizlt ziy — összefut 
a te j; flign (vliegen); rimán (rieme); pir (bier); stir (stiere); tif  
(tief); hinsr (hüener) =  tyúkok. Eövid i csak e szókban van: di 
(die); liyt (lieht) =  világosság éa gyertya; pugis~ (begiegen). Zárt 
e-vel ejtik : denstgy Dienstag.

114. §. Kfn. ie kivétel nélkül ae-ra változott, pl. klaen 
(klie) =  korpa; wistenae (wüestenie); sendrae (schinderie), senan, 
opsenan =  megnyúzni; timerae (< timmer) =  nagy szoba ; pfa- 
rvtae Pfarrhaus; olmdrae (almerie).

2. Összefoglaló megjegyzések.
115. §. Nyjkban — mint a történeti fejlődésből látjuk — 

túlnyomó számmal vannak a zártabb hangok; jóformán minden 
kfn. hang egy vagy két fokkal zártabb lett, vagyis az i-a-n (Winteler- 
féle) sornak számos vocalisa az u felé fejlődött. Jellemző min
denekelőtt az u-nak o, ö-vá válása és az o átmenetele ö-ba; az 
e nyjkban is többnyire e, de már e és é zárt e, e-vé lett. E jelen
ség különben már a kfn. nyelv idejében kezdődött, mert már 
akkor kezdték a hangokat magasabb nyelvállással képezni; pb
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e helyett ei, néha i, vagyis magasabb nyelvállással képezett 
hangot már a XII. században találunk; o helyett pedig gyakran 
írnak az írók u, u és ő t. E folyamat a dobsinai nyelvjárásban 
tovább fejlődött és teljes befejezést nyert. Az ellenkezőre, t. i. 
az alacsonyabb nyelvállás fejlődésére csak e két eset v an : kfn. 
u >  o, kfn. i >  e.

116. §. Egv másik sajátsága nyjknak az, hogy az ö és ü 
hangok hiányzanak; ö helyén e van, ü helyén pedig i. De nem
csak nálunk, hanem az egész középnémetben elmaradt az ajak- 
gömbölyítés; itt is ú-ből i, ö-bői pedig e lett. A dobsinaival 
rokon hazai nyjkban, a meczenzéfiben, a leibicizban és a Szepesi 
Felföld nyelvjárásában megtaláljuk az ü és ö hangokat; e körül
mény valószínűvé teszi, hogy valamikor nálunk is megvoltak. 
Csak az a kérdés, hogy mikor és miért vesztek ki? Minthogy 
a kfn. nyelvben az ajakgömbölyítés nélkül képezett palatális han
gokra még igen kevés példát találunk, valószínűnek tartom, 
hogy a dobsinaiak ü és ö helyett csak új hazájokban kezdtek 
% és e hangokat használni. Oka valószínűleg a hangképző szer
vekben rejlik, melyek lassanként (tán a tótokkal való sűrű érint
kezés folytán) leszoktak az ajakgömbölyítésről.

117. §. Gyakori jelenség a diphthongus egyszerűsítése. 
Kivétel nélkül egyszerű hangokká lettek a következő diphthon- 
gusok: ou, ouw, ie, öu, öuw, uo, üe; a germán ai (kfn. ei) is 
sokszor monophthongizálódott. Megfordítva, az egyszerű hangok 
diphthongizálása is el van terjedve nyjkban, sőt sokkal sűrűbben 
fordul elő, mint az előbbi eset. Leginkább hosszú hangzók diph- 
thongizálódtak (i <  ae, ű <  ao), azután r előtt is bekövetkezett; 
más hangok előtt sehol sincs diphthongus. Az r előtt álló han
gok közül csak a hangsúlytalan a maradt meg egyszerű hang
nak. De r nem csupán a diphthongizálást mozdítja elő, hanem 
más irányú befolyást is gyakorol a hangokra, t. i. nyíltabbá 
teszi a hangot, ép úgy mint a nasalisok.

118. §. Ha nyjk hangállapotát összehasonlítjuk a meczen- 
zéfiével, a leibicziével és a Szepesi Felföldével, akkor azonnal 
szembeötlik az egyezés. Nagyjában e nyelvjárásokban is ugyan
azon hangmegfelelései vannak a kfn. hangoknak, mint a nyelv
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járásunkban; a zárt hangzók amazokban szintén el vannak ter
jedve és a diphthongizálás is nagy tért hódított. De a dobsinai 
nyelvjárás valamennyinél legjobban szereti a zárt hangokat. 
Mindjárt utána következik a leibiczi és a Szepesi Felföld nyelv
járása, azután pedig a meczenzéfi, mely — mint személyes meg
figyelésből is tudom — már a nyíltabb ejtésű nyelvjárások közé 
tartozik. A kfn.-ből fejlődött hangok itt sokkal közelebb állanak 
a Winteler-féle sor i hangjaihoz, mint a többi nyelvjárásban. 
Pl. kfn. a megmaradt a meczenzéfi nyjban a-nak, a leibicziben és 
a Szepesi Felföldéban <2 lett belőle, míg a dobsinaiban o-nak 
hangzik (v. ö. Gedeon : Az alsómeczenzéfi nyelvjárás hangtana. 
46.—97. §§, Gréb : A Szepesi Felföld német nyelvjárása 3.— 
15. §§). A többi hang is nyíltabb hangzású, csak néhány eset
ben van oly zárt hang, mint a dobsinai nyelvjárásban. Végül 
a diphthongizálás és a monophthongizálás is közös sajátsága e 
nyelvjárásoknak.

3. Mennyiségi változások.

a) A szótag magánhangzójának nyújtása.
119. §. Kfn. magánhangzó nyjkban sokszor megnyúlt: 

a > ö  (ritkán ö ); e > e  (ritkán e); i > i ;  o >  ö ; ö >  é ; u > ü ;  
ü >  i. E hangzónyújtás, melynek igazi okával a nyelvészek sin
csenek tisztában, mint annyi nyjban, a mienkben is sokszor 
megfejthetetlen. Egyes eseteit tudjuk ugyan magyarázni, de oly 
határozott törvényről, a milyent pl. a minőségi hangváltozásra*) 
állítottak fel, még szó sem lehet. Paul, Bahder, Ritzert és Wil- 
manns törvényei közül még ez utóbbiéi illenek aránylag leg
jobban hangzónyújtásunk jelenségeire. Nem is czélom, minden 
egyes alaknál keresni a nyújtás okát, csak általános törvényeket 
próbálok felállítani. Legkönnyebben magyarázhatók a nyílt szó
tagú alakok, melyekben a hangzónyújtás oka nézetem szerint 
jórészt a hangzó hangsúlyában rejlik; de befolyásolja a hangzó
nyújtást a hangzót követő mássalhangzó is. A mássalhangzók, 
melyek előtt a hangzónyújtás az irodalmi nyelvben és nyjkban

*) V. ö. Schmidt Henrik: A hangváltozás törvényszerűségé
ről, a kfn. nyelvjárások fejlődése alapján. Nyelvtud. Közi. 36. k.
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következetesen beállott, a következők: v, h, s, b, d, g, l, r és n. 
Szóvégi -er, -el és en előtt, a hol az ufn.-ben többnyire rövid 
vocalis van, nálunk hosszú hangzót találunk. Példák: jök (jaget); 
jögn (jagen); hős (hasé); nögl (nagel); nős (nase); fötdr (vater); 
hődarn (hadern); grós (gras); mön (man), de rövid az összetéte
lekben: mosmon Massmann; fraemon Freimann; bidmon Witwer; 
snüdarn (snuderenl; swödarn (swaderen) =  fecsegni; töfl (tavel); 
födn (vadén); pödn (baden); fedar (veder); lebar (léber); nébl 
(nébel); bek (wéc, wég); ketn (ketene); tsüketln =  bezárni; lebm 
(lében); len (lene); tsédl (zétel); igl (igei); rigl (rigel); dlrn (dime); 
gribln (kribelen), pl. as gríblt mar undar dar hoot =  borzadok; 
tsicizl vagy tswizlink (zwisele); fiy, plur. fiyar ebben az értelem
ben : gonosz ember; hoz (hose); ohm (oven); födarn (vodern); 
spedl (spidel); sebar (schöber); hefliy (hovelíche); tsük (zuc); jut 
(jude); kömar (kamere); zöt (sat); spöre (spare); smöl (smal); stüp 
(stubech); dün duzen; betar (wéter); vötar N atter; rőt (rat); zötl 
(satel); zin (sin); pulíbarn (liberen); tsuzöf (zesamene); pun Birne; 
upsömln (samelen) =  mikor a gabonát rostálják és a pelyvától 
megtisztítják; hómar (hamer); smes (smiz); puhít behüte; zéml 
(sémel); plöt (blat); stöt (stat); gvhirn (hiren).*) Kövid hangzó
val ejtjük: kil kühl; moln (kfn. máién, ufn. mahlen); fii viel; mil 
(kfn. mül, müle, ufn. Mühle); spiln (kfn. spil, spile, ufn. Spiel, 
spielen); zgl (kfn. sol, ufn. Sohle); kpl (kfn. kole, ufn. Kohle);
hol (kfn. hol, ufn. hohl); hóin (kfn. hóin, holen, ufn. holen);
sül (schuole, schuol, ufn. Schule); tsol (zal); mel (mél); smet die 
Schmiede; tritn (tréten); tsiln (ziln); puhit behüte; gvhut gehütet.

120. §. Zárt szótagokban a hangzónyújtás több mással
hangzó előtt jő lé tre ; többnyire r-\-cons. előtt lesz hosszú a
hangzó, vagy azokban a szavakban, melyek egy e kiesése kö
vetkeztében zárt szótagúakká lettek. Példák: türnt (kfn. túrén, 
ufn. Turm); éleyt (sléht); kneyt (knéht); reyt (réht); nöxt (naht); 
töxt (táht); pétlar (bételsere); stirn (stirne); kirn (kürn); slübarn 
(8luppern); fidarn (vürdern); zötlar Sattler; prétsl Bretzel.

^) Idegen szavakban néha szintén beállott a magánhangzó 
nyújtása, pl. tsinükl a magyar csónak továbbképzésé -el kicsi1 
nyí tővel.
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121. §. A melléknév továbbképzésében a rövid magánhangzó 
menyúlik: gél, gelv swyn — csirkegomba; hol hohl, ehr hölv pöm 
hohler Baum ; nae neu, ds näjv pet neues Bett.

122. -§. Hosszú hangzó van végül az ige praesensében, mi
kor az ufn.-ben szótagzáró lenisre még zöngétlen consonans kö
vetkezik: iy slöf, du slefst, hir slöf~ ich schlafe, du schläfst, wir 
schlafen; iy trök, du trugst, ear trekt, is trökts ich trage, du 
trägst, er trägt, ihr tragt stb. Ha az igető tenuissal végződik és 
az igének a praesensben ugyanaz a magánhangzója van, akkor 
a praesens rövid, pl. slepm schleppen; lekn lecken; tehát iy slep, 
du slepst, hir slepm ich schleppe, du schleppst, wir schleppen; 
iy lek, du lekst, is lekts ich lecke, du leckst, ihr leckt. Az ind. 
praesens első személyét röviden, a többit hosszan ejtjük, mikor 
az ige magánhangzóval végződik: iy ge, du gést, hir gén, di gén 
ich gehe, du gehst, wir gehen, sie gehen; iy gvze, du gvzist, 
hir gvzin, di gvzin ich sehe, du siehst, wir sehen, sie sehen.

123. §. A hös (wag), hi (wie), hü (wa), dü (du) névmásokat, 
mikor rajtuk van a hangsúly, mindig hosszan ejtjük, p l.: hös 
host was hast? hi ged as wie geht es? hü boar st wo warst? dü 
pest du bist? pest dü bist du? — itt a névmást különösen ki
emelem. Ha azonban közömbösen kérdezek, akkor az ige kapja 
a hangsúlyt és a névmás ilyenkor rövid: hős host was hast ? 
hi ged ds wie geht es ? hu hoarst wo warst ? hu pest wo bist ? 
A mutató névmás mindig hosszú: es dös di ist das die ?, míg 
ugyanazon alak mint határozott névelő mindig rövid : di kots 
die Katze; di saep die Scheibe =  Teller. Az ufn. von, zu elül- 
járókat személynévmással kapcsolatban hosszú magánhangzóval 
ejtjük, pl. fön gm von ihm ; tsü ddr zu dir. Ha azonban a név
máson van a hangsúly, akkor rövid a hangzójuk: fon lm von 
ihm. Az igenlő szócska hangsúlytalan alakja rövid: jg, a hang
súlyos hosszú: jö.

h) A szótag magánhangzójának rövidülése.
124. §. Ez sokkal ritkább jelenség nyjkban. Bekövetkezett 

t, eh előtt, hol az ufnben hosszú vocalis van, pl. iy rét ich rede, 
ear ret er redet, ret rede, gvret geredet, v gvret ein Gerede; 
hritn (brüeten); iy left, du lefst, ear left, hir leftn ich lüfte, du
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lüftest, er lüftet, wir lüften, ds sot mar, gvsot es schadet mir, 
geschadet, s általában a d, t-re végződő gyenge igék ind. praes. 
egyes számában, a part. prneteritumban és az imperativusban az 
összevont alakot használjuk rövid vocalissal; gut (guot); ofpitn 
aufbieten; rut (ruote); hűt (huote); kwits~ quietschen; zxix~ 
(suochen); flux~ (vluochen), de bosszú vocalissal ejtik a követ
kező szavakat: hrSt (breit); ojethedxr (ietweder); nímont (nieman); 
plüt (bluot); kriy~ (kriechen); riy~ (riechen); tsiy (zieche) Bett
überzug; püx (buocb); küx~ (kuoehe); ihdrmitiy (übermüetec).

125. §. Kfn. 3  és f  előtt szintén megrövidült a vocalis,
pl. ix los (läge); gis~ (giegen); fus (V U 0 3 ) ; fis (vüege); gris~ 
(grüegen); gf (űf, ouf); kufi (kuofe); de hosszan ejtjük pis~ (hűe
ken) =  daganatot eltüntetni ráolvasással; iharpm pis~ — bolt
csontot gyógyítani; rüst (ruog); sis~ (schienen) stb.

126. §. Több mássalhangzó előtt is bekövetkezett a rövi
dülés: fiyt (viehte); sipm — fej korpa (kfn. scbuoppe többese); 
hustn (buosten). Kivételek: grümart (gruonmát); dar ris (ófn. 
rise) ;= sás; as ri2 ia grös =  sásfű; süstar (sebuoster).

127. §. A fortis mássalhangzók előtt, mint a kfnben, nyjk- 
ban is mindig rövid magánhangzó van: peí (bette); rep (rippe, 
ribbe); hol (wolle): gvsfi (gaselle); stel (stille); grgl (grolle); ka
nári (kennen); hrgn (brunne).

B) A m e l l é k s z ó t a g o k  m a g á n h a n g z ó i .

1. Előszótagok.
128. §. Mint a tőhangzók, úgy a mellékszótagok hangjai 

is zártabbak lettek nyjkban; így kfn. he- előszótagból pu- lett: 
pu-gröhm (be-graben); pu tiytn (he-denken); pu-redn (be-reden). 
Kfn. ge-nek go- felel meg: godeamdr (ge-derme); gohek (ge-hege); 
golox íge-lach). Ez elörag néha igéhez is járul a praesensben és 
infinitivusban, pl. gőzén, iy gőzé, du gozist, ear gazit sehen, ich 
sehe, du siehst, er sieht; az ige part. praeteritumában e rag 
sokszor elesik: iy hop ges~ ich habe gegessen; iy zae komán 
ich bin gekommen; de előraggal mondják: goritn geritten, gő
zén gesehen stb. Némely főnév elvesztette az előrag vocalisát:
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glöbm (ge-loube), de az ige gvlébm (ge-louben); glek (ge-lücke), 
melyet csak köszöntésben használnak előraggal: gép gvlck [Gott] 
gebe Glück! A kfn. zer nyjkban tsu, pl. tsufolin — széttépni szö
vetet; tsuplcts~ (zer-bletzen); tsuhnn (zer-houwen); tsukaen (zer- 
kiuwen); de a kfn. zuo mindig tsü : tsügvhear (zuo-gehoer) — a 
mi hozzá tartozik; tsünöman (zuo-namen) =  kicsúfolni; tsübök 
Zuwage. A ver- helyett far- használtatik, pl. föyrdypkn (ver-denken) 
=  meggyanúsítani; fordínan (ver-dienen); fgrdros (ver-drőg). Kfn. 
er előszótag helyébe ddr- lép : ddrplekn (er-blicken); ddrfglgn (er
folgen) ; ddrhan (er-houwen) =  agyonütni; ént- helyett a régi 
unt- alak fordul elő : untklof~ (ent-loufen); untslöf~ (ent-sláfen) ; 
untslön (ent-schlagen) =  kiütni a kézből; az ént- elmarad e szó
ban : kegn entgegen, pl. iy ge om kegn =  elébe megyek.

A határozószók előszótagjait (hin-, her-, dar-)  synkopálta 
nyjk.: drgf darauf; rp / hinauf; raos heraus; daos~ draussen; 
ren herein; ein herum. Synkope állt be e névben i s : mriyen 
Mariechen, vagy mrünv, mrintsl.

2. Yégszótagok.
129. §. Szó végén a kfn. e mindig elesik: foap (farwe); 

haop (hűbe); fon (vane); gvnuk (genuoge); fost (vaste); laebl 
(libel) =  mellény; haet (hiute); frä  (vrouwe); krön (kröne); di 
tök (tage); di gest (geste); di hit (hüte); di pern (bourne); az 
ige praesensét és az imperativust szintén e nélkül mondjuk, pl. 
iy n^m (nime); iy gröp (grabe); frök (vrage); plaep (blibe). Szó 
végén csak a hangsúlytalan v áll és pedig a névmások hang
súlyos alakjaiban : iy, iyv (ófn. ihha); belyv és bulénv — melyik; 
inaenv =  az enyém: daenv — a tied; a nőstény állatok elneve
zéseiben: ketsinv Katze, gynzinv Gans; helységnevekben: rewütsv 
Nagyrőcze; zoltsv Sajó (község); naptári nevekben: jvkgbv =  
Jakabnap; jozefv — Józsefnap; miyélv =  Mihálynap. Idegen 
szavakban is gyakran megtaláljuk: vryndn =  árenda; kurtv 
(magy. kurta) — rövid kabát; sqrwijankv (lengyel szó, szintén 
kabát neve); korán, pl. en kordv holdn — kordában tartan i; 
jiolkv =  lengyel s azután minden tót asszony. Kfn. iu szintén 
u-vá gyengült: plendn (blindiu); oltv (altiu) — a nőn. es sem
legesek egyes nominativusában, accusativusában és a többesben. 
Ezzel a hangsúlytalan u-vfil ejtjük a 2— 12 terjedő számneveket,
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ha önállóak, pl. drajü (driu); f lr v  (vieriu); fembv (finfiu); qlivv 
(einlif); tswelwo (zwelf); de elvesztik az v hangot, mihelyt mint 
számjelzők állanak : clrae hint drei Hunde ; f i r  oks~ vier Ochsen.

Kiesik az e a kéttagú szók utolsó tagjából i s : mark (mar
ket); met (magét); jök (jaget); obst (obeg, obg), de megmaradt: 
krebdts (krébeg), heabdst (herbest, herbst) szavakban. Kfn. el, 
em, en szótagokból az e szintén kiesik; az l, m, n ilyenkor szó- 
tagképző hanggá válik, az m, n végű szótagban pedig az első 
szótag e-je assimilatio következtében megnyúlik. Példák: join 
(vallen); spiln (spiln, spilen); foarn (vara); oksl (ahsel); ovi 
(angel); opl (apfel. epfel); klebrn (kleben); fégv (végén) =  masza- 
to ln i; bégv (wegen); ide tartozik: hifi (wie-f-vil); bifl zofl (wie +  
vil, ső-vil) =  annyi, a mennyi. Igék prsesensében és part. prae- 
teritumában dentalis tövek után az e következetesen synkopál- 
tatik : iy löf ich laufe ; iy pok ich backe; gvhut gehütet; gvpet 
gebetet stb. Az -en rag töbeli m, n, v után mindig an, pl. nq- 
man (nemen); zivan (singen); kúrián (kennen). Ugyanaz a rag 
van 13—19 terjedő számnevekben is : draetsan; firtsan; zeytsan ; 
oxtsan; naentsan.

Kfn. -er (ern) és -ej végzetben az e nyjkban a-vé gyen
gül: fötdr (vater); swestor (swéster); f^nstor (venster); bentor 
(winter); swearn (swern); legorv (légern) =  a mezőt megtrágyáz- 
tatni marhákkal; plendos (blindeg); kimos (kleineg). Az-erí végű 
participiumot szintén a-vel ejtjük: gvstolport gestolpert; gvtsi- 
tort gezittert; gvfitort gefüttert.

Érdekes, hogy néhány kfn. szó, melynek utolsó tagjában 
hosszú vocalis van, nyjkban -őrt szótaggal végződik, pl. grümort 
(gruonmát); mönort (manót); oabort (arbeit); hgxtsort (hőchzit); 
laemort Leinwand; de nincs r haeröt (hirát) szóban, mely való
színűleg ufn. jövevény. Szintén r-rel mondják a kfn. -in képzős 
anyagneveket: heltsorn (hülzín), pl. heltsornv haezor Holzhäuser; 
tuxorn (tüechín), pl. tuxornv grati Tuchkleider; streorn =  szalmá
ból való, pl. streornv hit szalmakalapok; de r  nélkül használ
ta ik  : piyqrios (buochiner), pi/qnos holts Buchholz. Főnevekben 
az -ín képző magánhangzója o-\é vagy a-vá lett, de sok esetben 
synkopáltatik, pl. biatan Wirtin ; keyorn (kocherin); grewan 
Gräfin; noxporn Nachbarin; swégorn (swsegerin). Az -an tulajdon
nevekhez is járul s ilyenkor megfelel a magyar -né képzőnek,

4M ac/yarországi ném et nyelvjárások. 7.
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pl. di laofan Fran Lanf — Laufné ; di mräzan — Mrázné. Liqui- 
dára végződő szó csak n-1 vesz fel: di spavin Frau Spangel; di 
lindn?rn Fran Lindner. A. többi képző magánhangzói részint 
megmaradnak, részint megváltoznak; néhányszor synkope áll be. 
így az -isch (ófn. isc) mint melléknévképző megvan nyjkban is; 
swaenis schweinisch; paodris bäuerisch; de -us képzővel mond
ják: epus =  haragosan ; tulajdonnevekből képzett melléknevekhez 
majdnem mindig -us alakban járul, pl. oltfrqpkas altfränkisch =  
nagyon régi; uvrus ungarisch; bindus windisch; lutrus lutherisch; 
katölus katholisch; tsigönus zigeunerisch. De is-sel mondják: 
vmerikdnis amerikanisch; frantsezis französisch. A kfn. -zec tizes 
számokban (20-—90) -siy alakban fordul elő: tsicqntsiy zwanzig; 
draesiy (drízec); f ir ts iy ; foftsiy, (funfzec). Kfn. -ic ( -ec) ófn. -ag, 
-ug képzőnek mindig iy felel m eg: tsaetiy (zítec); enbqndiy (in* 
wendic); grendiy (grintec); meytiy (ófn. mahtig); trübiy trübe; 
svoiriy (swiric); hunriy vagy középvocalissal is huwriy hungrig. 
Spiránssal ejtjük a napok neveit is, melyeknek második része 
-tag(tac) :  zontgx Sonntag; mö~tgx Montag; denstgx Dienstag stb.; 
a szombat neve : zonöbmt. A kfn. -inc, -line képzőt megtaláljuk 
e szókban: tsqnddrlivk =  az állat fogazata; pfiastlink — baraczk; 
krepirlink =  nyavalyás gyermek; knüsterlink =  csenevész, fejlet
len gyermek, gyümölcs ; rgtslink — takonypolez ; butslink =  büdös 
bürök; bleplink =  a harang nyelve; swmtlivk =  palánkdeszka; 
ketslivk =  kóczos leány. Változatlanok még a következő képzők: 
-heit, -keit, -lích, -nisse, -unge; a két utóbbiban synkope állt be. 
Példák: krovkhaet (kranc-heit); tomlia&t (tumpheit); klenikaet 
Kleinigkeit; fraentliy (friuntlich); tsaetliy (zitlich); tsaegnis Zeug- 
niss ; saeunk — szemérem; hondlunk =  vasmű; mütuvk Freischrift 
(bányára vonatkozólag); köluvk == Köhlung; frajuvk, pl. dar get 
gf ti frajuvk =  kedveséhez megy. Zárt o-vá változott a kfn. -sam 
és -schaft képző magánhangzója, pl. longsom (lanc-sam); spoar- 
zom sparsam; fraentsgft Verwandtschaft.

A kicsinyítő képző nyjkban l és -yqgi (kfn. -lin, chin-, -chen). 
Mikor használjuk az egyiket, mikor a másikat, arra nézve nincs 
határozott szabály. Példák : brenl =  forrás; brekl Brücklein; peyl 
Bächlein; bisyqn Wieschen; begvy^n Wägenchen. Vannak köztük 
olyanok is, melyek már nem vétetnek kicsinyítő szóknak, hanem 
valamely határozott fogalom megnevezésére szolgálnak; ilyen:
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tiyl, mely nem tux kicsinyítője, hanem zsebkendőt és fejkendőt 
jelent; ilyen fristekl Frühstück; hurkayqn Gnrke; dinsryqn =  
ruhafogas; baempqryqn Himbeere. A nép különben nagyon sze
reti a kicsinyítő alakokat, képezi akkor is, mikor nincs szükség 
rájuk.

Jegyzet. Svarabhakti nagyon kevés van nyjkban; az i csak 
■ékjén (magy. éljen) szóban fordul elő. meliy Milch (milich), koliy 
(ófn. chalah) i-je, mely a leibiczi és a Szepesi Felföld nyelvjárá
sában svarabhakti, nálunk tisztán ejtett vocalis. Az d hang szó
végi r előtt szerepel mint svarabhakti, pl. fötdr Vater; aear euer.

C) Ö s s z e o l v a d á s  és  r ö v i d ü l é s .
130. §. Mind a kettő elég gyakori nyjkban. Ha kfn. zuo, 

ze összekerül névmással, akkor a két szó összeolvad, a mi az 
en- és proklitikus hangsúlytalanságban leli magyarázatát. P l.: 
tsaey (kfn. ze iu, ufn. zu euch) hozzátok, de jelenti azt is ná
latok : iy boar tsaey ich war bei euch ; tsuns (kfn. ze uns, ufn. 
zu uns); tsujoar (ze jár) =  tavaly; tsöbmst (ze äbent) =  este; 
gm treat =  a földön, e h. of tdr eat auf der Erde. A nyelv
érzék a treat szóban már nem lát egybeolvadást, hanem egy 
szónak veszi, a mi kitűnik abból is, hogy abban a kapcsolatban 
bímneművé lett, míg eat mindig nőnemű. Ufn. denn =  vájjon ? 
hát? miért? ige mellett mindig w-né olvad össze, pl. bős hotn 
(hot dqn) di was bat denn die ? bös keartn di net was kehrt 
sie denn nicht ? Ha ez az n n-re végződő ige mellé kerül, ak
kor az utóbbit jobban megnyomjuk, pl. bu zaen di laet Wo sind 
die Leute? dqn összevont alakjával: bu zaen'n di laet Wo sind 
denn die Leute ?

Rövidüléssel van dolgunk vbear (einwer) irgendwer, vnon- 
ddr (einander) szókban, bol az v ein-ből rövidült. Ugyancsak 
®-vá lett kfn. en is e szókban: vhem (enheim); vfoar (envor) 
vor; vhentdr (enhinder). Kfn. dar szintén megrövidült: ddrfoar 
dafür; ddrtsü dazu; ddrpae dabei. Megrövidültek még: vlén allein; 
vzö also; vzetdr solch einer; flaey vielleicht; braediőn Bräuti
gam ; tiapl Türpfahl =  Schwelle; hempdr Himbeere; baempdryeji 
Weinbeere =  ribizke; klaempdrn =  vörös berkenye; di h%nts~ 
Handschuhe; letsl Leitseil —• gyeplő ; knöblgx (knobeloucb) =  
foghagyma; eslgx =  mogyoróhagyma; sniplgx =  pázsitka. A sem-

4*



leges névelő nyjkban ds vagy s kfu dag-ból rövidítve, pl. ds 
braetln das Bräutein; s reut das Bind. — Mind e rövidülések 
oka a gyönge hangsúly.

Jegyzet. Határozott névelőül szolgál még as, melyet azon
ban már csak öreg emberektől hallani. Bégen — mint mond
ják — általános volt.

D ) M e t a t h e s i s .
131. §. Erre csak a kővetkező példákat találtam: naendrof 

Neuendorf =  Igló; lomparstrof Lampertsdorf =  Oláhpatak ; nist 
nichts; sarpaen (schrapen) =  az ajtón, ablakon karczolni.

II. fejezet. Mássalhangzók.

I. L i q u  i dák.
132. §. Kfn. I mindenütt megmaradt, pl. lgi% (la); lox~ 

(lachen); löm (lám); plájdl (bliuwel); Ion (lánc); lont (lant); la- 
tearn (latérne); los (lag); lgs~ (lägen); libm (lében); lidor (léder); 
lefl (leffel); liz~ (lésen); laen (lihen); laeyt (líht); löhn (loben); 
lox (loch); laot (lűt); flom (vlamme); étiin (stélen); meliy (milch); 
pún  (bélien); plots (platz); holts (holz); teshr (tischler); étel 
(stille); spil (spil); fal (vol); fii (vil, vile). Mint szótagképző elem 
akkor fordul elő az l, mikor az előtte lévő hangsúlytalan e ki
esik; pl. pitin (bételen); opl (apfel); oksl (ahsel); én obi (snabel); 
beksl (wéhsel); bifl wieviel.

133. §. Szóvégi másodlagos l van e szavakban: monl (mange); 
respl (rispe). Diphthongusok után szóvégi l, In és r előtt 9 - t  

ejtenek; paodr; faodln; zaodr (v. ö. Lumtzer: Die Leibitzer 
Mundart 100. §.). Szóközépi l mint a leibiczi és a Szepesi Fel
föld nyelvjárásában — néhány szóban r-be ment át, pl. tsitdrn 
(zetteln) =  lassan végezni vm it; fortsetorn =  összekuszálni, ds tsi- 
tsrt ziy =  húzódik; tsiparpglkv =  tipegő táncz (első része tsipln — 
ugrálni, gyakorítója tsopln kfn. zappelen igének); püdorn — mi
kor a baromfi a porban fürdik; es?rpüddr =  piszkos, kormos 
gyerek; tswespsrn (wispeln); kristirn; e köszöntésben: fgrkom 
tsuns willkommen bei uns (tkp. zu uns); dissimilatio van e szó
ban : frandl Flanell. A kfn. I kiesett: vzö (alsó) szóban.
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134. §. Kfn. r szintén megmaradt nyjkban, pl. rin (ring), 
oarinl =  fülbevaló ; rom (ram); krqmtsfögl Krammetsvogel; ren 
(rinne); twin (troum); rőt (rat); brey~ (bréchen), brey holz~ gv- 
pm  =  eredj, törd ki a nyakad! pfaro (pharraere); kamt (karre); 
har (hérre); nar (narre).

135. §. Szóközépi és szóvégi r  előtt álló vocalisból dipli- 
thongus lett, magas vocalisból ea, ia, mély vocalisból oa, ua, 
pl. toar (tor); Idát (hirt); gearn (gern); buatsl (wurzel); buast 
(wurst); beat (wert). Mikor a szóközépi r hangra consonans 
következik, akkor az r következetesen kiesik, pl. eabrn (erben); 
goatn (garte); piast (bürste); poast (borst); ziy opmeadarn (<C 
moder) =  kínlódni vmivel; meazar (mörser); megmaradt azon
ban e szókban: purs Bursche; harts (hérz); swarts (swarz). 
A kfn. r kiesik még a következő szókban, a nélkül hogy 
diphthongizálás állana be: kwatir Quartier; fidarn (vürderen) 
=  sietni; ddrpae (darbi), fedarv vordere; féderstv vorderste; 

fődarliy =  előbb való; maslrn marschieren; egzetslrn exerzie
re n ; tanistar (tornister); kopröl (korporai); födern (fordern); 
viatarn martern. E kiesés oka valószínűleg abban rejlik, hogy 
a nyelvnek nehéz es kényelmetlen volt a második r-et is ké
pezni. Viszont r-rel mondják a kővetkező alakokat: mraots~ 
(miauzen); stromp (stump); strompswqritsiy stumpfschwánzig; 
klunkarn (klungen, klunc) =  mondják a víz lotyogásáról nem 
egészen megtöltött edényben; Iqlkarn =  köhécselni; as saesart 
miy =  cacaturus sum ; as gvleyart miy =  nevethetnék.

136. §. Kfn. dar-nak hangsúlytalan szótagokban dar felel 
meg nyjkban; a regi r tehát megmaradt. Példák: darhem da
heim; dartsü dazu; darin et damit; darvon davon; darfoar dafür.

Jegyzet, polbir, polbirn szókban az r 1-be ment át; bit 
wird-ben pedig az r a í-hez assimilálódott.

II. N a s a 1 i s o k.

137. §. Kfn. ??j-nek nyjkban is m felel meg, szó elején, 
közepén és végén egyaránt, pl. viel (mél); mes~ (mé3 3 en); mohi 
(malen); mis~ (mischen); mek (mücke); mox~ (machen); mostar
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(muster); noman (name); kömsr (kamer); hömsr (hamer); zgman 
(same); zeml (semel); tom (turn); löm (lam); buam {wurm); oam 
(arm); holman (halm). Néha azonban szó végén és hangsúlytalan 
szótagokban m helyett n van, mely a spiráns végén részben 
vocalisnak, részben nasalisnak hangzik. Példák : födn (vadem) ; 
pez~ (besem, besen); püz~ (buosem, buosen); ödn (átem, áten); 
edn (eidam); braediön Bräutigam ; brödn (brádem); grendiy (grim- 
mec) szóban kfn. m a dentalis hatása alatt szintén w-be ment át.

Jegyzet. Szóvégi m kiesett zandär gensdarm szóban; ezek
ben pedig : pupempsrt — klebrig, beschmiert; parnpdrn =  koty
vasztani — nincs az m-nek etymologiailag jogosultsága. Saját
ságos szó zonjtn sammt ihm, a melyben az n tulajdonképen 
ra-ből lett és a két consonans közé még /  is becsúszott (v. ö. 
Lumtzer 104. §).

138. §. Kfn. n a szó elején és végén mindenütt megmaradt, 
pl. nöx (nach); nögl (nagel); nödl (nädel); nöxt (naht); nős (nase); 
goarn (garn); hendsrn (hindern); pen (bein).

139. §. Szóközépi n hangsúlyos szótagból kiesett e szók
ban : foftsan 15 ; fojtsiy 50; bretsln (brünseln) =  mondják a han
gos szel . . . rö l; n nélkül mondják még ein névelőt a nőm.-ban: 
v hunt ein Hund; v őst ein Ast; vbear =  ein- f wer =  irgend
wer; vbös =  ein +  was.

140. §. Ha a szóközépi n-re m következik, akkor assimi- 
latio áll be, pl. stémsts (steinmetze); emol, omol einmal; grü- 
msrt (gruonmát). Labialis nasalissá lett az n még e szókban: 
fembv fünf; baempsryqn Weinbeere; homf {hanef); hombár haben 
wir, bambtr werden wir ? Assimilatióval van dolgunk azon sza
vakban is, melyekben magánhangzók között labialis hangok (b, 
p, pf) állnak; ilyenkor a szóvégi w-ből sonantikus m lesz. 
Példák: lébm (lében); klopm (klopfen); klebm (kiében); eabm 
(erben); sraebm (schriben); lobm (loben); zopm (soppen). Denta- 
lisok után sonantikus w-né válik a szóvégi n, spiránsok után 
pedig nasalis hanggá, pl. holdn (halten); retn (retten); rey~ (rei
chen); löf~ (loufen); es~ (égjen); bes~ (waschen, weschen).

1. jegyzet. Szó végén m van n helyett — eltérőleg az ufn.- 
töl — e szóban : tsaom (zún).
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2. jegyzet, naetdr (iuter) szóban az n valószínűleg a hatá
rozatlan névelőből ered; míg dens~s n-je az aln. wems, wens, 
dems, dens alakokból magyarázható (v. ö. Lumtzer 311. 1.); 
trün szóban az n a genitivusból került a nominativnsba.

141. §. Gutturalis hangok (k, g) előtt mindig gutturalis 
nasalis lesz a kfn. n; a kfn. ng-nek megfelel n, nk-nak pedig nk; 
az v magas vocalisok után palatális, mély vocalisok után guttu
ralis. Példák: hqndr (henger, henker); oarinl =  fülbevaló ; findr 
(finger); br^nan (bringen) =  hozni, szülni, elleni; qnk (enge). 
Szótagkepző w-et ejtenek k, g után : trinkn (trinken); sekn 
(schicken); donkn (danken); lego (legen).

III. E x p l o s i v á k .

1. Zöngések.
142. §. Kfn. szókezdő ó-nek nagyon sokszor p felel meg, 

pl. paon (bűwen); paetl (biutel); peak (here); plr/^n — fark ; 
peyln (bickeln) — gyógyítgatni, pl. ds bírt fá t vbös gvpeylt unt bírt 
ni gvzgnt es wird immer etwas gemacht und wird nie gesund; 
plüt (bluot, pluot); plöt (blat); plüm (bluome); poast (börste); 
pit (bütte); paodr (gebűr); oppaos~ (bögen) — kicsépelni a ga
bonát ; v pgs~ floks vagy kaetn — nagyobb csomó . le n ; pgs~ 
(bussen); pgs (busch); purs Bursche; petdr (bittér); pnatsln 
(burzeln); puts~ (butzen). De ö-vel mondják e szókat: di baet 
(biute) =  kalácsdeszka; biliy (billic); v bős, kies. v best — csomó 
vmiből.

143. §. A br kapcsolatban legtöbbnyire megmarad a b, pl. 
bronnan (brummen); br'ek (brücke); brödn (brädem); brötn (bra
ten); brégln (breglen); bröt (brót); breln (brüelen); de p-vel ejtik: 
prétsl (brezel); pröts Talze. Irodalmi és idegen szavakban szintén 
változatlan a b: bän Bahn == vasút; ellenben pori — (erdő)vágás; 
bar baar; bibi Bibel; bagó (magy. bagó); bal (magy. bál); betyár 
(magy. betyár); bandv (magy. banda); bätsi (magy. bácsi); bajüs~ 
(magy. bajüsz); de p van pajcits ol. bajazzo szóban.

144. §. Szó közepén vocal is előtt szintén b van nyjkban :
öbmt (ái-ent); lébm (leben); klaobm klauben; knöblox (knobelouch); 
höbxr (haber) ; swébl (swébel); Inul (hübel); ungvtsibdr (ungezi-
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bere); gubv (szláv gubái =  szűr; gugv (szláv guga) =  daganat.
145. §. Zöngétlen hangok mellett p lett a kfn. 5 bői; 

ugyancsak p-re változott a szóvégi b is. Példák :
1. hemparn többes (hintber) =  málna; lepküx~ (lebekuoche-n); 

wopln (wabeln) =  mozogni; swopln (aln. swabbeln) =  inni (pá
linkát) ; opdr (e b. ob bdr) ob wir.

2. stüp (stube); top (toube); grüp gruobe); haop (búbe, 
hoube); foap Farbe; plae.p bleibe; sraop (schrűbe); stop (stoub); 
gröp (grob).

146. §. A kfn. mb hangkapcsolat többnyire m-re, néha 
azonban mp-re változott: sémi (ófn. scimbal); em (umbe); di 
tsiml (zimbel); drem (darümbe); omt (ambet); tsemarn (zimbern); 
bompm (wambe); klgmpm (klumpen); Hempdrn (klimpern); stom- 
pdrn =  megtörni vm it; plgmp =  tökzacskó. Az eredeti mp meg
van e szókban: krgmpsaet (krumpscbeit); krgmphglts (krumpholz).

147. §. Kfn. d szó elején általában nyjkban is d, pl. diln 
több (dil) =  padló ; drgsl (dróscliel) =  rigó; drgt (drát); dres~ 
(dreschen): dek (dicke); daetn (diuten); daox~ (ófn. dúcban) =  
erősen ütni; a főnév: daox, an daox gebm =  jó nagyot ütni; dgn 
(dón); dtnan (denen); dgx (doch); de í-vel mondják a követke
zőket: tox (dach); testi (distel); tarn (dürfen); di taofl Fass
daube; taesl (díhsel) Deichsel; tgplt (doppelt); tel Dili — kapor. 
Szó végén a hangsúlytalan e kiesése után t lett a kfn. íZ-bŐl: 
fraet (vröude); gvröt (gerade); zent (sünde); stunt (stunde).

148. §. nd (ófn. wí)-nek nyjkban majd nt, majd nd felel 
meg, pl. Iont (lant); fgnt (ófn. pfunt); until (under); hentn (hin
der); hunddrt (ófn. hunt); gvstondn gestanden; tsendn zünden; 
gvfgndn gefunden. Assimilatio állt be men mit dem szóban ; a 
d kiesett oarnunk-ból (ordenunge), továbbá e segédigéből i s : 
iy bar, bir ban, is bats, zl ban ich werde, wir werden, ihr werdet, 
sie werden.

149. §. Az er- elöraggal (er-, der-) összetett igéket nyjkban 
mindig d-ve 1 mondják: dartsein (erzein); ddrhes~ (erwischen); 
darfglgn (ervolgen).
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150. §. I, r után a dentalis media váltakozik gutturalis 
médiával, sőt néha végleg az utóbbi állandósult: gulgy és guldn 
Gulden; fidlspödn és fidhpögy (videlboge).

Jegyzet. A dentalis hang m mellett labiálissá változott 
hemp Hemd szóban, plur. hcmbor.

151. §. Kfn. g a legtöbb esetben megmaradt, és pedig a 
szó elején, szó közepén vocalisok között és liquida szomszéd
ságában, pl. 1 . gost (gast); ggs (gŐ3 ) =  eső és garat; gvzémyqn 
(gezam) Yogelsamen ; gluts~ (glitzen); graps~ — karmolni, mohón 
utána kapni; grets =  dara; gvzendl Hausgesinde; golstarn (<  gal- 
ster) =  fecsegni; gébm (gében). — 2 . trögy (tragen); rogy (ragen); 
fiégi (vlegel); pugaets~ (gijen); fligy, gvflögy (vliegen, gevlogen); 
tögvnöxt Tag- und Nachtblume; guagl (gurgel); eagdrn (ergern).

Jegyzet. #-ből h lett e szóban : hurkán több. Gurke.

152. §. Zöngétlen hangok előtt és szó végén fortis felel 
meg a kfn. <7-nek; gvkrikt gekriegt =  kapni, ellenben gvkrikt =  
veszekedni; jók (jaget); flik (fiiege); klók (klage); zoak (sorge); 
plök (pláge); bök (wage).

153. §. Kfn. n-\-g-bö\ n lett: humr (hunger); sprinan 
(springen); zinan (singen); ovi (angel); qnl (engel); tsov (zange); 
bov (wange).

154. §. Lenis helyett fortist találunk a következő szavak
ban : kegy (engegen) gegen ; krüslaet (< grűg) =  egy gúnynév; 
kakin (goukeln) — tűzzel játszani; kukv gucken; az idegen sza
vak közül: kalup Galopp.

155. §. A 170-val képezett collectivformák nyjkban nagyon 
gyakoriak (v. ö. Lumtzer és Gréb). Lumtzer szerint eredetileg 
az alap- és collectivformák együttesen használtattak, idővel azon
ban az alapformák kiveszvén, helyökbe a collectivformák léptek, 
melyeket aztán a nyelvhasználat az alapformák jelentésével ruhá
zott fel. Példák: kenddrgobark =  pajkos gyermekek; gvbolk Wolke; 
gvtir Tier; gvspiliy Spülicht; gvnek Nacken; gvnes Obst; gv- 
keasl Kehricht; gvhint (< hunt) mint szitokszó.

156. §. Az -ig képző t/-je szó közepén kiesik, szó végén 
pedig zöngétlen /  lett belőle, pl. braediön (briutegáme) Bräu ti-
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gam; predion predigen; keni/  (honié); keni/ König; kenian 
Königin; gvlekri/  leckrig, naschhaft; beniy wenig.

157. §. Kfn. g végül gutturalis spiránssá változott e sza
vakban : zgntox Sonntag; mö~tox Montag; denstgx Dienstag, stb. 
lépstox Lebtag; ellenben metök —) Mittag. Szintén ^-vel ejtik
a part. -endig melléknévképző g-)éi, pl. kgx~di/  kochend; brr- 
di/  brennend; bri~dia kqldn brennende Kälte. E képző rendesen 
a partié, praesenshez járul, de analógia, utján mellékneveket is 
képezünk vele, pl. nokndiy (nacket); tsoarndi/ (zornic); grendi/  
(grimmec); aelndiy eilig.

158. §. Mint a legtöbb nyjban, a mienkben sem ejtik a 
melléknévkepző g-1 a -keit, -heit (-icheit) ufn. képző előtt, pl. 
éwikaet (éwicheit); haelikaet Heiligkeit.

Jegyzet, k helyett g van e szavakban: grampln (aln. krem- 
pen) =  fésülni a kendert; gäts (szláv kaca).

2. Z ö n g e  n é l k ü l i e k .
159. §. Kfn. p  szó elején és közepén megmarad, pl. paok 

(puke); plots (platz); plök (pláge); praes (pris); pemzl (pénsel); 
papír (papier); pop (puppe); repm (rippen); leporn läppern, 
lecken, schlürfen. Szó végén szintén mindenütt p van nyjkban, 
pl. baep (wip); koap (korp); laep (lip, lib); stop (stonp, stonb).

Jegyzet. E szóban spembet (spinne-wéppe) a p elesett é& 
helyébe t lépett.

A kfn. kettős alakok közül nyjkban a p-vel kezdődők állan
dósultak, pl. pemzl (pensel, bensel); pelts (beliig, pelz); pox~ 
(punchen, bochen); predion (predigen, bredigen); pukl (buckel, 
puckel); pukli/ buckelig.

160. §. m után álló ny. germ, p és kettős pp szó közepén 
és szó végén nem változott. Példák: 1. hgmpm (kumpf) =  vályú, 
jászol; slgmporn == lustán menni, ziy aosslgmporn =  kifáradni 
a járásban ; pempln, aospempln — kunyorálni; ugyanazt jelenti: 
pepin; stomp (strumpf); klaempor/yi gebm =  megszólni vkit (v. ö. 
Schnell. I. 1330.: klampern =  tönen); rempl =  römpöly; tejnpiy 
(dampfec) =  nehezen lélegző, kehes. Ufn. jövevényszók: kr^mf 
(krämpfe); k$mpf~ kämpfen; simf~ schimpfen; domf (dampf). —
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2. stepm (steppen) =  varrni varrógéppel; stomparn (stampfen); 
slepm (slüpfen); top (topf); tepar (töpfer); gpar (opfer); snopern —■ 
szimatolni; sngptiyl — zsebkendő ; snepln — nyesegetni; sgpm 
Schuppen ; strup (strüpfe); stgpm (stopfen) =  dugni, megveszte
getni; tipln (aln. tippen) =  hegyes eszközzel szurkálni; dar tip- 
ler =  kalácsszurkáló eszköz; as tipt miy =  mikor a tarló szúrja 
az ember talpát; tiapl — küszöb.

161. §. Szó elején ny. germ, p (pf-nek) legtöbbször p f  
felel meg, pl. pfon (pfanne); pfefar (pfeffer); pfaefi (pfifen); pfarv 
(pfarrer); pfiastlink Pfirsich ; pfotar (pfetter) =  keresztatya; di 
pfotarn — keresztanya; pfltgn (pflegen): pfafarn — fecsegni; ellen
ben /  áll a ny. germ, p helyett e szavakban : fii (pfülwe); flckn 
(pflücken); frgpm (phrophen); font (pfunt); flaom (pflűme). Vál
tozatlan a ny. germ, p a következő szavakban: pip (aln. bibe)= 
pipa és csap, pipin, pipern (aln. bibn) — dohányozni: pets~ 
(phetzen) =  csípni, petmdia brinz~ — keserű tú ró ; pléddrn (aln. 
pladdern) =  a vizet elöntözgetni, és mondják az eső csobogásá
ról is.

Jegyzet. Nagyon ritkán hallaui tf-et p f  helyett, pl. tfarv 
e helyett pfarv.

162. §. Kfn. t nyjkban is majdnem mindenütt t, pl. tóm 
(tarn) D am m ;-torn (tump); tiytn (tihten) =  tépelődni; töxt (táht); 
tukn (tucken); tanki (tünkéi); tsutqnln (tengeln) =  összetaposni; 
töt (tót); fötdr (vater); mgtar (muoter); bétar (wéter); peilar 
(bételsere).

Jegyzet. Kivételesen lenis áll fortis helyett e szóban: druml 
(trumbel).

163. §. Szóközépi í-nek vocalisok között és l után media 
felel m eg: gvkraediy (gekriute); gdn (átem); edn (étemen); bid- 
mon (witeman) =  özvegy ember; holdn (halten); laedn (liuten) 
den Leuten; a t megmaradt ezekben : hitn (hüeten); straetn 
(striten).

Jegyzet, r után media áll e szóban: fiadl (wirtel).

164. §. Kettős tt szóközépen í-nek marad: petar (bitter); 
betn (wetten); bretar (bretter); rotn (ratten); stgkarn szóban pedig 
k lett a ft-ből, ugyanazt jelenti kokarn.
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165. §. Kfn. t kiesett a következő szavakból: hép Haupt; 
mark Markt; hemparn több. (hintber); diskurtrn (diskutieren); 
es ist, de í-vel ejtik: bös estn den was ist ibm denn? braox 
er braucht; ddrdiahrn =  megszomjazni; de megmaradt ezekben: 
nist (nichts); daast (durst).

166. §. Sokszor minden ok nélkül lép fel a t; így az l, r, 
s, y, n, n, m-re végződő szavakat rendesen megtoldjuk í-vel, pl. 
foits falsch; destolbm deshalb; sorit schon; entdr eher; kastrol 
casserole; feast Ferse; nestl Nessel; rüst E uss; hotart Hotter, 
Gemarkung; zaoarompart (ampfer) — sóska ; tsont Zahn; onkdrt 
(anker); ébmt Ebene; narnthaos Narrenhaus. Ellenben szabály
szerűen megőrzött szóvégi í-vel van dolgunk a germ, -idő végű 
szavakban, pl. heyt (hőhida); gr est (grőgida): gvmeyt (gimachida) — 
a czipő felső része.

167. §. Szókezdő s, s és r előtt sokszor t mutatkozik, pl. 
tsuvkv Schunke; tsoln schallen; tsaxarn schachern ; tsqlnäs 
Schellenass; tsötar (magy. sátor); tses~ (zischen); tsizarn (flüstern); 
tsuk hímvessző, kicsinyítője: tsikl; tsampüdl =  rendetlen, hanyag 
ember; tröts~ (rátsalen) =  kitalálni.

1. jegyzet. Szókezdő tiu néha tf-nek hangzik: tfiadln; régi 
tw helyébe pedig tsiv és kw lép e szóban: tswes~ és kwes~ zwischen.

2. jegyzet, t helyett p van e szóban : sniplox (snit-louch).

168. §. Kfn. k (ck)-nak k felel meg, pl. kitl (kitel); kein 
(ketene); kent (kint); kiás (kérse); kiax (kirche); klukv (klucke) 
Glucke; pék (hecke); kneln (knülle).

169. §. Nyugati germán k megvan e szavakban: stiak (aln. 
starke, stärke) =  üsző; jearkv (< szláv jarku =  egy éves juh); 
mqlkn (meichen).

170. §. Gutturalis explosivának néha spiráns felel meg szó 
végén : kwey~ Quecke — szalmacsutak.

1. jegyzet, k helyett g van e szóban: grimln (< krume). 
Az idegen haedük tulajdonképen a magyar hajdú többese.

2. jegyzet. Néha k a szó elejére kerül, a hol etymologiai- 
lag nincs is helye, pl. krtyln (rüchelen); knögn nagen.
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IV. S p i r á n s o k .

1. Zöngések.

171. §. Szókezdő kfn. w vocalis előtt kivétel nélkül b-re 
változott, pl. box (wache); bök (wäge); boks~ (wahsen); bolt 
(wait); bompm (wambe, wampe); bon (wange); bont (want); bes~ 
(waschen, weschen); bosar (wagger); be (wé); beksln (wéhseln); 
bt/ (weiche); bes~ (wiggen).

Szó elején csak dentalisok és gutturalisok után maradt 
meg a kfn. w: sivonts Schwanz; tswä zwei; tsivonkn — fü rt; 
kwets~ — összenyomni; kwirn =  a czipő csikorog; kicits~ =  r ín i; 
kwondlpoat (gúnynév); kwekzdbdr — higany. Ellenben kiesett a 
w — mint már az ófn.-ben — a wl, wr hangkapcsolatokban; az 
utóbbi mint frr megvan e szóban : brinan wringen =  facsarni.

172. §. Szóközépi w előtte álló öu-val, vagy utána álló 
oa-val ae, de többnyire a-vá olvadt össze (1. 109—110. §.).

Yocalisok között és l után lévő w többnyire kiesett, úgy 
mint az ufn.-ben, pl. krö (kräwe) Krähe; paon (bűwen); gél 
(gél, gélwer); naeliy (niuwelich); rün (ruowen); spaen (spiuwen); 
kaen (ófn. kiuwan); de w hanggal mondják: twv Éva; tw i/ 
(ewic); tswelwv (zwölviu); qlwv (elviu); kaivt (magy. kávé).

173. §. r után álló szóközépi w következetesen b-re válto
zott, melyből szó végén p lesz a hangsúlytalan e kiesése után, 
pl. feabm (varwen); foap (farwe); speabdr (sperwer); eabds (erweij).

1. jegyzet. troz~t szóban kiesett a w; eredeti alakja való
színűleg *twroz~t.

2. jegyzet, w helyett m áll e szóban : medln wedeln.
3. jegyzet, /-nek hangzik a w e szókban: lef {léwe); hontfdrk 

(handwérc); maentfegn meinetwegen.

174. §. Kfn. ji-nek szintén j  felel meg, pl. jo (ja); jömdrn 
(jámern); joar (jár); jgx (joch); jun (nem ismeretes sem a fn. Búb, 
sem a középnémet Knabe); jearkv (szláv jarku) =  egy éves juh.

175. §. Kfn. g kfn. e előtt ;-vé lett: jes ( ges)  — veszett 
kutya nyála; jestv kü — meddő tehén; jetn (jéten, géten) =  
gyomlálni; de régi f/-vel van dolgunk e szóban: gelndiy (goehelich).
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176. §. Yocalisok között kiesett a kfn. j:  plln (blüejen) 
blühen; megfordítva j-vel mondják: hajain heulen; Jäjarn feiern; 
g áll j  helyett: flägv (vlejen, vlöm) =  maszatolni; aosfiägv =  
edényt mosogatni.

Jegyzet, petarzelgv (petersilie) szóban l után a j -bői g fej
lődött.

2. Zönge nélküliek.
177. §. A kfn. f  hangot, mely germán p-nek felel meg, 

nyelvjárásunkban szintén zöngétlen spiránsnak, /-nek ejtik, pl. 
söf (ófn. scáp, kfn. schaf); slöf~ (g. slépan, ófn. sláfan, kfn. sláfen); 
graef~ (g. greipan, ófn. grifan, kfn. grífen); téf~ (g. daupjan, 
kfn. toufen); sof~ (g. skapjan,, kfn. schaffen); kef~ (g. kaupán, 
kfn. koufen); heaf~ (g. wairpan, kfn. werfen); löf~ (löufen).

178. §. Ugyancsak zöngétlen spiránssá fejlődött kfn. ph, f  
(germ, p, ufn. pf) szó elején, pl. fii (phulwe, phülwe);/£ (ófn. fihu); 
fötar (ófn. fater); fes (ófn. fisc); futár (ófn. fuotar); f r i  (ófn. 
fruoji); font (phant); far of Pharrhof; mindig affricátával ejtik: 
pfof Pfaffe, de összetételben ugyanazt a szót /-vei mondják: 
farvrektarbidmonkneyt — közönséges aranyvirág.

179. §. Kfn. / ,  v (germán f )  nyjkban is többnyire / ,  szó 
közepén zöngék közt b. Példák:

1 . faost (vűst); fel (vél); feakl (verkel); flekn (vlicken); 
fats'* többes (vasche) =  pelenka; femf mint jelző (finf); darleft — 
mikor a kenyérbei elválik a hajától.

2. gebar Geifer, gébarn geifern; pullbarn =  megsűrűsödik 
(a leves); ubar Ufer; taebl (tiuvel); swebl (swével, swébel); 
/  van e szókban: lef~ — a borsót kifejteni; hefiix höflich; zöngés 
spiráns fejlődött ezekben: tswelwv (zwelf); grewan Gräfin; qlwv 
(elviu); idegen szókban is w hangzik: diivan díván; kawe 
(magy. kávé).

180. §. Kfn. h csak szó elején maradt meg, továbbá ht, 
hs kapcsolatokban; hs-ben explosiva lett belőle, mint az ufn. 
irod. nyelvben, pl. doks (dahs); fioks (flaks); zeksv (sehs); eks 
(ehse); boks (wahs).

Jegyzet. Arrest szót többnyire Ä-val mondják: barest; 
harestant =  rab.



63

181. §. Kfn. eh-nak y  (x) felel meg. Magas hangzók után 
a palatális y-t, mély hangzók után a gutturalis a:-t ejtjük, pl. 
zeyl (sichel): peysr (becher); teypr Dächer); Ipx Loch; pox (bach). 
Szó végén többnyire megmarad y (x ), pl. frey (g. friks, ófn. 
fréh, kfn. vréch); laey (ófn. lih, kfn. lieh); box (ófn. wécha, 
wocba, kfn. woche); de nem ejtjük az ufn. nach prsepositiónak 
megfelelő no szóban: ge pm vnö geh’ ihm nach ; nö baenöxtn 
nach Weihnachten.

182. §. Szó közepén is elmarad, illetőleg assimilálódik a 
kfn. h, eh, pl. pustöp (buochstabe); taesl (díhsel); duafdrt (durch
fahrt) ; kiaxpf Kirchhof; pübeksr frucht der Buche =  bükkmakk; 
sie Schlehe.

183. §. Kfn. g (gg) nyjkban mindig zöngétlen spiráns s, 
pl. flis~ (ófn. flio3 3 an, kfn. vlie3 en); gis~ (ófn. gio3 3 an, kfn. 
gie3 en); hés~ (ófn. hei^jan, kfn. heÍ3 en); straos (strŰ3 ) ; gos 
(ga3 3 e); bossr (wa3 3 er); es~ (é3 3 en).

Jegyzet. Zöngés spiráns csak e szókban van : aozsr (ű^er); 
miz~ (müe3 en).

184. §. Kfn. s szó végén és zöngétlen hangok mellett s-nek 
marad, pl. gons (gans); glös (glas); grüs (grŐ3 ) ; mest (mist); 
oksl (ahsel); gost (gast); hospl (haspel).

185. §. Yocalis előtt szó elején, vocalisok között és zönge 
hangokkal kapcsolatban a kfn. s zöngés spiránsnak hangzik, pl. 
zöt (sát); zinan (singen); zen (sehen); zont (sant); zupv (suppe); 
baez~ (weisen), ellenben baes~ — meszelni; kaezsr Kaiser; taoz~t 
tausend; plöz~ (blásen); ezl (esel). De idegen szókban s lett s-ből, 
pl. tót sisel nyjkban sisdrle =  ürge.

186. §. A szókezdő sl, sm, sn, sp, st, sw hangkapcsolatok 
s hangjának s felel meg, pl. sleyt (sieht); slekn schlicken; smaes~ 
(smÍ3 en); smolts (smaiz); sne (sné); snüdsrn (snuderen) — az orr 
szortyogásáról mondják; spletdr vagy sletdr Splitter; splaespsrn 
Preiselbeere; stol (stal); sten (stein); swödsrn schwatzen; swets~ 
(switzen).

187. §. Bégi rs-ből és sk (kfn. sch)-ből s lett: buast Wurst; 
hias H irse; feast Ferse (ófn. versana); oas Arsch; ott is s van,
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a hol az r nem vocalizálódott, pl. purs Bursche; kirsnar 
Kürschner; sinn Schirm.

188. §. Régi ss nyjkban egyszerű s-sé lett: gvbes (gewis -ss-); 
ros (ros -ss-).

189. §. s helyett ts áll e szóban: tats (tasse). Ugyancsak 
ts felel meg kfn. szókezdő 2 -nek és szóközépi te-nek, pl. tsun 
(zunge); krots (kratze); de ís-t ejtenek kfn. z (tz) helyett e sza
vakban : töts (tatze); tsükots — betakarni; plintsln (blinzeln).

1. jegyzet. Zönge hangok között kivételesen zöngétlen 
s hangot ejtenek: gesl (geisel) szóban, de idegen szavakban 
általános az s : saml Sámuel; saUUrn =  elmozdítani.

2. jegyzet. Az sp sp-nek hangzik e szavakban: baespil 
Beispiel; rospl Baspel; s hanggal mondják még: kastil Ka stell; 
skläw Sklave.

3. jegyzet. Etymologiailag jogosulatlan az s e szóban: 
papsv (egy leves neve).

1 . Összefoglaló megjegyzések.

190. §. A mássalhangzók sokkal kevesebb változáson mentek 
keresztül, mint a magánhangzók; a legtöbb kfn. mássalhangzó 
megmaradt nyjkban. Pl. ősrégi sajátságnak kell vennünk azt, 
hogy kfn. w helyén következetesen b áll, a mi a középkorban 
a bajor nyjban általános volt; e sajátságot a dobsinaiak máig 
megtartották. (V. ö. Dr. K. Weinhold: Mittelhochdeutsche 
Grammatik 159. §.) Ebből is világos, a mit «A dobsinaiak eredete» 
ez. fejezetben részletesen fejtegetek, hogy a bajor és dobsinai 
nyelvjárás között bizonyos összefüggést kell feltételeznünk. Felső
magyarországi német nyelvjárásunk közül csak a meczenzéfi és 
szomolnokhutai használ b hangot w helyett, míg a leibiczi és 
a Szepesi Felföld nyelvjárásában nincs meg e sajátság. Való
színűleg szintén ősi sajátsága nyjknak szókezdő p  lenis b helyett, 
a mit a meczenzéfi nyjban is megtalálunk, sőt itt még a br kap
csolatban is. (V. ö. Gedeon: Az alsómeczenzéfi nyelvjárás hang
tana. 98. §.)

A leibiczi és a Szepesi Felföld nyelvjárásában általában 
b felel meg kfn. ö-nek. Az -ig és -endig képző g-je, mint a 
Szepesi Felföld nyelvjárásában, nyjkban is /-vé vált, míg a leibiczi 
többnyire megtartja a g-t. Szókezdő d mindegyik nyelvjárásban



d-nek maradt, legnagyobb mértékben a meczenzefiben és a Szepesi 
Felföldében. Mint ez utóbbi és a leibiczi nyjban, nálunk is egyes 
szavak í-vel megtoldva fordulnak elő ; de már ny. germán p 
(ufn. pf)-nek tf-kent való ejtése, mely a szepességi nyjkban 
gyakori, Dobsinán csak elvétve fordul elő. Van azonban egy 
nevezetes külömbség, az t. i., bogy svarabhakti nálunk nem 
fejlődött, míg Leibiczban és a Szepesi Felföldön egészen közön
séges. Érdekes külömbség még az is, hogy míg a meczenzéfi 
nyjban szóvégi r nem hangzik, addig Dobsinán és a Szepesség- 
ben tisztán és erősen hallani. Van oly sajátság is, mely mind 
a három nyjban előfordul; ilyen pl. az, hogy szóvegi kfn. d-nek 
t felel meg, kfn. s pedig zöngés z-vé lesz szó elején és szó 
közepén vocalisok között.

ALAKTAN.

A főnév.
I. A főnevek neme.

191. §. Nyjkban többnyire ugyanazon nemük van a fő
neveknek. mint az ufn.-ben. A gyakrabban előforduló kivételek 
a következők:

1. Nyjkban hímneműek, az ufn.-ben pedig nőneműek vagy 
semlegesek: dar laestn (liste) die Leiste; dar flom die Flamm e; 
dar liias die H irse; dar tswibl die Zwiebel; dar stäjar die Steuer ; 
dar tun das Tun =  modor; dar tsaek das Zeug.

2. Nyjkban nőneműek, az ufn.-ben hímneműek: di Stift 
der Stift; di haostsins der Hauszins; di flö der F loh ; di of der 
Affe; di pox der Bach; di höbar der Hafer; di hubl der Hobel; 
di sebl der Säbel; di kuks der Kux; di tsigl der Ziegel.

3. Nyjkban semlegesek, az ufn.-ben hímneműek vagy nő
neműek : as oat der O rt; as sefl der Scheffel; as altär der Altar; 
as jaoz~ die Jause; as binkl der Winkel; as tae% der Teich; as 
mönart der M onat; as saml der Schemel; as kpl di Kohle; as 
bov die Wange; as tsedl der Zettel; as zeml die Semmel; as 
flüdar der F luder; as dekl der Deckel.

192. §. Magyar kölcsönszók rendesen hímneműek: dar
5M agyarországi ném et nyelvjárások. 7.
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tetős == töltés ; dor éep =  zseb: ehr tsäkö =  csákó ; dór topánk =  
topánka; ddr tsakan — csákány. A latin vagy más nyelvből át
vett szók majdnem mindig megőrizték az eredeti nemet, pl. os 
pqrpqndikl  ̂=  az óra sétálója (latin perpendiculum); os spektükl 
(lat. spectaculum); ddr parizol (régi neve az esernyőnek, franczia 
le parazol); di masln (lat. machina); di kastrgl (franczia cas
serole) ; di tűnik (lat. tnnica).

II. A főnevek ragozása.

193. §. Megkülömböztetünk kétféle ragozást: erőset és 
gyengét. Az elsőhöz tartoznak azok a főnevek, melyeknek egyes 
genitivusához s, többes genitivusához -ns rag járul, a többes 
nominativus pedig ragtalan, vagy - e r  végzettel bír; azonkívül az 
umlaut is sokszor fellép a többes számban. Gyengén ragozzuk 
azokat a főneveket, melyek a többes nominativusban n ragot 
vesznek fel umlauttal, vagy a nélkül; az egyes genitivust szintén 
s (s~s), a többes gén.-t-ns raggal képezik, mint az erős főnevek. 
Az erős és gyenge főneveket tehát tulajdonképen csak a többes 
nominativus külömbözteti meg egymástól.

A) H í m n e m ű e k .

■ 1 . Erős hímneműek.
194. §. Ide tartoznak a régi o-, i-, jo-, wo- és u- tövűek. 

A többes szám ragtalan vagy -er raggal van ellátva, azonkívül 
egyes főnevek umlauttal, mások umlaut nélkül képezik a többest. 
Ragtalan és umlautos többesük a következő főneveknek van : 
a)  o — e, pl. kom Kamm — hqm; tsont Zahn — ts^nt; tswonk =  
fü rt— tswqnk; soxdrt == zsajtár — seyort. b) ö — e, pl. hömor Ham
mer — hemor ; mäkömor Maikäfer — mdkemor. c) ö — e, pl. fögl 
Yogel—fegl; trök Trog— trek, d) g — e, pl. top Topf — tép; 
pgk Bock— pék; kgp — kupa— kép. e) oa — ea, pl. koap Korb — 
keap; oam Arm — earn; lioanor Horn — heanor. f )  ao — ae, pl. 
straox Strauch — straey; tsaom Zaun — tsaem. g) u — i, pl. hunt 
Hund — hint; hut Hut — hit. h) ü — i, pl. turnt Turm — tirnt; 
zün Sohn— z i n .  i )  ua — ia, pl. suats Schurz — siats; buats 
Wurzel — biats. Umlautot nem kap: dór hőn Hahn — di hőn;

-
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ddr frak Eock — di frak; ddr gön— di gön; liuntn&k nincs 
umlautja, mikor gonosz gyermekekre értjük, pl. dös saen hunt 
das sind H unde; de ugyanebben az értelemben umlauttal és 
előraggal i s : gvhint.

A többes számot -er végzettel és umlauttal képezik: 
a) o — e, pl. holt Wald — bqldor. h) g — e, pl. pgln Balken — 
pfilor: c) ö — e, pl. spön— spenor. d) oa — ea, pl. oat Őrt — 
eator; oas Arsch — easor. e) u — i, pl. stul Stuhl — s tih r .f)  ua — 
ia, pl. huam Wurm — biamor. Umlaut nélkül és csupán -er vég
zettel képezik a többest: fii Kopfkissen — fih r; sten Stein — 
sténor.

Az erős hímneműeket egyébként a következőképen decli- 
náljuk :

a) Végzet nélküli többessel:

Egyes szám.
Nőm. Dat. Acc. mihr, fotor, zün.
Gén. mildrs, fötors, züns.

h) -er raggal:

Egyes szám .
Kom. Dat. Acc. mön, stul.
Gén. mö~s, stuls.

195. §. A főnév többes gén. ragja -ns vagy s, az erős 
•nőneműeknél s~s is, mint az egyesben. Mikor milyen raggal 
képezzük a többes genitivust, arra nézve nincs határozott szabály. 
Ha a hímn. főnévnek csak többes alakja van, akkor a rag ren
desen s (gvswistor, gén. gvswistdrs); csupán s raggal képezzük 
a  többest akkor is, mikor a birtok ki van téve, pl. döz es kendsrs 
piyl das ist das Buch der Kinder, de mondják így is: döz es 
■kenddrns plyl. Ha a birtokot nem teszszük ki, akkor rendszerint 
a  gén. bővült alakját használjuk, pl. döz es kqnddrns — ez a 
gyerekeké, ezt a gyerekek örökölték. A többes gén. ritkább 
nyjkban, annál sűrűbben fordul elő az egyes gén. s (ritkán -ns) 
vagy s~s; az előbbi leginkább liquidára (r, l)  végződő szóhoz 
járul, s vagy s~s raggal pedig a többi szó genitivusát képezzük.

5*

Többes szám.
Norn. Acc. mihr, fetor, zin. 
Gen. mihrns, fetorns, zins. 
Dat. mibrn, fetorn, zin.

■ v
/ ^  o

f / f  f i
Többes szám. j  K- r;  }

Nőm. Acc. m^nor, stilor. f  
Gén. mgjioriis, stihrns.
Dat. mqndrn, stihrn.
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196. §. A mindennapi használatban a gen. leginkább mint 
gen. possessivus fordul elő ; megtaláljuk sokszor hegyek és erdők 
elnevezésében is, pl. honvshe (=  egy hegy neve); joxmansbron; 
paltsmansfqlt; himlskrön (=  egy bánya neve); fronts~sgrep (=  egy 
völgy neve); pfarvspesl (=  egy kisebb erdő neve); jüdnbolt 
(=  egy erdő neve); roinz~gront (=  egy völgy neve); továbbá e 
köszönésben is : en gptds nöman in Gottes Namen =  isten áldjon 
meg. A határozók gyanánt előforduló genitivusok közül meg- 
említendők : tsöbmst abends; chrbäjdl derweile; desfegn deswegen; 
destolbm deshalb. Genitivus van még ez esküvésben is : maendr 
zek, t. i. auf mein Ehrenwort; maendr oaman kristn zel bei 
meiner armen Seele, és a következő összetételekben: kolbdrskpp 
(megfelel neki az ufn. Dummkopf) =  tökfilkó; pfof’kep/^u =  
kecskerágó; kletnpletdr — úti lapú. A gén. ragja hiányzik ezekben : 
sarkanbis — Sárkány’s Wiese; kristofebmt =  Christophs Ebene.

197. §. Az egyes dativus olyan, mint a nominativus; 
csak az r-re végződő erős nőnemű szó n-1 kap. A többes 
dativust n raggal képezik, mely csak nagy ritkán esik el, mint 
pl. ebben a m ondatban: bős host fon zxn (zxnan h.) was hast 
von Söhnen. Használják néha még ott is, hol az nfn.-ben egyes 
dativus áll, pl. pae kreftn bei guter K raft; en leftn in der L uft; 
en qvgstn in der Angst; tsu gonts~ tögn ganze Tage hindurch; 
gm fis~ auf dem Fuss; tsu sondn mox~ =  vernichten, pl. dü 
host nur di gontsv nöxt tsu sondn gvmoxt du hast mir die 
ganze Nacht verdorben.

198. §. Az accusativus úgy az egyes, mint a többes szám- 
ban egyenlő a nominativussal. Megtaláljuk a következő kifeje
zésekben : en m dram =  egyhuzamban; en én grät =  egyfolytá
ban ; en én jök =  lélekszakadva; its drae joar jetzt drei Jahre; 
s foria joar =  tavaly előtt. Az erős főnevek közül -er végzettel 
képezik a többest — eltérőleg az ufn.-től — a következők: 
giuhavur Därme (Darm többese, az egyes nem fordul elő); 
holts Holz — heltsdr; paox Bauch—paeydr; oat Őrt— eator; oas 
Arsch — easor; di deaner die Dornen.

Jegyzet, hiat (hirte); rek (rücke) nyjkban erős ragozásúak. 
A gyenge ragozáshoz tartoznak : spin (schate); nokn (nac); nots~ 
(nuz); funkn (vunc); kompm (kumpf); laestn (líste); lést (leist).

*

*
I'
1
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2. Gyenge hímnemtiek.
199. §. E csoportba osztom először azon főneveket, melyek

nek töve m, n, p-re végződik; a ragbeli -en ezeknél elmarad 
és a többest az egyestől csak az umlaut külömbözteti meg. 
Másodszor ide sorolom azon főneveket is, a melyek az -en ragot 
csak a többesben veszik fel, umlautot pedig nem kapnak. így 
ragozzuk az idegen szavakat is, pl. dar komas =  kamásli — 
di komas~; dar topánk =  topánka — di topankn; dar húsár =  
huszár — di husärn; dar regrüt =  regruta — di regrütn, és a népek 
neveit: dar sloivök Slowake — di slowökn ; dar polök =  pólyák — 
di polöJcn; dar krowöt Kroate — di krowötn; dar tiak Türke — 
di tiakn.

Az m, n, n tövű szók umlautot kapnak és pedig: a) o — e, 
pl. kostn Kasten — kestn; bompm Bauch — bgjnpm; pos =  ártány 
pes. b) ö — e, pl. krögn Kragen — kregn; gr ohm Graben — grebm. 
c) g — e, pl. kompm =  vályú — kempm; sgpm =  csűr — sepvi; 
rgkn Rocken — rekn. d) ö — c, pl. öbm oben — ebm. e) oa — ea, 
pl. goatn Garten — geatn; poatn — p á rta—peatn. Umlautjuk 
nincs a következőknek: dar gisbajön =  héja — di gisbajön; dar 
tsakan — csákány — di tsakan; dar braediön Bräutigam — di 
braediön; kgts~ (kotze); pes~ (bisse); golgn (galge); knox~ (knoclie); 
tsunkn (schinke); trgpm (tropfe); flekn (vlec) '=  folt és hegyi r é t ; 
ref~ (reif); l;üx~ (kuoche), de összetételben: fonkux. — Az ufn.-től 
eltérőleg umlauttal képezik a többest: nöman (name) — nT-man; 
hgkn (háke) — Jiekn; brgn (brunne) — bren.

A gyenge hímneműek ragozása a következő :
a) Umlaut nélküli többessel:

Egyes szám. Többes szám.
Norn. Dat. Acc. purs, tiak, jut. Nőm. Dat. Acc. purs~, tiakn, judoi. 
Gén. purss~s, tiaks~s (tiaks), 

jüts~s. Gén. yurs~s, tiakns, jüdiis.

b)  Umlauttal képezett többessel:
Egyes szám. Többes szám.

Nőm. Dat. Acc. kosta, goatn. Nőm. Dat. Acc. kestn, geatn. 
Gen. kostns, goatns. Gén. kestns, geatns.

Jegyzet. Erősen ragozzuk: pölurnp (balle) — többese pélim- 
bar. — höbar Hafer nyjkban a gyenge nőneműekhez tartozik.
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B ) N ő n e m ű e k .
200. §. A nőnemű főneveket két osztályba sorozhatjuk; 

az egyikhez tartoznak az erős ragozásnak, melyek a többes 
számot mindig umlauttal képezik, a másikhoz pedig a gyenge 
ragozásúak. Ez utóbbiak nagy tért hódítottak, míg az erős nő
neműek száma sokkal kisebb; az erős ragozást legjobban meg' 
őrizték az i- tövek.

Az umlaut beáll a következő erős nőneműekben: a) o — e, 
pl. hont H and— h^nt; bont W and— bqnt; ponk Bank— yqnk. 
b) ö — e, pl. rom Rahme — reman; stöt Stadt — stetn. c) g — e, 
pl. tgxtar Tochter — teytar; nos Nuss — nes; brgst Brust 
brest. d) ö — <?, pl. flö F loh—fle. e) ü — l, pl. kü Kuh — kl.
f) ao— ae, pl. maos Maus — maes; laos Laus — laes; braot 
Braut — braet. g) ua — ia, pl. buast Wurst — biast.— Umlauton 
kívül még -er raggal is képezi a többes számot: sol Schale, 
több. sehr.

Régen az l- tövekhez tartoztak, de most -en raggal képezik 
a többes számot: tlr (tűre) — tlrn; pox B ach— pox'"; mét 
(magét) — medn; nöxt (naht) — nöxtn; tsaet Zeit— tsaedn; srift 
(schrift) — srijtn; grüp Grube — grübm; lost Last — lostn; ma oar 
Mauer — maoarn; kroft K raft— kreftn; tomhaet (tumpheit) — 
tomhaetn; foltsaet Falschheit és más -heit-ra végződő szó. — 
Umlauttal mondják di unkestn die Unkosten. A gyenge ragozáshoz 
tartoznak a régi hímn. főnevek közül a következők: höbar Haber; 
grip Griebe; möt Made; ének Schnecke, és szlávból kölcsönzött, 
de ófn. eredetű grati (ófn. giráti, szláv graty).

Jegyzet. A casus obi. n-je behatolt a nominativusba e 
szóknál: pirn (bire); klaen (kleie); triin (truhe); nirn (niere); 
di kqldn (kelte).

a)  Erős nőneműek:

Nőm. Acc. toxtar, ku.
Gén. tgxtars (tgxtarns), küs

Egyes szám. Többes szám.
Nőm. Acc. teytar, ki.

(kus~s ).
Dat. tgxtarn, ku.

Gén. te/tarns, ki~s (kls~s). 
Dat. teytarn, kin.

b) Gyenge nőneműek:
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Egyes szám. Többes szám.
Nőm. Dat. Acc. krg, säjar. Nom. Dat. Acc. krön, sajarn.
Gen. krgs (krgs~s), süjars. Gen. krg~s, süjarns.

Jegyzet, mgtar többese mgtarn; erős alakja nem ismeretes.

C) S e m l e g e s e k .

201. §. Itt is, mint a nőneműeknél, két osztályt külömböz- 
tetünk meg. Vannak oly semlegesek, melyeknek többese rag- 
talan, vagy -er raggal bir, és olyanok, melyek a többes számban 
-en ragot vesznek fel. Ez utóbbiak a gyenge ragozást követik, 
míg az előbbieket erősen ragozzuk. Gyenge semleges nagyon 
kevés van.

a)  Erős semlegesek :
Egyes szám. Többes szám.

Nőm. Dat. Acc. kolp,fí, stiakl. Nőm. Acc. kollár, fiyar, stiakl. 
Gén. kolps, f is  (fis~s), stiakls. Gén. kglbarns, fiyarns, stiaklns.

Dat. kqlbani, fiyarn, stiakln.

b) Gyenge semlegesek:

Egyes szám. Többes szám.
Nőm. Dat. Acc. ak, oar. Nőm. Dat. Acc. ágii, oarn.
Gen. äks (äks~s), oars. Gen. ägvs, oarns.

Umlautot kapnak a következő főnevek: a) o — e, pl. 
tirnpont =  aj tósarkvas — tirnp^ndar; lom Lam m — Iqmar; tox 
Dach — teyar; kolp Kalb — k^lbar; lont Land, Acker — l^ndar. 
b) ö — e, pl. plöt B latt— pletar. c) o — e, pl. slgs Schloss — 
slesar; plgx (bloch)—pleyw; lox Loch — leyar. d) ö — e, pl. 
grös Gras — grezar; gröp Grab — grebar; rőt Bad — redar. e) u — i, 
pl. tux Tuch — tiyar.f) ao — ae, pl. haos Haus — haezar; maol 
Maul — maelar. g) oa — ea, pl. doaf Dorf — de afar; boat Wort — 
beatar.

Eltérőleg az ufn.-től -er végzettel képezik a többes számot: 
gvbflp Gewölb— gvbqlbar; oat Őrt — eatar; säet Scheit — saetar; 
f i  Vieh—fiyar; prezqnt Geschenk— prezqntar; pet B ett— petar; 
hemp Hemd — htmbar; pen Bein — pénar ; klgts Klotz — kletsar; 
plgx (bloch) — pleyar; $nt Ende — gndar; gvpiak Gebirge —
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gvpiagor; gvpaet Gebäude — gvpaedor; komitat Comitat — komi- 
tat or; ros Ross — resor ; stek Stück — étékor; lieft Heft — lief tor

202. §. A deminutivák a többest -er közbeszúrásával ké
pezik; pl.' kledoryqii Kleider; straezoryqn Sträusse; az egyes 
szám : klétyqn, straesyqn. Az -el végűek, mint laebl Weste, neki 
Säckel és a kettős deminutiv képzővel (-fly^n) képezett szavak: 

feglyqn Vöglein, médlypi kleines Mädchen a többes számban 
ragtalanok. Nyelvjárásunk nagyon szereti a deminutiv alakokat, 
melyek sokszor az alapszó helyett állanak, pl. fristekl Frühstück 
helyett; tswqrgl Zwerg helyett; hurkayqn Gurke; respl Rispe 
helyett; swelimbl Schwalbe helyett; viryqn (valószínűleg kfn. bir 
szóból származik) =  fánk; nirnyqn Niere helyett.

Jegyzet. Az egyes néha többes helyett áll, pl. söf Schaf, ros 
Ross, hunt Hund plurálisa néha szintén söf,ros, hunt; az utóbbi 
ilyenkor mindig szitokszó, pl. dós soen hunt das sind Hunde!

III. A tulajdonnevek ragozása.

203. §. A tulajdonneveket és keresztneveket a nominativus- 
ban mindig a határozott névelővel használjuk, pl. dór kehr 
Köhler, dor kratéun Kracsun; dor gusti — Gusztáv; dór p a li— 
Pál. Ha egynevű családokról van szó, vagy egy család több 
tagjáról, akkor a családnevet összekapcsoljuk a laet Leute szóval, 
tebát di sgikv laet die Szoyka Leute; di liskv laet die Liska 
Leute. A családnév, mint a magyarban, mindig megelőzi a 
keresztnevet, pl. dór mras gusti =  Mráz Gusztáv; dór mikulik 
saml =  Mikulik Samu.

A tulajdonneveket erősen és csak az egyes számban ra
gozzuk ; a többest a laet szóval fejezzük ki. A gén. ragja s 
(spiráns végen s~s), pl. hurgors flekn Burgers Bergwiese; kraos~s 
hint Kraus’ Hunde. Ha a keresztnevet is kiteszszük, akkor ez 
veszi fel a ragot, pl. gojv meyls bögn Goja Michaels Wagen. 
A genitivuson kívül még a dativus és accusativus használtatik, 
pl. tsun kamqnitski zum Kamenitzki; paen spavl beim Spangel; 
en kirénor dem és den Kirschner. így ragozzuk a tulajdonnevek 
nőn. alakjait is: lanfans lü  die Kuh der Frau Lauf; sivirianans 
haos das Haus der Frau Schwirian; keresztnévvel együtt: lukas 
mart sas kendor die Kinder der Frau Marie Lukas; lindnor blankas
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gvbfip das Gewölb der Frau Blanka Lindner; vagyis a kereszt
név kap ragot. A dativust szabályszerűen használják: pae dór 
mäjorn bei der Frau Mayer; de már zu praepositióval az accu- 
sativus á l l : tsu di wintslorn zu der Frau Winzler. A névelő 
csak ez utóbbi esetekben marad meg, míg a genitivust mindig 
névelő nélkül használjuk.

IV. A m elléknevek ragozása.

204. §. Kétféleképen ragozzuk a mellékneveket: erősen és 
gyengén. Az erős declinatiónál a sémi. nominativus ragozatlan, 
a hímn. és sémi. genitivusa és dativusa pedig az accusativushoz 
igazodik, t. i. -en ragot vesz fel. Néha -es raggal is előfordul a 
melléknév semleges alakja és pedig először akkor, mikor articulus 
nélkül használjuk, másodszor nist (nihtes), bös (wag), vbear, vbös 
(ettewer, -wag) szavak mellett, pl. best nist gutos weist nichts 
Gutes? bös kost näjos gvbröxt was hast Neues gebracht? döz 
es vbear onddrs das ist ein anderer. — A határozott névelő után 
gyengén, a határozatlan után pedig erősen ragozzuk a mellék
nevet; az erős ragozás beáll akkor is, mikor a melléknév előtt 
nincs névelő. Személyes es birtokos névmások után az egyes 
nominativusban a melléknév ragozása erős, a többes számban 
pedig gyenge. Az in, n, n tövű melléknevek közül az n tövű 
állhat rag nélkül is névmások után a többes nominativusban, 
de a mellett raggal is, pl. mae sen briddr és mae senv briddr 
meine schönen Brüder; az to, v  tövű melléknév azonban mindig 
kap ragot, pl. mae lömv fis meine lahmen Füsse; dae low oaru 
deine langen Ohren.

A) E r ő s  r a g o z á s .

1. Névelő nélkül.
Egyes szám.

Hímn. Nőn. Sémi.
Nőm. gutor gutv gut, gutos.
Gén. gutn gutor gutn.
Dat. gutn gutor gutn.
Acc. gutn gutv gut, gutos.
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Többes szám.
Nom. gutv 
Gen. gutn 

-D at. gutn 
Acc. gutn

mind a három nemben.

2. Határozatlan névelő után.
Hímn. Nőn. Sémi.

Nőm. gutdr gutn gut.
Gén. gutn gutdr gutn.
Dat. gutn gutdr gutn.
Acc. gutn gutv gut.

B)  G y e n g e  r a g o z á s .

1. Határozott névelő után. 

Egyes szám.
Hímn. Nőn. Sémi.

Nom. gutv gutv gutv.
Gen. gutn gutn gutn.
Dat. gutn gutn gutn.
Acc. gutn gutv gutv.

Többes szám.
Nom. gutn.
Gen. gutn.
Dat. gutn.
Acc. gutn.

2. Személyes és birtokos névmás után.
Egyes szám.

Hímn. Nőm. Sémi.
Nőm. gutdr, senar gutv, senv gut, sen.
Gen. gutn, sen gutn, sen gutn, sen
Dat. gutn, s en gutn, sen gutn, sen
Acc. gutn, sen gutv, senv gut, sen.
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Többes szám.
H ím n. Nőn. Sémi.

Nőm . gutn, sen (senv) gutn, sen (senv) gutn, sen (senv).
Gen. gutn, sen gutn, sen gutn, sen.
Dat. gutn, sen gutn, sen guta, sen.
Acc. gutn, sen (senv) gutn, sen (senv) gutn, sen (senv).

A gén. erős alakja megállapodott e kifejezésekben: az es 
holbdr tswqnan es ist halb zwei; dar fonkux es roxar zolts di 
Eierspeise ist versalzen (kfn. rach, röche). Erős nominativus van 
ezekben: nist gvk^mtar, nist gvbesqnar kimd ar cn di sul unge
kämmt, ungewaschen kommt er in die Schule; di hon an tötar 
gvfondn man hat ihn tot aufgefunden.

Jegyzet. Bagozatlan melléknév van e helységnevekben: 
naehd — Sajóréd ; oltsmeks Altschmecks. Ellenben a gen. n ragjá
val mondjuk: naendrgf =  Igló. t

V. Fokozás.

205. §. A középfok képzője -ar, pl. sen, senar schön, schöner; 
jun, jivar jung, jünger; a legtöbb magánhangzó — körülbelül 
ugyanazok, mint a névragozásnál — umlautot kap. A felsőfokot 
■st képzővel képezzük; hangzója ugyanaz, mint a középfoké. 
Ha ez utóbbiban beáll az umlaut, akkor a felsőfok is kap 
umlautot, ügy a középfokot, mint a felsőfokot erősen és gyengén 
ragozzuk; ez utóbbit azonban mindig a határozott névelővel 
együtt mondjuk. Példák: 

a) umlaut nélkül:
traek traegar traegst
longsom longsomar longsgmst

b) umlauttal:
stark st^rkar stärkst
költ kqldar kqltst
sivox siceyar sweyst
bolfl beiflar —
tgm temar temst
hőx heyar heyst
jun jinar jinst
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oam eamdr eamst
boom beamar beamst
soaf seafar seafst
kuats kiatsar kiatst.

Jegvzet. Umlaut nélkül fokozzuk: kloar klar, kloarar,
kloarst; ßox  flach —floxor, floxst.

A következő melléknevek hangzója megrövidül a közép- és
felsőfokban :

kién, kiin kl^nar klonst
brét bredar bretst
sen senar senst
smöl sm^lar smqlst
grüs gresar grest
gröp grebar grebst
swear swyrar swpi'st.

Vannak melléknevek, melyek csak a közép- és felsőfokban
fordulnak elő és részint határozók, részint kötőszók; ezek:

gut pesar pest
me mear maest, mést
met1 metlar metlst
— fedar vorder (Jedar-

liar — előbb való) f  edarst

—

obar praep. 1
1, ,,,, , ) obar, ebarstebar melléknév
unddr unter 
liendar hinter

undarst
hendarst.

Jegyzet. A melléknevet nyjk szór tsu (zuo), vzö (so), pot 
és flek szókkal fokozza, pl. döz es v tsu gut baep das ist ein 
sehr gutes Weib; v pptslegt kent ein sehr schlechtes Kind! 
iy zae fleknos — csurom viz vagyok; ddr html boar vzö sen der 
Himmel war so schön (=  sehr schön).

Sokszor nem képezzük a középfokot, hanem 
alapszó elé eagar ärger szót teszszük, pl. du pest 
iy du bist ärger nass (=  nässer als ich).

e helyett az
eagar nos bi

j
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V I. A névm ások ragozása.

206. §. A névmásoknak (kivéve a vonatkozó és birtokos 
névmásokat) rendszerint két alakjuk van: egy hangsúlyos és egy 
hangsúlytalan; az előbbi rendszerint magában áll és mindig 
nyomatékkai ejtjük, az utóbbi nem kap hangsúlyt és ige előtt 
vagy után találjuk. Nyjkban e kétféle alakot már a magán
hangzóról is felismerhetjük; a hangsúlyos névmás hangzója t. i. 
mindig hosszú, míg a hangsúlytalané d vagy v.

A ) S z e m é l y e s  n é v m á s o k .
207. §.

Egyes szám.
I. személy. II., személy. II I . személy.

Hím n. Nőn. Semi.
Norn, iy, iyv dü, du ear, dr zi, zi, zv dS, s.
Gen. begvmaendr daendr, — — —

maentfegig daens — — —
Dat. mir, mir, dir, dir im, im ir, ir im, im

mar ddr gm dr gm.
Acc. miy diy ziy, an zi, zi, dS, s

(sokszor if m) zv.

Többes szám.
I. személy. II. személy. I I I . személy.

Nőm. bír, bír, bdr ir, is, dr zi, zi, zv.
Gén. unzdrénds aerntolbm irv, irntolbm

unzerntolbm (irtolbm) inans.
Dat. uns ( ziy) aey inán (sokszor gm).
Acc. uns ( ziy) aey zi, zi, zv.

Visszaható igék mellett a többes első személy helyett mindig 
a harmadik személyű névmás használtatik, pl. zets par ziy gf 
di povk setzen wir uns auf die Bank. Sokszor acc. helyett a da- 
tivus áll, pl. bem (ben helyett) host gvzen wen hast du gesehen ? — 
im (in helyett) hob iy gvzen ihn habe ich gesehen. A többest 
néha az egyessel fejezzük ki, pl. host en polökn tsu es~ gebm 
hast du den Polaken (=  Mähern) zu essen gegeben?; felelet: jo, 
v/ hob gm (inan helyett) gebm. Udvarias megszólításnál a III. személy
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többesét használjuk, pl. zi hon ovn nist gvköft Sie haben ihm 
nichts gekauft; hon zv Inan (ufn. Sie helyett) gvzuxt hat man 
Sie gesucht? iy hob inan (ufn. Sie h.) n£t gvhoart ich habe 
Sie nicht gehört; a II. személyi! többessel (Ir, or) pedig idős 
férfiakat, asszonyokat szólítunk meg, pl. ir boart jg net dg 
Ihr wart ja nicht dort! iy hob aey nist gvzen ich habe 
Euch '(= Sie) nicht gesehen. Ugyanazon névmás III. alakját 
(is) mindig több személy bizalmas megszólítására használjuk, 
pl. is boarts net en ddr sül ihr wart nicht in der Schule. 
A genitivust többnyire csak összetételekben találjuk; a gya
koribb alak maendr, de a mellett előfordul maens is (maens- 
fegv). A III. sz. névmásnak sajátságos alakja irv, mely csak e 
kapcsolatokban található (I. és II. személynél egyaránt): bir 
boarn irv zibmnv wir waren unser sieben; di zaen irv tsenv sie 
sind ihrer zehn.

B )  V o n a t k o z ó  n é v m á s o k .
208. §. Az ufn. vonatkozó névmás — der, die — nyjkban 

is megvan, pl. its es holt kgman v har, dear hot gvzökt jetzt 
ist ein Herr gekommen, der gesagt hat; ds boar tmgl v mön 
unt v baep, di hon v tsen joar tsuzöf gvlept es war einmal 
ein Mann und ein Weib, die 10 Jahre zusammen gelebt haben; 
a seml. das és welcher, -e, -es azonban sohasem fordul elő mint 
vonatkozó névmás. Vonatkozó névmásként nem annyira ddr der, 
di die szerepel, mint inkább a kérdő névmás bear, bos. Mind
kettőt összeköthetjük a dv szóval, pl. beardv net hi es, krikt 
nist wer nicht hier ist, kriegt nichts; ddr jun, bostv gvstoabm es 
der Knabe, der gestorben ist. A főmondatban a der, dessen el 
is maradhat, ha a mellékmondat megelőzi, pl. bear fii hot, zgl 
öx gehn wer viel hat, der soll auch geben; de ha a mellék- 
mondat a főmondat után jön, akkor a névmást kiteszszük a fő
mondatban, pl. dear es net hi, bos miy gvslögv hot der ist nicht 
hier, wer mich geschlagen hat.

Míg bear személyekről használtaik és mindig az első 
mondat névmása, addig bős névmással a második mondatot 
kezdjük; de állhat néha az első mondat elején is, pl. bős miy 
net gearn hot, zgl net met mdr redn was mich nicht gern hat, 
soll mit mir nicht reden. A bos névmást állatokra és minden
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féle dolgokra mondjuk, vonatkoztathatjuk azonban személyekre 
is, pl. dar mön, bos met mar es komán der Mann, welcher mit 
mir gekommen ist; több személyről is bos névmást használjuk, 
pl. di polökn, bős mar en fiekn hon opgvmet die Polaken (=  Mäher), 
die mir die Bergwiese abgemäht haben; di haezar, boz iy hop 
gvgaot, zaen opgvbrit, die Häuser, die ich gebaut habe, sind 
abgebrannt. A bos alakot sokszor a III. személyü névmás hang
súlytalan alakjaival együtt mondjuk, tehát bozar, bosv, bozas; 
dat. bozgm, bozar, bozom̂ ; acc. bozan, bosv (vagy bosv an) bozas. 
Példák: dar paoar, bozar uns (szokottabb boz uns vagy bostv uns) 
holts hot gvhokt der Bauer, welcher uns Holz gehackt h a t; di 
frei, bosv uns ( boz uns, bostv uns)  ö~gvklökt hot die Frau, die 
uns angeklagt h a t ; as ros, bozas uns ( boz uns, bostv uns)  gvzopt 
hot das Boss, welches uns einen Fusschlag versetzt hat. A dativus- 
nál és accusativusnál a vonatkozó névmás két része közé mindig 
közbeszúrjuk a személyes névmást, mely mint alany szerepel, 
pl. dar hunt, boz iy gm tsu fres~ hop gébm der Hund, dem ich 
zu fressen gegeben habe; di tgytar, bos gar ar ken mön krign 
die Tochter, der wir keinen Mann kriegen . . . ;  as baep, boz gm 
(vagy boz iz gm) is en di epl zaets govan das Weib, dem ihr die 
Äpfel gestohlen habt. — A genitivus ritkán fordul elő s akkor 
is a dar genitivusa, pl. dar häjar, dms~s kent gvstoabm es der 
Bergmann, dessen Kind gestorben i s t . . . ;  di frä, dearns kledar 
tsures~ zaen . .  . die Frau, deren Kleider zerrissen sind. A geni- 
tivust sokszor a dativus helyettesíti, pl. dar fürmon, bem (vagy 
den) as rgs krepxrt és der Fuhrmann, dessen Ross krepiert i s t . .  .

A vonatkozó névmás teljes ragozása a következő:
Egyes szám.

Hímn. Nőn. Sémi.
Nőm . bozar ( bostv) bosD (bostv) bozas (bostv).
Gén. bes~s (bems) — bes~s (bems).
Dat. bozgm bozar bozgm.
Acc. bozan bozv (bostv) bozas (bostv).

Többes szám.
Nőm . bosv.
Gén. —

Dat. bozgm.
Acc. bosv.



80

A hiányzó alakokat a dar névmás megfelelő alakjaival 
pótoljuk.

M u t a t ó  n é v m á s o k .C)
209.' §.

H ím n.
Norn, dear — dar 
Gen. de~s~s 
Dat. dem — en — n 
Acc. den — én

Egyes szám. 
Nőn.

di — di 
dear ns — dar 
dear ii — dar 
di — di

Sémi.
dös — dós — as — s. 
de~s~s.
dem t— en — n. 
dös — dós — as — s.

Többes szám.
Nőm. Acc. di — di.
Gen. denars.
Dat. denan — en — n.

Ezek közül a hangsúlyos alak mutató névmás, a hang- 
súlytalan pedig határozott névelő; ez utóbbinak egyik alakja, 
az -n csak enklisisben szerepel, pl. du brqnst miy aoz~ (ufn. aus 
dem) fprstont du bringst mich aus dem Verstand ; bir gen men 
(ufn. mit den) hinarn slöf~ wir gehen mit den Hühnern schlafen.

A névragozásban a névelőnek az a szerepe van, hogy az 
egyenlő eseteket (kivéve a genitivust) egymástól megkülömböz- 
tesse; pl.:

Egyes szám.
Nom. dar hiat dar gusti.
Gén. hiats (hiats~s) — gustis.
Dat. Acc. en hiat en gusti.

Többes szám.
Nőm. di hiatn.
Gén. — hiatus.
Dat. Acc. en hiatn.

Távolabbra mutató névmás nyjkban dear és dö (dá) együttes 
használata, pl. dear dö boar en gvnes — dieser vagy jener war 
im Obst (hat Obst gestohlen). A helyhatározó dar megvan ez
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összetételekben: chrhem daheim, d?rtsü dazu; a magánhangzó 
kiesik ezekben: drön daran, drgf darauf, dríbm drüben, draos~ 
draussen. Kfn. dar már nem fordul elő összetételekben, a milyen 
pl. az ufn. daran, darauf, damit; helyettök a semleges névmást 
használjuk a megfelelő prsepositióval: ön den; o f dös; met ten. 
A kin és her határozóval alkotott összetételek közül csak az 
utóbbi használtatik, természetesen rövidített alakban, pl. raoszr 
(herausher-ből); rensr (hereinher-ből); ropsr (herabher-ből).

D) B i r t o k o s  n é v m á s o k .
210. §. A jelzői birtokos névmások: mae, dae, zae, unzer, 

aeor, ir, mans. A III. sz. birtokos névmások közül zae akkor 
használtatik, mikor a birtokos hímn. vagy semlegesnemü, ir 
pedig akkor, mikor a birtokos nőnem ű; inans =  öné, pl. döz es 
inans lont =  ez az ön szántóföldje; es dös inans — öné az? Névelő 
sohasem áll a névmás előtt, az ig-gél tovább képzett alakok 
pedig, mint az ufn. der meinige, der deinige, der seinige — 
ismeretlenek. A névmások ragozása olyan, mint a mellékneveké.

Egyes szám.
Hímn. Nőn. Sémi.

Nőm. mae ( maendr) mae ( maenv) mae (maetus, maens)
Gén. mae mae mae

(  maens~s ) (legtöbbször maendtms) (maens's)
Dat. maen maendr maen
Acc. maen mae mae

Többes szám.
Hímn. Nőn. Sémi.

Nőm. mae (maenv) 711 ae (  maenv ) mae (maenv)
Gén. mae ( maenans)
Dat. maen ( maenan)
Acc. mae (maenv)

A zárójelben lévő alakokat csak akkor használjuk, mikor 
a névmás hangsúlyos és külön áll, vagy mikor mint állítmány 
szerepel; pl. dear hunt es maendr der Hund ist der meinige; dös

6M agyarországi német nyelrjárások. 7.



haos es zaends dieses Haus ist seines; búién kendorn host os 
gehn welchen Kindern hast du es gegeben? — felelet: maenan 
meinen. Egészen úgy, mint a mae névmást, ragozzuk a többit is.

E) K é r d ő  n é v m á s o k .
211. §. Ezek a következők: bear wer? bös, bos was (wer, 

wa3 ) ; belyor, bulénor*) welcher; bu, bü (wä) wo; buhin wohin ; 
buhear woher; bolv, bulv weichein; bosforv was für ein. — bear, 
bös, bős ragozása a következő:

Hímu. 
Norn, bear 
Gen. bes~s, béms~s 

bems 
Dat. bem 
Acc. bem

Egyes szám.
Semi. 

bös, bos 
bes~s, bems~s 
bems 
bem
bös, bos.

belyor, bulénor névmást így ragozzuk: 
Egyes szám.

Hímn.
Nom. belyor, bulénor 
Gén. bely~s, bulé~s 

( bule~s~s)
Dat. bely~, búién

Acc. bely~, búién

Nőm. Acc.
Gén. bely~s, bulé~s 

bulé~s~s
Dat. bely~, bulénan.

bü (wá) eredeti 
mellett egyértelmű az

Nőn.
belyv, bulénv 
belyors, bulénors

belyor, bulénor 
(belyorn, bulénorn) 
belyv, bulénv

Többes szám. 
belyv, bulénv 
belyorns 
bulénorns

Sémi.
belyos, bulénos (bulé~s) 
bely~s, bulé~s 
(bulé~s~s)  
bely~, búién 
bulé~s.
belyos, bulénos 
( bulé~s)

bely~s, bulé~s 
bulé~s~s.

jelentésén kívül a mozgást jelentő igék 
ufn. wohin névmással, pl. bu ez or gonan

*) Innen a dobsinaiak gúnyos elnevezése: buléner.
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wohin ist er gegangen? A kérdő névmás nem alkot összetételt 
-elüljáróval; a kfn. wozu, weshalb helyett nyjk ezeket használja: 
tsu hős, for bös; pl. tsíi bős pest tsü mar komán wozu bist zu 
mir gekommen? for bös gist vet ens hä weshalb gehst du nicht 
ins Heu?

F) H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k .

2 1 2 . §. énar, é, v ufn. ein ragozása a következő:
H ím n.

Nom. e (énar), v 
Oen. é (é~s~s), v 
Dat. én, an 
Acc. én, an

Nőn. 
é (énv) , v 
énar (enarns), v 
énar, ar 
é, v

Sémi.
é (énas, é~s), v 
e ( é~s~s), v 
én, an 
é, v.

A zárójelbe tett alakokat akkor használjuk, mikor a főnév nincs 
kitéve, a hangsúlytalan v pedig határozatlan névelőnek szerepel.

énar, v, hear és hős összetételei: öx net énar, öx net énv, 
öx net enas auch nicht einer — eine — eines; vbulénar, -v, -as 
(mint jelző vhulé, pl. vbulé fremdar) irgendein; unzarénar, -v, 
-as unsereiner; kénar, -v, -as kein ; vhear, vhös (ettewer, ettewa^); 
vpoar ein paar (=  einige); zaebear, zaebös sei wer, sei was.

Határozatlan névmások m ég: monyar, -v, -as mancher; 
jedar, -v, -as (többese olv alle); a semleges gyakran hímn. helyett 
áll, pl. v jidas hés, dostv seldiy pest ein jeder weiss, das du 
schuldig b ist; jithedar, — bedv, — bedas (ietweder); vbös for énar 
was für einer; zetar, vzetar (sőtáner), melynek az a jelentése is 
van, hogy ,igen‘, ,nagy', pi. hop zetv ovgst aosgvstondn ich 
habe so grosse Angst ausgestanden; v ond^rar, -v, -as; semleges 
alakja a kérdő névmással együtt is gyakran használtatik: vbear 
ovdars irgend ein anderer; vbös onders; ondars-nelí, mint a 
kfn.-ben, sokszor határozói jelentése van ; ,einander* nyjkban 
vnont, ritkán vnondar; összetételei: metvnont, metvnondar mit 
einander; fgnvnont, fgnvnondar von einander; aozvnont, aoz- 
vnondar aus einander; duaxvnont, duaxvnondar durcheinander; 
paevnont, paevnondar bei einander; hendarvnont, hendarvnondar 
hintereinander; zqlbar, mely ragozhatatlan, megfelel a kfn. selp- 
nek ; man man összetételekben mon, pl. nlmont niemand, gen. 
nimonts, dat. nlmondn.

6*
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VII. A szám nevek ragozása.

213. §. Tőszámnevek: 1. e, énas, e~s; e, ,csupa‘, ,teljesfr 
értelemben fordul elő az ily szerkezetekben: iy sae e drek ich 
bin voller Schmutz. Az individualizálásra használt alak énar, pl. 
döz es énar =  ein gewisser, bestimmter; ellenben a hangsúlytalan 
n-nak kfn. ein, ufn. irgendein jelentése van, pl. v baep boar 
pae uns ein Weib war bei uns. 2. tswä, tswenv. 3. drae, dräjv.
4. fir, firn . 5. fern/, fembv. 6 . zeks, zeksv. 7. zibm, zibmnv. 8 . oxt, 
oxtv. 9. naen, naenv. 10. tsm , tsenv. 11. qlf, qlwv. 12. tswtdf, 
tswelwv. 13. draetsan. 14. fir tsa n . 15. foftsan. 16. zeytsan. 
17. ziptsan. 18. oxtsan. 19. naentsan. 20. tswyitsiy. 21. enan 
tswqntsiy. 22. tswäunttswQntsiy. 23. draeunttsw^ntsiy stb. 30. drae- 
siy. 40. f ir ts iy . 50. foftsiy. 60. zeytsiy. 70. ziptsiy. 80. oxtsiy. 
90. naentsiy. 100. hundart. 1000. taoz~t.

214. §. zwei ragozása a következő:

Hímn. Nőn.
Nom. Acc. tswe, tswä tswä, tswü

( tswenv)  ( tswä, tswuv)
Gén. tswa~s

( tswénans )  tswärs
(tswyians )

Dat. tswqii (tsw^nan) tsivün

Sémi.

tswä

tswa~s

tswqn (tsw^nan)

A zárójelben lévő alakok magokban (főnév nélkül) állanak, 
a többit pedig jelzőként használjuk, pl. iy hop tswä kendar ich 
habe zwei Kinder; hifin host gebm wie vielen hast du gegeben? 
felelet: tsw^nan zweien.

Jegyzet, tswuv kfn. zwuo tulajdonképen nőnemű, de azért 
mondjuk hímn. és sémi. szóról is.

Nemcsak a zwei-n&k, hanem 12-ig minden számnévnek van 
egy teljesebb alakja, melyet akkor használunk, mikor a szám
nevet magában mondjuk.

215. §. Sorszámnevek: 1. dar eastv. 2. dar tswaetv. 3. dar 
dretv. 4. dar f i r tv .  5. dar fem ftv. 6 . dar sekstv. 10. dar tse~tv. 
20. dar tswqntsiystv. 30. dar draesiystv. 100. dar hundartstv. 
Rugózásuk egyezik a melléknevekével.
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216. §. Szorzó számnevek: émol (vmgl) einmal; tsicamol 
'zweimal; draemgl dreim al; tse~mgl zehnmal.

217. §. Sokszorosító számnevek: érfox einfach; tsicdfox 
zweifach; f í r fo x  vierfach.

Jegyzet. A prsepositiós számnevek nyjkban pu prsepositióval 
fordulnak elő, pl. pu taoz~t zu tausend.

VIII. Az elöljárók.

218. §. Az igazi elöljárók eredetileg határozóknak is vé
tettek, a minek nyomát nyjkban már csak az elöljáróknak igékkel 
és határozókkal való összetételeiben találjuk. Némileg határozók
nak lehet venni azon elöljárókat, melyek a főnév után állanak, 
pl. en bosdr ng dem Wasser entlang; en fgtor kégn dem Vater 
entgegen gehen; en höf vfoar, vhentor dem Hof entlang nach 
vorne, nach rückwärts; en hibl ng rof, ng runddr den Berg 
hinauf, hinunter.

219. §. Accusativussal állanak a következő elöljárók: eni 
{ófn. umbi, ufn. um ); met — m it; duax =  durch ; tsu =  zu ; 
kegn =  gegen, pl. iy ge kégn bolt ich gehe gegen den Wald.

220. §. Dativust vonzanak : aos — aus; fgn  — von ; fg r  =  
vor és für; pl. fg r  kqldn rögn vor Kälte ragen; jelenti azt is: 
helyett és miatt, pl. iy bar fg r  inán spiln ich werde statt Ihrer 
spielen; foam o r helyettem és miattam; ilyen összetételek még: 
foaddr, foaruns,foaraey; loot — laut; nébm =  neben ; ng — nach ; 
ön =  an, pl. ön dor pox an dem Bach ; óbor =  ober; gnv — 
ohne; pae =  be i; stöts =  statt; zaet — seit; begv =  wegen.

221. §. Dativust és accusativust vonzanak: p / = a u f ;  
henddr =  hinter; en — in ; nebm =  neben ; undor =  un ter; tswes~, 
kwes~ =  zwischen ; ibor — über (tsu helyett áll e mondatokban : 
ibor di eat sign zur Erde werfen; iy hop ibor gm gvzökt ich 
habe zu ihm gesagt); undor =  während; undor bek unterwegs; 
g f tor bek auf dem Wege, unterwegs; g f ti bek auf den Weg, 
melyekben bek többes szám. A nyelvérzék egyes számnak érezte 
di bek szót, melyet ennek következtében erős nőneműnek vett.
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222. §. Genitivussal csak e két elöljáró áll: holbm halber,. 
begy wegen, pl. maentfegn vagy begymaenar meinetwegen; elaen- 
tolbm deinetwegen ; aearntolbm ihrethalben.

223. §. Kettős elöljárók: pis tsn — bis zu; piz en — bis 
in; pis for =  bis vor; met zonftn =  mit sammt ihm.

IX. Az igék ragozása.

A) Á l t a l á n o s  m e g j e g y z é s e k .
224. §. A fő- és mellékmondatban a segédige mindig nz 

ige előtt á ll ; ritka az az eset. mikor mellékmondatban a segéd
ige az ige után következik.

225. §. Vannak nyjkban kettős acc.-t vonzó igék i s ; ezek : 
hes~, mox~, pl. ehr hod an an ezl gvhes~ er hat ihn einen Esel 
geheissen; dar meyt miy gonts tgm er macht mich ganz dumm. 
Több visszaható ige mellett a ,sich‘ névmáson kívül egy másik 
accusativus is van; ilyen igék: machen, fressen, essen, saufen, 
trinken, arbeiten, pl. dar meyt siy tgm er macht sich dumm; 
dar f r  est siy oam er frisst sich arm; di oabart siy mot unt mit 
sie arbeitet sich müde (ez utóbbi ige előfordul praepositiós 
határozóval is, pl. zi oabart siy tsu töt sie arbeitet sich zu tot.

226. §. A dentalis tövű igék hangzója a sing. 1., 2., 3. és 
a plur. 2 . személyében rendszerint megrövidül, pl. tretn treten, 
1., 2., 3. és plur. 2. sz. trit, tritst, irit, trits; redn reden, 2. és
3. sz. retst, rét, plur. 2. sz. pedig rets. Hosszú hangzóval ejtjük 
azon igéket, melyeknek a többesben ugyanazon hangzójuk van, 
mint az egyesben, pl. lebm leben, du lepst, ear lépt, bír lebm, 
du lebst, er lebt, wir leben ; pödn baden, du pötst, ear pöt, bxr 
pödn, du badest, er badet, wir baden.

227. §. Az umlaut a praes. 2. és 3. személyében és praet, 
coni-ban (a praeterito-praesentiáknál) majdnem mindig bekövet
kezik, sokszor oly igéknél is, melyeknek az ufn.-ben nincs 
umlautjuk, pl. poky backen; pekt, pekst, backst, backt; frögn 
fragen; frekst, frekt, fragst, fragt; rüf~ rufen; rifst, rift, rufst, 
ruft; mox~ machen; meyst, meyt, machst, macht; tun tun;  tist, 
tit, tust, tut. Az umlaut teljesen bekövetkezett a következő 
igékben: réf~ (*raufjan) Flachs raufen; tef~ (töufen); hinarm
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(hungern); edn (átemen); ziy pusmets~ (smutzen); fivkln (vünkéin); 
kef~ (*kaupjan).

Jegyzet, komán (kumen) praes. 2. és 3. sz. kirnst, kirnt, 
a melyek *kümest, *kümt alakokra vezetendők vissza.

228. §. A gyenge igeragozás nyjkban nagyon el van ter
jedve ; több ige pl., melyek az ufn.-ben erősek, nálunk a gyenge 
coniungatióboz tartoznak. Ilyenek : fortsaen —fortsaet (verziben) ; 
stöbm — gvstöpt (stieben); kaen — gvkaet (kiuwen); feytn — gvfeyt 
(vehten); brin — gvbrit (brinnen); swirn — gvswirt schwieren ; 
spaen— gvspaet speien ; hän — gvhät hauen ; nis~—gvnist (niesen). 
Az ufn.-töl eltérőleg erősen ragozzuk a következőket: kraes~ 
gvkres~ (krischen); graenan — gvgrinan (grinen); searn — gvsoaru 
(scherren); bivkv— gvbunkn (winken); hivkn — gvhunkn hinken; 
ofhqvan — gfgvhomn hängen =  felakasztani.

B )  S z e m é l y r a g o k .
229. §. Minden igének, az erősnek úgy mint a gyengének, 

ugyanazon személyragjai vannak; kivételek a prseterito-prsesen- 
tiák, melyek a praes. sing. 3. személyében nem kapnak -t ragot.

Praesens. Imp.
Egyes sz. Többes sz.

1. — 1. -n
Egyes sz. Többes sz.

2. -st 2. -ts 2. — 2. -ts
3. -t 3. -n.

Infinit. Partie.
part, praes. -ndiy

-n « praet. gv . . . n ; -dr, -v, -ds
« « g v . . . t;  -dr, -V, -9S.

230. §. ,e‘ rag egyetlen egy személyben sincs; ezen rag 
nélkül képezzük a gyenge és erős igék imperativusát is, to
vábbá a d, t, st-ve végződő gyenge igék praesensét és parti- 
cipium praeteritumát. Az egyes 2. sz. -sí-je valószínűleg a 
középnémet sfe-ből keletkezett; e rag az -st-re végződő igék 
sí-jével egybe esik, pl. du fost, ear fost du fastest er fastet; 
összevonás van ebben is: du kinst du könntest, du liest du
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hättest. A többes 1. személyben — mint a kfn.-ben — elmarad 
a rag, ha a személyes névmás közvetlenül az igére következik, 
pl. trink par trinken wir, as par essen wir. A többes szám 2. sze
mélyéhez és a többes imperativushoz mindig s (*0 3 ) járul, pl. 
is kgmts nH ihr kommt nicht; kgmts dgx kommt doch! De a 
megszólításul alkalmazott többes 2 . személynél mindig elesik az s, 
pl. kgmt net kommt ihr nicht ?

Jegyzet. ,ob‘, ,was‘, ,weil‘, ,wemr, ,wer‘, ,wo‘ kötőszavak
hoz sajátságos módon járul az egyes és többes 2 . és a többes 
3. személyének ragja, pl. optv kirnst ob du kommst; dostv zglst 
bes~ dass du wissen sollst; dozar net get dass Ihr nicht geht 
(idősb emberek udvarias megszólítása); boardv hi pest weil du 
hier b ist; bostv zglst zaen was du sein sollst.

C)  P a r a d i g m á k .
231. §.

Erős ige : sten Gyenge ige: kgx~
Praes. ind. egyes 1. été Praes. ind. egyes 1. kgx

2 . étest 2 . kgxst
3. étet 3. kgxt

többes 1. éten többes 1 . kgx~
2 . stets 2 . kgxts
3. éten 3. kgx~

Imp. egyes 2 . ste Imp. egyes 2 . kgx
többes 2 . étets többes 2 . kgxts

Particip. praes. éte~diy Particip. praes. kgx~diy
Infmitivus éten Infinitivus kgx~.
Körülírt praet. egyes 1 . iy zae Körülírt praet. egyes 1. iy hop

gvstondn stb. gvkgxt.
Körülírt praet. coni, egyes 1. iy Körülírt praet. coni, egyes 1 . iy 

bear gvétondn stb. hét gvkgxt.
Partie, praet. gvstondn, -ar,-v, -as. Partie, praet. gvkgxt, ar, -v, -as.

D ) I dők .
232. §. A gyenge és erős igeragozásban hiányzik az im- 

perfectum képzése; kivételek a praeteritio-praesentiák, melyek
nek imperfectumi alakjuk is van, de csak a coniunctivusban. 
A múlt kifejezésére nyjkban mindig a perfectum szolgál, melyet
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a ,haben' vagy ,sein‘ segédigével szobás körülírni, pl. iy hop 
gvhokt ich habe gehackt; iy sae gvlöf~ ich bin gelaufen; ,sein‘ 
segédige a mozgást kifejező igék mellett áll, milyenek pl. begeg
nen, treten, laufen, stehen, springen, reiten, stb. Nyjkban isme
retlen a ,haben' segédigével képezett perfectum alkalmazkodása 
az infinitivushoz, mely az ufn.-ben können, dürfen, müssen, 
sollen, lassen, wollen, wissen, sehen, hören után bekövetkezik; 
az ily szerkezetben, mint pl. az ufn. ich habe ihm sagen wollen, 
nyjk eképen használja a perfectumot: iy hob gm gvbglt zögn; 
iy hob an net gvtart sign ich habe ihn nicht schlagen dürfen.

233. §. A futurumot ,wrerden‘ {iy bar, da bist, ear bit stb.) 
segédigével képezzük. E segédige szolgál a valószínűség kifeje
zésére is, pl. dear bit moagn kaom komán er dürfte morgen kaum 
kommen, a minek ugyanazon lélektani alapja van, mint az első 
használatnak. A futurumot sokszor ,sollen' igével írjuk körül, 
pl. dear zol moagn bek gen er wird morgen Weggehen. Néha 
futurum helyett a praesenst használjuk, pl. kon zaen, ddr sled 
uns ngx es kann sein, er wird uns noch schlagen.

234. §. A szenvedő igeragozást nem ismeri nyjk; néha 
hallani ugyan a szenvedő alakok közül az ind. praesenst {iy bar 
gvtsaodlt ich werde gezerrt), de ez már ufn. hatás.

Jegyzet. Az ind. praesensnek és imperativusnak ,tun‘ igével 
való nyomatékosítása, mely a legtöbb nyelvjárásban használatos, 
nálunk ismeretlen; csak egy költeményben találtam: snebaeso 
oks~, v swartsv braonv kü gaet mór mae mgtdr, bqn iy haerötn 
tü. Schneeweisse Ochsen, eine schwarze braune Kuh, Gibt mir 
meine Mutter, wenn ich heiraten tu’. A közönséges beszédben 
sohasem fordul elő az ily szerkezet.

E ) I g e m ó d o k .
235. §. Az imperativuson kívül két módja van nyjknak : 

az ind. és coni. A coni. praesens már csak e köszöntésekben van 
m eg: gép gvlek vagy got gép gvlek Gott gebe Glück ;*) felelet: 
got géb ds Gott gebe es; got hglf (mondják annak, a ki tüsszent) 
Gott helfe; felelet: got patsol os tor Gott bezahle es dir; hqlf

*) Munkában levő embereknek szokás így köszönni.
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got (Isten éltesse); felelet: zégn got segne Gott; got géb aey an 
gutn tök Gott gebe euch einen guten Tag; felelet: ggtonk Gott 
danke; got fo r  kgm tsuns =  Isten hozott, melyet újabban ki
szorított az ufn.-ből átvett sen icilkgman schön willkommen; 
plaep gvzgnt bleib gesund, megfelel e köszöntésnek: jó egész
séget! Megtaláljuk még a coniunctivust e határozatlan névmások
ban i s : zaebear, zaebos — wer immer, was immer.

236. §. Mig az indicativust a valóság kifejezésére hasz
náljuk és rendszerint mellékmondatban fordul elő, különösen 
függő beszédben (ddr hot gvzökt, dostv net tsuns kirnst er hat 
gesagt, dass du nicht zu uns kommst), addig a coniunctivussal 
a lehetőséget, mások véleményét fejezzük ki, pl. bglt or mdr hqlf~, 
beart iy sgn frae  hälfe er mir, würde ich schon frei sein. Lehe
tőséget néha indicativussal is fejezünk ki, pl. ddr mqnts kon kre- 
pirn  fg r  hundr der Mensch kann (könnte) vor Hunger krepieren. 
A coni, jelölésére általában a hét hätte, bear wäre segédigék 
szerepelnek, mely alakok az ufn.-ben a coni. plusquamperfectum- 
nak felelnek meg, pl. iy hét ke gqlt mear, bqn iy its net hét gvkrikt 
ich hätte kein Geld mehr, wenn ich jetzt nicht bekommen 
hä tte ; iy bear ddrzgf~, bqn dr miy net het raosgotsögn ich wäre 
ertrunken, wenn er mich nicht herausgezogen hätte. De mär a 
coni, prsesenst és imperfectumot a bgl, bglt, zilt (kfn. wellen és 
sol coni, imperf.) és kint könnte segédigékkel írjuk körül, pl. 
fem f bgl iy fgrkéf~ fünf möchte ich verkaufen; iy bglt zögn ich 
möchte sagen =  azt hiszem, hogy így van a dolog; bglt dr net 
vzö löf~, lied iy an son ddrfglkt würde er nicht so laufen, hätte 
ich ihn schon eingeholt; du kinst gm zögn, doz dr net mear zgl 
kgman, du könntest ihm sagen, dass er nicht mehr kommen 
soll; iy zilt gm kén épek gebm, bo di hon gvnuk ich sollte ihnen 
keinen Speck geben, weil sie dessen genug haben. Használatos 
még a coni. perf. pass, pi. iy bear ddrsgs~ boarn, mely azonban 
teljesen modalis functióval bír. — Óhajtó és felszólító mon
datokban szintén coniunctivus á ll ; az előbbieket bglt igével vagy 
,mögen4 indic., sokszor azonban coni. praesenssel írjuk körül, az 
utóbbiakat pedig ,sollen4 igével. Példák :

1. ddr bglt libdr ddrliém bein plaebm er möchte lieber zu Hause 
bleiben; mök (vagy mik) ear dös mox~ möge er dies machen.
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2 . mräzan, di mihrn let tdr zögn, du zglst moagn runddr gén 
ens roz~nä Frau Mráz, die Frau Müller lässt dir sagen, du sollst 
morgen nach Bozsnyó gehen.

237. §. A felszólítást sokszor ge, gets igével és utána követ
kező imperativussal fejezzük ki, pl. ge, géb en swaenan tsu fres~ 
geh, gib den Schweinen zu fressen.

238. §. A mellékmondatok igemódja a legtöbb esetben az 
indicativus; a kívánságot és felszólítást itt is ,sollen1 igével 
szoktuk körülírni.

239. §. A jelzői mellékmondatot a vonatkozó névmással 
kezdjük. Mint az irodalmi nyelvben, nvjkban is megvan a fő
mondat kettéosztása a mellékmondat által, pl. en ddr grüp, bosv 
hon gvkbft, es fii zégn in der Grube, die sie gekauft haben, ist 
viel Segen. Ha a jelzői mellékmondatot a főmondat megelőzi, 
akkor ez utóbbi mondat elején elmaradhat a névmás; az ige
mód mindig az indicativus.

240. §. Az időhatározói mellékmondatok kötőszavai: bi (bi) 
wie (mely sokszor az ufn. während helyén áll); ddrbüjdl (der wile); 
e ehe ; pis b is; ide vehetjük még monyban =  néha, némelykor. 
Példák: bi dr es komán, boar glaey v straet wie er gekommen 
ist, war sogleich ein Streit; bi dr gm Iont boar, ez v fäjdr 
aosgvbrgx~ während er auf dem Acker war, ist ein Feuer aus
gebrochen ; ddrbäjdl es ké hgxtsdrt, pis ti mgtdr kronk es der
weil ist keine Hochzeit, bis die Mutter krank ist (ddrbäjdl néha 
okot fejez ki, pl. ddr hot fgrsprgx~, ddrbäjdl ez dr net kgman er 
hat versprochen, dabei ist er nicht gekommen); e zv gén, kgx~ 
zv gf di meliy bevor sie gehen, kochen sie die Milch auf.

241. §. Az okhatározói mellékmondatban legtöbbnyire indi
cativus á ll; a kötőszavak: dos dass, boar vagy bael weil, bo — 
ufn. denn ; pl. iy hop net gvbgst, bo di mgtdr hot mdr net gvsribm 
ich habe nicht gewusst, denn die Mutter hat mir nicht geschrie
ben ; di kirsndrn es pes, doz dr ir tgxtdr net hot gvhaerot die Frau 
Kirschner ist böse, dass er ihre Tochter nicht geheiratet hat; ddr 
kukt vbgl net, boar (vagy bael) iy an net hop engvlödn er schaut 
nicht einmal her, weil ich ihn nicht eingeladen habe.
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242. §. A czélhatározói mellékmondatok kötőszava ,class1 

(,damit' nem használatos nyjkban); pl. iy griz ar, dosv net mént, 
iy sae pes ich grüsse sie, damit sie nicht meine, ich sei böse. 
Nyjk. nem ismeri az ,um zu'-val való körülírást, e helyett az 
egyszerű'infinitivust használja; pl. du pest hear komán, zv tsu 
krqnkn du bist hierher gekommen, um sie zu kränken. Sokszor 
elmarad még a ,zu‘ is, pi. dar fötdr es gonan, di polökv sein der 
Vater ist gegangen, die Polaken (=  Mäher) zu schauen.

243. §. A feltételes mondatok kötőszava: bqn wenn, mely 
sokszor elmarad, pl. bqn du kirnst, ge iy öx wenn du kommst, 
geh’ ich auch ; kötőszó nélkül: kirnst du, ge iy öx kommst du, 
gehe ich auch.

244. §. A megengedő mondatok kötőszavai: byi öx wenn 
auch; boz öx was auch; b^nglaey wenngleich, pl. haeröt, bqn 
öx dae mgtar glaey pez es heirate, wrenn auch deine Mutter böse 
ist. Megengedő mellékmondatnak vehetjük az olyat is, melynek 
elején imperativus áll, pl. mox bostv belst, iy kimar miy nist magst 
du machen, was du willst, ich kümmere mich um nichts.

245. §. Alanyi és tárgyi mellékmondatokban mindig indi
ca tive  áll, még akkor is, mikor másnak a véleményét fejezzük 
ki. E mondatok a kötőszó elhagyása által a főmondatokhoz 
közelednek, melyektől csak szórendre külömböznek, pl. iy mén, 
dar kirnt moagy ich meine, dass er morgen kommt.

246. §. A hasonlító mellékmondatnak csak egy kötőszava 
van: bi (bi )  wie; ,als‘ kötőszót sohasem hallottam, bi-xe 1 kezdjük 
még a modális és tárgyi mellékmondatot; ez utóbbira példa: iy 
kon net forsten, bi man vzö torn kon zaen ich kann nicht ver
stehen, wie man so dumm sein kann.

247. §. A mellérendelt mondatok nagyon gyakoriak nyjk
ban ; igy az ,und‘ kötőszóval való kapcsolat — mint a kfn.- 
ben — nyjkban is sokszor előfordul, pl. zaen zv vzö gut unt 
laen zv mar an top sind Sie so gut, mir einen Topf zu leihen.

248. §. A kérdő mondat kötőszava: bi wie, bizö wieso, 
op ob ; ez utóbbi el is maradhat, pl. iy bés net, ez ar nox hi, 
obar net ich weiss nicht, ob er noch hier ist, oder nicht.
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249. §. A következményes mellékmondat nagyon ritka 
nyelvjárásunkban.

250. §. Meg kell még említeni nvjknak azon sajátságát, 
mely szerint egyszerű tárgy helyett sokszor egész mellékmondat 
áll; nomina actionis helyett mindenféle mellékmondatok állanak,
pl. iy hop olds (jvhoart, bosv hon göret ich habe ihr Gespräch 
gehört; blr boarn frö, hl ehr bätsi es komán wir freuten uns 
über die Ankunft des Onkels.

X. Rendhagyó igék.

251. §. Ide sorolom azon igéket, melyek a coni. imperfec- 
tumot nagyrészt megőrizték és a prses. egyes 3. személyében 
nem vesznek fel ragot; ind. imperfectuma csak zai-.n (sín) igének 
van. Azon igék, melyeknek nincs külön alakjok a coniunctivus- 
ban, a coni. imperfectumot bolt wollte igével írják körül, pl. iy 
bolt ds tűn — ufn. ich täte es ; iy bolt gen =  ufn. ich ginge stb.

A) P r a e t e r i t o p r a e s e n t i a .
1 . bis (weig): 
Praes. ind. egyes 1. 3. bis 

2 . bist

Particip. praet.

3. kon:

gotakt

többes 1. 3. bes~
2 . bests (bests)

Praes. ind. egyes 1 . 3. kon 
2 . konst

Imperat. egyes 2 . bes többes 1. 3. konan
többes 2 . bist» 2 . konts

Infinitivus bes~ Impf. coni. egyes 1. 3. kint
Particip. praet. gvbpst

többes
2 . kinst

2 . täk (touc): 1. 3. hinta 
2 . kints

Praes. ind. egyes 1. 3. täk Imperat. egyes 2 . kon
2 . täkst többes 2 . konts

többes 1. 3. tägn Infinitivus kinan

Imperat. egyes
2 . täkts 
2 . täk

Particip. praet. gvkunt

többes 2 . täkts 4. tar (darf):
(ritkán hallani) Praes. ind. egyes 1. 3. tar

Infinitivus td'jV 2 . tarst
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többes 1. 3. tarn Impf. coni, egyes 1. 3. mist
2 . tarts többes 1. 3. mistn

Impf. coni, egyes 1. 3. tqr 2 . mists
2 . tqrst Particip. praet. gvmust,

többes 1. 3. tqrn gumist
2 . tqrts

Imperat. egyes 2 . tar B)  bein (wellen):
többes 2 . tarts Praes. ind. egyes 1. 3. bel

Infinitivus tarn 2 . belst
Particip. prset. gvtart többes 1. 3. bein

2 . belts
5. zol (sol): Impf. coni, egyes 1. 3. bglt
Prass, ind. egyes 1. 3. zol 2 . bglst

2 . zolst többes 1. 3. bgltn
többes 1. 3. zoln 2 . bglts

2 . zolts Imperat. egyes 2 . bel
Impf. coni, egyes 1. 3. zilt többes 2 . belts

2 . zilst Particip. praet. gobglt
többes 1. 3. ziltn

2 . zilts C)  tűn (tuon):
Infinitivus zgln Praes. ind. egyes 1 . tű
Particip. prset. gvzglt 2 . fist

3. tit
6 . mök (mac): többes 1. 3. tűn
Praes. ind. egyes 3. mök 2 . tuts

többes 3. mögn Particip. praet. gvtgn
Impf. coni, egyes 3. mik

többes 3. mign D) gén (gén):
(a többi személy tudtommal Praes. ind. egyes 1 . ge

nem használtatik) 2 . gest
3. get

7. mus (muog): többes 1. 3. gén
Prses. ind. egyes 1. 3. mus 2 . gets

2 . must Imperat. egyes ge
többes 1. 3. muz~ többes 2 . gets

2 . muts Particip. praes. ge~dÍ9r
(musts idősebb ember meg Particip. praet. gonan

szólítása : ir műt) Ép így ragoztatik éten (stén).



E ) zaen (sin):
Praes. ind. egyes 1 . zae

2 . pest
3. es

többes 1. 3. zaen
2 . zaets

Impf. ind. egyes 1. 3. boar
2 . boarst

többes 1. 3. boarn
2 . boarts

Impf.coni. egyes 1. 3. bear
2 . bearst

többes 1. 3. bearn
2 . bearts

Particip. praet. gvbest

F) kom:
Praes. ind. egyes 1 . kom

2 . kirnst
3. kirnt

többes 1. 3. komán
2 . komts

Imperat. egyes 2 . kom
többes 2 . komts

Infinitivus komán
Particip. praet. komán

G ) gehn (geben, alem, gén):
Praes. ind. egyes 1 . gép

2 . gaest
3. gaet 

többes 1. 3. gebm
2 . gepts

Imperat. egyes 2. gép
többes 2 . gepts

Particip. praet. 9 ?bm

H) ban (werden):
Praes. ind. egyes 1. bar

2 . bist
3. bit

többes 1. 3. ban
2 . bats

Particip. praet. gvboarn.

I )  Végül ide tartozik a gyenge 
ragozású hon (hán):

Praes. ind. egyes 1. hop
2 . host
3. hot

többes 1 . hon
2 . hopts
3. hon

Imperat. egyes 2. hop
többes 2 . hopts

Particip. praet. gvhot
(középn. gehat)

XI. A gyenge igék.

252. §. Két osztályt külömböztetünk meg. Az egyikhez 
tartoznak azon régi -jan végű igék, melyek a particip. praeteri- 
tumot a ,rückumlauttal‘ képezik, a másikba pedig a többi -jan 
ige és általában a többi gyenge ige.

Kücknmlautos igék:



kfn. stellen : stqln — gvstolt
<( wenden: bqndn — gvbont
« vüeren: f irn  — gvfurt
a K hüeten: hitn — gvhut
« kennen : kqnan — gvkont
a nennen: ngnan — gvnont
« sezzen: zets~ — gvzotst

középn. brengen: br^nan — gvbröxt
kfn. koufen : kef~ — gvköft

(( zürnen: tsirn — gvtsürnt
« sehenden : sqndn — gvsont
« wünschen :: bents~ — gnbgntst
(( schürgen : siagn —- gvsuakt
« schütten : sitii — gúsut
« rücken : rekn — gvrgkt
« drücken: drekn — gvdrgkt
« hungern : hinarn — gvhunart

rüeren : lirn  — gvrürt
« vürhten : fqrytn — gvforxt
« erwürgen : darbiagn — darbuakt
« gewenen: gvbenan — gvbgnan és gvbent
(( rennen : rqiian — gvront
(( trennen : trqiian — gvtront
« wischen: darbes~ — darbgst.

253. §. Átható és benható igék nyjk.-ban learn lehren és 
lernen; traegn trocknen és trocken machen. Azon benható igék, 
melyek mindig a visszaható névmással használtatnak, a követ
kezők : ziy tuvnln sich tum m eln; ziy fqrytn sich fürchten; ziy 
fgrzeln schwören ; ziy forzaeman versäumen ; ziy fgrbludaen (tót 
szó) irre gehen. Csak alkalmilag visszahatok: ziy pödn baden; 
ziy spiln spielen (de átható koatn spiln Karten spielen); ziy 
grim ln (< krume) abbröckeln; ziy ofrof~, ziy tsuzöfklaobm =  
készülni; ziy púbaez~ sich zeigen; as saesart rniy =  cacaturus sum; 
as gvleyart miy =  nevethetnék; as betar meyt ziy es tritt gute 
Witterung e in ; ziy jogg, ziy pulöf~ =  a tehén folyat. Megemlí- 
tendök még a következő igék visszaható névmással: ziy straetn 
streiten ; ziy sign schlagen ; ziy hän hauen, schlagen.
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Jegyzet. Rückumlautos erős igék : laen — gvlaon — leiben ;
laedn — gvlaodn (liuten); ö~tsendn— ö~gvtsondn anzünden: hqnan 
— gvhonan hängen; les~— gvlos~ löschen; filn — gvj'uln (vüelen); 
forgenan— j'orgonán (günnen); senan— gvsonan schinden.

XII. Gúny- és keresztnevek.

Dobsinán az embereket rendesen nem a családnevükön is
merik, hanem majdnem mindenkinek gúnyneve, ú. n. spets- 
nömon-ja, (ufn. Spitzname) van. E nevek eredete többnyire 
ismeretlen. Vannak köztük olyanok, melyek a család mester
ségét árulják el, sok név pedig a férfi vagy asszony valamely 
külső vagy belső tulajdonságára vezethető vissza. Nem ritkák a 
tót eredetű gúnynevek sem, akad azután egy-két magyar és 
latin, sőt bibliai név is. Manapság sokkal kevesebb gúnynév 
van használatban, minthogy ép a tősgyökeres dobsinaiak ván
dorolnak ki Amerikába; velők együtt természetesen pusztul a 
név is.

Nem sorolom fel az összes gúnyneveket, melyeket össze
gyűjtöttem, mivel újabb, vagy különösen érdekes hangtani saját
ságot nem tüntetnek fel. A jellemzőbbek a következők: gearv 
(gére ?); bnsdrpaox Wasserbauch; rösyqn Röschen; fqlthr Feld
scherer; rilps; rlmdr Riemer; süre (schűre); homdrhqnzl Hammer
hänschen ; kantár (kantner); siagar (schürgen); zaxrídds — 
Zacharias; hutdry^n Hutmacher; tsilv; pipkv; babiion; lefldr 
Löffler; ktddr Keller; zaltsdr (salzer); jezulaen Jesulein; räxl; 
ßks~fondr Eüchsefänger; klutsärlaet (< klutzen); höz~knop 
Hosenknopf; oks Ochs; särv estdr; särv jahanas; sponangisdr. 
Magyar eredetűek: zep (magy. zseb); krütslaet (magy. kurucz); 
gojv (magy. gólya?). Latin és görög eredetűek: mqrdae (lat. 
merda); propinätsr (oláh propino); jönas laet Jcnasék. Tót ere
detűek: brinzv; strap; sukanik; platskn.

A családnevek elé mindig kiteszszük a névelőt; a gya- 
koriabbak: Wagner. Jex, Lvx, Kaiser, Kirschner; van néhány 
magyar is, mint pl. Gömöry, Sárkány, Balás.

Nagyon érdekesek a keresztnevek, melyek mindegyikének 
több alakja van, s bizonyos körülmények között mindig csak 
egyet használunk. így az l vagy -yjji kicsinyítő képzővel el
látott nevekkel gyermekeket szoktunk megszólítani; de hasz-

Magyarorszác/i német nyelvjárások. 7.
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náljuk őket sokszor felnőttek megszólítására is s olyankor ez 
alakok mindig beczéző nevek. Vannak azután oly nevek is, 
melyeknek használata kevésbé udvarias, sokszor parasztos, sőt 
sértő a megszólítottra nézve; ilyenek: drölv; jusko; kubo; 
mrüna; züzv.

A fiúnevek a következők: andräs Andreas; drolv, drelv 
(András változatai); jözdf, jöskv, jusko, jiskl (ufn. Josef); johan, 
johenl, honv, jahanas, heynzl (ufn. Johann); jonts, juntái (magy. 
Jancsi); jöri, jiak (magy. György); jakop,jekl, kubo (ufn. Jakab); 
matps, matis, mots, metsl (ufn. Mathias); daenjl (Dániel); köra, 
kari (ufn. Karl); fronts (ufn. Franz); stof, stefan, Stefi (ufn. 
Stefan); sünek, simekl, zimon (ufn. Simon); ludwiy, ludo (ufn. 
Ludwig); meyl, mgxl, (ufn. Michael) és a magyarból átvett 
miskv — Miska. Ez utóbbin kívül tiszta magyar hangzású név 
még: gyulv (magy. Gyula); jpiö  (magy. Jenő); andräs (magy. 
András); jöskv (Jóska).

Lánynevek: mari, mrünv, mruntsv, mrinv, mrintsl, mrv/qn 
(ufn. Marie); züzv, züsyjn, zlzl (ufn. Susanna); zefv, zefyqn, zefl 
(ufn. Sopfie); juli, julv, julyjm (ufn. Julie); jultsv (magy. Julcsa); 
ketv, ketyqn (ufn. Käthchen); jutsv, judit (ufn. Judith); estdr, 
sistdr, sistdryqn (ufn. Esther); anv, qnyqn és anyqn (ufn. Anna); 
kristof (ufn. Christoph); csak összetételekben fordul elő : kri- 
stofebmt.

E nevek közt van a magyar eredetüeken kívül néhány tót 
eredetű és képzésű is, mint pl. kubo, jusko.

Hangtani tekintetben érdekes jelenségeket látni. Mindegyik 
név, kicsinyítő képzővel ellátva, umlautot kap. Kivétel csak 
anygn, de azért az umlautos gny^n is használtatik. A hang- 
súlytalan hangzó és szótag majdnem mindig elesik eredeti és 
idegen neveknél egyaránt, pl. stof, drölv, züzv, jonts; mriyyn; a 
hangsúlyos szótag hangzója egyes neveknél megnyúlik (Susanna =  
züzv; Andreas =  drölv).

X III. Szójárások és közmondások.

Ezeknek két csoportját külömböztetjük meg; vannak először 
olyanok, melyeket az ufn. nyelvben is megtalálunk és másodszor 
vannak egész eredetiek, melyek nyjkon kívül más nyelvben nem
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fordulnak elő. Én csak az utóbbiakból adok egy kis gyűjteményt. 
Verses formájú nagyon kevés van, a legtöbbnek formája próza. 
A legrégibb és legeredetibb szólásmódok egyike: paen traegn 
hiatn zol bar plaebm bei den trockenen Hirten sollen wir blei
ben? — megfelel neki magyarban: se gazda, se szívesség? Ezt, 
mint sok más szólásmódot, alig hallani m ár; a legtöbb már 
feledésbe merült. Érdekes szólásmódok még a következők: 2 . dpn 
hist son bes~, bifl eabas en an fiatl top kpx~ dann wirst du schon 
wissen, wie viel Erbsen in einem viertel Topf kochen (=  majd 
megtudod, milyen fán terem a meggy). 3. döz es vzetar spriv 
en bolt das ist ein solcher Spring in den Wald (=  kapkod, mint 
Bernát a menkőhöz). 4. gs sol diy &s gvhqnt hóin (=  vigyen el az 
ördög). 5. ear hot net olv paezöf er hat nicht Alle beisammen 
{— nincs ki mind a négy kereke). 6 . dar es of ti glötv povk gvfoln 
er ist auf die glatte Bank gefallen (— alaposan felsült). 7. é köjál 
traept en ondarn ein Keil treibt den anderen (=  egyik dolog 
hajtja a másikat). 8 . os hontfqrk bear gut, obar di tsey täk nist 
das Handwerk wäre gut, aber die Zeche taugt nichts. 9. pw as, 
kölv raes komán aufs kahle Reis kommen (=  pőrére vetkőzni). 
10. dqn kirnst polt pm hunt dann kommst du bald auf den Hund 
( =  leégni, tönkre menni). 1 1 . man kimd pm pf di kap man kommt 
ihm auf die Kappe (=  rájönni valakinek a turpisságára). 12. dear 
kirnt net fon flek er kommt nicht von der Stelle (=  nem 
halad). 13. net moxts an jonts aos mar machet keinen Jancsi 
{=  Narren) aus mir (=  ne űzzetek bolondot belőlem). 14. host 
an sps mear, obar tsu beiny  hast einen Schuss mehr oder zu 
wenig (=  talán itt (fejben) nincs rendben vmi). 15. net mox miy 
plonk mach mich nicht blank (=  ne húzd le rólam a bőrt). 
16. v étek en di bqlt redn ein Stück in die Welt reden (— össze
hord hetet-havat). 17. dear fent ke foatl er findet keine List 
(=  eltalálja szarva közt a tőgyit). Í 8 . its hod ar pm en rest 
(ufn. Rest) gehn (=  megadta a kegyelemdöfest). 19. brey holz~ 
gup én (=  eredj, törd ki a nyakad). 2 0 . pw as kraets redn aufs 
Kreuz reden (=  bosszantani). 21. faol bi v rön faul wie ein 
Klotz (=  lusta, mint a dög). 22. geb öboxt, bo du fqlst mar en 
éep gib acht, sonst fällst mir in die Tasche (— vigyázz, mert 
zsebre duglak). 23. dear kqpit siy aos paen buastkesl er kennt 
sich aus beim Wurstkessel (— csak az evéshez ért). 24. dös bear

7*
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blddr v maol föl das wäre wieder ein Maul voll (=  megint jól 
odaborsózott). 25. hot ti/  son di glgk vhem gvbröxt hat dich 
die Glocke- schon nach Haus gebracht (— micsoda jó szél 
hozott haza ?). 26. iy hop met tdr net swaen gvhut ich habe mit 
dir nicht Schweine gehütet (=  nem együtt őriztük a csürhét). 27. 
gutsmek meyt pethrzek Gutschmeck macht Bettlersäcke (=  három 
napig dinom-dánom, aztán holtig szánom-bánom). 28. host gqld 
gf ti jutsv (=  annyi a pénzed, mint a pelyva). 29. ds Ubm vhem 
opfres~ jemandem das Leben abfressen (=  vkinek életét meg
rövidíteni). 30. paen tes di höhn ear, gjaen gbm di krign mear 
Beim Tisch die haben Ehre, Beim Ofen die kriegen mehr. 31. jo, 
von der mek birt tdr oäs dek ja, von der Mücke wird der Arsch 
dick (=  a koplalás még nem hizlalt meg senkit). 32. ds koy~om 
di fustiydr es kochen ihm die Stiefelfetzen (=  nyugtalan vérű).

XIV. N övény- és állatnevek.

A) aez~kraot — Eisenkraut — vasfű — Verbena officinale. 
baempdryqn — Johannisbeere — ribiszke — Bibes rubrum. 
baldrian — Baldrian — Valeriana officinalis. 
bésy^n — Stiefmütterchen — árvácska — Viola tricolor. 
belddrmön — Feldmohn — pipacs — Papaver rhoas. 
bent — Windewurzel — folyóka — Convolvulus. 
bloplpöm — Pappel — nyárfa — Populus. 
bosdrfödn -— Fadenalgen — fonálmoszatok. 
butslinh vagy siarlink — Erdschierlingkraut — büdös bürök 

— Conium maculatum.
eslox — Schalotte — mogyoróhagyma — Allium ascalonicum. 
farvrektdrbidmonkneyt — pap kiszúrom szemedet. Chrisan- 

thenum leucanthenum.
fefdrkraot — Pfefferkraut— Satureja hortensis. 
fefdrmintsgvkraediy — Pfeffermünzkraut — borsosmenta — 

Mentha piperita.
findrhut — gyűszűvirág — Digitalis.
ßvdryen — Hirschschwamm — koralgomba — Clavaria 

aurantiaca.
ggldngn — Goldregen — zanótfa — Citi-us. 
gritsigriiygn — csicsóka — Helianthus tuberosus.

MAGMK
AoefM*«jumi*/
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hargptsklöts — lóhere virágja — Trifolium. 
hqlpdrn— Heidelbere — fekete áfonya — Yaccinium myrtillus. 
hempdrn — több. — Himbeere — málna — Rubus idea. 
himlslesyqn — Himmelschlüssel — tavaszi kankalin — Primula 

officinalis.
hönepl —- Weissdorn — galagonya — Crataegus. 
huntsmeliy — Hundsmilch — kutyatej — Euphorbia. 
kapsiyqn — százszorszép — Bellis perennis. 
kipm — több. — csipkebogyó. 
klaempdrn — több. — vörös berkenye — Sorbus. 
kletnpletdr — Wegerich — úti lapu — Plantago. 
kletnzöman— úti lapú magja.
knöblox — Knoblauch — foghagyma — Album sativum. 
kots~kez — Salbei — papsajt. 
kren — Kren — torma — Cochlearia. 
krets — herefojtó aranka — Cuscuta. 
krotsparn — több. — Brombeere — szeder — Rubus. 
loabarpletdr — több. — Lorbeerblätter — babérlevél — Laurus 

nobilis.
maridnpletdryyi—Marienkraut—kappanőr—Arnica montana. 
moaxln — több. — Morchel — kucsmagomba — Morcbella. 
motdrpletdryqn —- Mutterwurzelblätter — anyalevél — Arnica 

montana.
mos — Moos — moha — Musci.
nadragulv — Tollkirsche —- Atropa belladonna.
nestl — Nessel — csalán — Urtica.
ompdrt — Sauerampfer — sóska — Rumex.
oks~ägn — Herbstrose — őszi rózsa — Aster.
pearntöts — Bärlappsamen — korpafű.
pelargönia — muskátli — Pelargonium.
pelz~kraot — Pilsenkraut — beléndek — Hyoscianus niger.
peltslivk — Steinpilz — tinóra — Beletus.
petskenddryqn — úti lapú termése.
pfof~kepyq_n — Pfaffenhütchen — kecskerágó — Evonimus 

europea.
plöz~straox — mogyorós hólyagfa — Staphylea. 
pomplbuats — Bompaulwurzel — gyermeklánczfű — Taraxa

cum officinale.



102

pöneabds — Bohne — paszuly — Phaseolus vulgaris. 
rabarbarv — Rhabarberwurzel — Rheum officinale. 
raodrgear — Hundskamille — vadmarmancs — Anthemis 

cotula.
raonn — több. — Stachelbeere — egres — Ribes grossularia. 
ritdrspoar — Rittersporn — szarkaláb — Delphinium. 
rosmaria — Rosmarin — rozmaring — Rosmarinus officinalis. 
slanclikiim — Isländisches Moos — izlandi zuzmó — Cetraria, 

islandica.
saesgrös — libatop — Chenopodium. 
seml — Schimmel — penész.
élen -— több. — Schlehe — kökény — Prunus Spinoza. 
snepölump — Schneeball — kányafa — Diburnum opulus. 
sniplox — Schnittlauch — pázsitka — Allium schoenoprasum. 
splaesporn — több. — Preiselbeere — veres áfonya — Vacci- 

nium vitis.
ste~buats — Engelsüss — édes gyökerű páfrány gyökere — 

Polipodium vulgare.
sworn— gomba, pl. gclv swqm— több.— Eierschwämme 

csirkegomba — Cantarelus cibaria; fligvswom — Fliegenschwamm 
— légyölő galócza — Amanita muscaria; meliyswom — Milch* 
schwamm — tejgomba.

tänestl — Totennessel — holtcsalán — Lamium. 
taoz~tguldngvkraediy — Tausendgüldenkraut — ezerjófű — 

Erithrea centaurium.
tel — Dili — kapor — Anethum graveoleus. 
testi — Distel — bogáncs — Carduus.
tonanbes vagy konanbes — Schachtelhalm — kannamosó — 

Equisetum.
tonangrün — Mistel — fehér fagyöngy — Yiscum album. 
tsudvrempl — Aalkirsche — zelnicze — Prunus padus. 
tsutkv — Tannenzapfen — toboz — Conus. 
zafran — Herbstzeitlose — őszi kikerics — Colchicum 

autumnale.
zlsdrgear — Kamille — orvosi székfű — Anthemis nobilis. 
zlsholts — Süssholz — édes gyökér — Glicirisa. 
zgnanbiabl — Sonnenblume — napraforgó — Helianthus. 
zumdrmateadl — Huflattich — lókörömfű — Tussilago farfara.



tsapdr/qn — Blütenkätzchen — barka — Amentha.
B) bonts — Wanze — poloska. 
bosdrk l̂bl — Wasserkäfer csibor. 
drösl — Drossel — rigó. 

feml — Salamander — szalamandra. 
fletdrmaos vagy tuadhnaos — Fledermaus — denevér. 
gempl — Gimpel — pirók. 
gisbajön vagy hínárfögl — Habicht — héja. 
goldömdr — Ammer — sármány. 
grösmck — Grasmücke — poszáta. 
häsrek — Heuschrecke — szöcske. 
kobulearyyi — Haubenlerche — búbos pacsirta. 
krebdts — Krebs — rák. 
kret — Kröte — varangyos béka. 
krö — Krähe — varjú. 
mäkömdr — Maikäfer — cserebogár. 
mtsyyi ■— Meise — czinke. 
miskctulaen — katiczabogár. 
muntsalekl — Füllen — csikó. 
nöxtcijdl — Eule — bagoly. 
nöUr — Natter — kígyó. 
nötdrfligl — Libelle — szitakötő. 
őddks — Eidechse — gyík. 
poxstqlts — Bachstelze — billegető. 
potpoddk — Wachtel — fürj. 
rabunts — Ameise — hangya. 
rivldrösl — Amsei — sárga rigó. 
rgslaos — Bosslaus — lótetű. 
rőt — Katte — patkány. 
rötkqlyqn — Rotkehlchen — vörösbegy. 
rötsw^ntsl — Rotschwänzchen — rozsdafark. 
saesbuam — Mistkäfer — ganajtúró. 
söp — Holzwurm — szú. 
speabdr — Sperber — karvaly. 
spembdt — Spinne — pók. 
spörj — Sperling — veréb. 
étiakl — Färsenkalb — üsző. 
süstdrbuam — Laufkäfer — futrinka.
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swöp — Schabe — svábbogár. 
titskv — Häher — mátyás madár. 
tobizlmqnl — Wiesel — menyét. 
tsok — Dorndreher — gébics. 
tsaesyqn — Zeisig — csíz. 
tsigvnogv — Bremse — bögöly.

XV. Magyar kölcsönszók.

A dobsinaiak már a legrégibb időkben sűrűn érintkeztek 
a magyarokkal. Nemcsak Rozsnyóval, mely a legközelebbi magyar 
város, hanem Miskolczczal is, sőt még Debreczennel és más 
alföldi várossal is élénk kereskedelmi összeköttetésben állottak. 
Itt értékesítették a nagy mennyiségben előállított nyers vasat, 
vissza pedig szalonnát meg mezőgazdasági termékeket hoztak. 
Természetes, hogy ez érintkezés több magyar szóval gazdagította 
nyjk. szókincsét. De a magyar gyerekek révén is, kiket német 
szóra hoztak Dobsinára, sok magyar szó terjedt el; újabban 
pedig az iskola szintén elősegíti a magyar szók meghonosodását. 
A magyar jövevényszók a következők:

aids — országút melletti kocsiszín; megfelel a magyar ,állás4 

szónak, mely mint magy. kölcsönszó a déli szlávoknál is isme
retes (Melich NyK. XXV. 289.).

áldomás =  ivás vételkor. Ez megfelel a m. ,áldomás4 szó
nak, mely a tótban is ismeretes (aldamds == Bengeld Halász 
NyK. XVII. 251.), továbbá a ruténben (aldamds, odomäs Csopey 
NyK. XVI. 271.) és az erdélyi szászoknál (aldemasch, almesch 
Wlislocki Phil. K. X. 365.). Ismerik még az összes felső
magyarországi németek: aldeviásch, almesch (Balassa Phil. K. 
IX. 367.).

andräs =  magy. András.
bäbv =  bába; előfordul káromkodásban i s : dae bdbv, ér

telme körülbelül ez : öreg anyád!; azután vzetv bäbv =  gyámol
talan ; <  magy. báb, bábú. Valószínű azonban, hogy a szláv 
baba-ból származik; s minthogy megvan a frank nyjkban is, 
nem lehetetlen, hogy a dobsinaiak még őshazájukból hozták.
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babraen*) — lassan és ügyetlenül csinálni valamit (Genersich
V. 141. Schröer XXY. 241). Megfelel a magy. babrál vagy a 
tót babrat szónak. Miklosich a magy. szót a szlávból származ
tatja (v. ö. cseh babrati, lengyel babrac (Ny. XI. 72.); mint 
magy. jövevényszó megvan az erdélyi szászoknál: babrelen =  
pantschen (Wlisl. Phil. K. X. 365.).

bagö =  a pipából kivert dohány; a magyar ,bagó‘ szó á t
vétele. Megvan az erdélyi szászoknál is: bagó (Jakobi 9.); a 
bánáti sváboknál: bagó (Horger Pb. K. XXIII. 705.); a déli 
szlávoknál: bagov (bagou)  (Melich Ny. XXV. 290.); az oláhok
nál : bägän (Alexics Ny. XVI. 346.); a ruténeknél: bágüw (Csopey 
NyK. XVI. 272.).

bajüs~ <  magy. bajusz, csak többesben fordul e lő ; kicsi- 
nyítője bajlsl. A leibiczi nyj.-ban bajus, Szomolnokon: de 
bajussen (Balassa Ph. K. IX. 387.); az erdélyi szászoknál: bajussen 
(Wlisl. Ph. K. X. 365.); a tótban: bajúz (Halász NyK. XVII. 252.). 

bal =  magy. bál. 
baltv =  magy. balta.
bandi =  lónév <  magy. bandi; ilyen állatnevek még : barnv, 

bimbó, vidjás, tsinos.
basamv — magy. káromkodás ; rendesen : basamv kristusdt, 

basamv tqrqmtetd.
hatéi =  nagybátya és általában minden rokon, azután a 

családon kívül minden férfi <  magy. bácsi; ismerik az érd. szá
szok : bátschi (Jakobi 9.); a bánáti svábok: bácsi (Horger Ph. K. 
XXIII. 705.) és a rutének: baci (Csopey NyK. XVI. 272.). 

bekdts <  magy. bekecs. 
bekv <  magy. bükköny.
betyár =  neveletlen, vad gyermek <  magy. betyár. Ismeretes 

az érd. szászoknál: betár — 1. vad gyermek. 2. ló neve (Jakobi 10.); 
a ruténeknél: beidr (Csopey NyK. XVI. 173.); a déli szlávok
nál: betár =  a ki csak nyáron béres (Melich NyK. XXV. 291.). 

bitank =  magy. bitang.
bogants, több. bogants~ =  fűzős czipő; megfelel a magy.

*) A tót igéket nyk. -aen végzettel toldja meg, mely 
W. Goessgen (23. 39. 41. 1.) szerint az -ern német igeképzőből 
származik.
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bakancsnak. Előfordul nálunk ebben az alakban is : bakants~. 
Magyar kölcsönszóként tó tu l: bakanca, csehül: bakance (Halász 
Ny. XVII. 252.); rutén nyelven: bokänci, boganci, a bánáti 
svábok nyelvében: bakancsu, pakancsu (Horger Ph. K. XXIII. 705.).

botékor, vagy a magy. bocskor, vagy a tót backor átvétele, 
mely utóbbi szó azonban tkp. magyar kölcsönszó (Halász Ny, 
XVII. 535.); használják a déli szlávok: bockor, bockora (Melich 
NyK. XXV. 292.); az erdélyi szászok: botschkor =  1. Bundschuh. 
2. Bundschuhträger (Jakobi 12.); a rutének: bockär (Csopey 
NyK. XVI. 274.).

budelär <  magy. bugyeláris, de nem lehetetlen a tót ere
det sem.

bundv =  bőrrel bélelt <  magy. bunda. A ruténeknél: bunda, 
budä (Csopey NyK. XVI. 274.); az érd. szászoknál: bunda =  
Winterpelz (Jakobi 12.); a bánáti sváboknál: bunda =  prémes 
bunda (Horger Ph. K. XXIII. 706.).

butskö =  kamasz, zömöktestű ember <  magy. buczkó. 
derds =  pad, a melyen a bűnösöket elverték; om deras 

tsin =  deresre húzni; drei — verés ; drei krign — verést kapni. 
Megfelel a magy.,deres* szónak, melyet a bánáti svábok (deres) 
és a rutének (deres — kínpad) is ismernek.

dínom-danom — vidám élet, mulatság; megfelel magy. ,dinom- 
dánom* szónak; a bánáti sváboknál: dínum-dánum — mulatság 
(Horger Ph. K. XIII. 707.); a ruténeknél: dinom-danom (Csopey 
Ny. K. XVI. 276.).

drämv =  czigarettafaj neve <  magy. dráma. 
ehv, indulatszó a csodálat kifejezésére <  magy. ejha; épígy 

a bánáti sváboknál és az érd. szászoknál: éhá.
el'jen =  vivat <  magy. éljen; a bánáti sváboknál: éljen 

(Horger Ph. K. XXIII. 708.).
grnbdrsek — szerénység, tisztességtudás; mondják a szemér

metlen tolakodónak; hop dgx v pisi ymbdréek Habe doch ein 
bischen «emberség!»= légy kissé szerényebb! 

qrdakatv <  magy. ördögadta.
faeta — magy. fajta, pl. döz es vzetv faetv das ist eine 

solche «fajta».
fikom atvanagy. fékomadta. 
fihr =  magy. fillér.
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foatl <  magy. fortély, pl. dear fent ké foatl — eltalálja 
szarva közt a tőgyit.

fokos =  erős bot, melynek végére kis sárgaréz vagy vas- 
baltácska van erősítve <  magy. fokos. Épígy a bánáti sváboknál 
is fokos (Horger Ph. K. XXIII. 708.); az érd. szászoknál: 
fokosch — Streitaxt (Wish Ph. K. X. 365.); a déli szlávoknál: 
fokos; a bécsieknél: fokosch (Melich Ny. K. XXY. 295.).

gat, többese gatn =  alsó nadrág. A Szepesi Felföld nyelv
járásában gqt'/n, a leibicziben gat/n (Lumtzer 39. §.) <  magy. 
gatya. Mint magy. kölcsönszó behatolt a déli szláv nyelvbe: 
gáti (többes: Melich NyK. XXY. 296.); a ru ténbe: gáti, gätä 
(Csopey NyK. XVI. 278.); a bánáti svábok nyelvébe: gdtyá, 
gatdrliózn (Horger Pb. K. XXIII. 708.). 

göndr <  magy. gunár. 
gros~ <  magy. garas.
gulds =  magy. gulyás (hús); a bánáti sváboknál: gulds 

(Horger XXIII. 708.); az érd. szászoknál is gulásch, gutásch 
(Jakobi 16.).

gyulu =  magy. Gyula.
haedük, többese haedükn =  1 . városi rendőr; 2 . megyei 

hajdú; megfelel a magy. többes számú ,hajdúk' szónak; a Szepesi 
Felföld nyelvjárásában : hqeduk; a leibicziben: haeduk (Lumtzer 
115. §. 5. jegyz.); a bánáti sváboknál: hajdúk (Horger Pli. K. 
XXIII. 708.); a déli szlávoknál: hajduch =  városi szolga (Melich 
NyK. XXV. 297.).

hatos =  magy. hatos. 
holty — magy. hölgy.
lionwét — magy. honvéd, katona; az érd. szászoknál: lionwét 

(Jakobi 18.); a ruténeknél: honvéd, honvédd (Csopey NyK.
XVI. 280.); a bánáti sváboknál: lionwét (Horger Ph. K. XXIII. 708.).

hnsdr — magy. huszár, katona; husarkv =  hetyke, férfias 
fellépésű, durva nő. A tótban: húsár; csehül: húsár; lengyelül: 
húsár, usar, huzar (Halász Ny. XVII. 306.).

inas — magy. inas; a ruténben : inas =  Bedienter, Lehr
junge (Csopey Ny. XVI. 280.). 

jqnő =  magy. Jenő.
jonts, kicsinyítője j^ntsl <  magy. Jancsi. 
igrvmgni — egy bánya neve <  magy. jóremény.
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jöskv =  magy. Jóska. 
jultsv — magy. Julcsa. 
kábát — magy. kabát.
kampl, pl. kampl sign =  a labdát magasba ü tn i; kampl 

tsin =  magasan és ívalakban mingere. Valószínűleg a magy. 
kampós bot =  ütőfa szóból ered (v. ö. Dobos: A magy. diák
nyelv 50 : kampdzni =  labdával kiverőt játszani). A bánáti svábok
n á l : kampus (Horger Pb. K. XXIII. 409.); az érd. szászoknál: 
kapó, kapó =  kapóra ütni a labdát (Jakobi 22.). 

kepqnak =  magy. köpönyeg. 
klbl — magy. köböl.
kofv =  árusító és azután nyelves asszony <  magy. kofa. 
koldos =  tolvajkodó ember vagy kutya <  magy. koldus; az 

ige: koldowaen.
kgp <  magy. kupa.
kordowönus <  magy. kordován, pl. kordowönuso tsizman =  

kordován csizma.
korhol =  magy. korhely. 
kortds — magy. kortes.
kosv <  magy. kasza ; ige : kosáén — kaszálni és kapálódzni. 
kostdk — dobányzacskó <  magy. kostök. 
krüts, e gúnynévben : krütslaet <  magy. kurucz. 
kukuritsi, több. <  magy. kukoricza.
kurtv — rövid női kabát <  magy. kurta (Balassa Pb. K. 

IX. 388.), a mely maga is aln. eredetű (Melich : Melyik nyjból 
valók . . .  16. §.); magy. kölcsönszó az érd. szászoknál: kurtéchen 
és kurtéichen; a székelyeknél: kürti és kurtékki (Jakobi 23. és 
Wlisl. Pb. K. X. 365.).

kurwv — magy. kurva. 
kutsmv — magy. kucsma.
kutyabat — magy. kutya; hop kutyabdt gvholdn ich babe 

k. gehalten — lármáztam, káromkodtam. 
lopó =  magy. lopó =  Heber. 
löm — magy. lőre.
madjörkv =  magyar asszony vagy lány. Azonkívül ismerik 

a madjar (=  magyar) nevű czigarettát; úgyszintén a drama 
(m. dráma) és hölty (m. hölgy) nevűt.

mamlvs =  tátott szájú, mafla. Valószínűleg a tótból jött át
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hozzánk, a hol «mamlasz» szó maga is kölcsönszó (Halász Ny. 
XVH. 448.). Melich azonban valószínűnek tartja, hogy a magy. 
szó szláv jövevényszó (Melich NyK. XXV.). 

máriás =  magy. máriás, kártyajáték. 
martalöts~ =  magy. martalóczok.
mátyasfögl — Eichelhäher <  magy. mátyás. Az érd. szászban : 

mátas (Jakobi 24.); a bánáti svábban: mátyás =  szajkó.
megetds =  magy. még egyet, pl. tonts por ngx an megetos 

tanzen wir noch eins.
m^rs =  magy. mersz, bátorság.
mindqnos — magy. mindenes; döz es nor vzetor mindqnos 

das ist nur ein solcher ,mindenes4. 
miskv =  magy. Miska.
mitsodv =  dolog <  magy. micsoda, pl. for vpisl mitsodv für 

ein bischen ,micsoda4 =  egy kis dolog miatt. 
nadragulv — magy. nadragulya.
néni =  Tante és általában minden asszony a gyermek 

nyelvében <  magy. néni, néném.
palatsintn, több. <  magy. palacsinta.
pandúr, többese pandürn — magy. pandúr. A tót pandúr 

vagy a magy.-ból, vagy a németből származott át (Halász Ny.
XVII. 449.); magy. kölcsönszó a bánáti sváboknál: pándúr =  
1. városi rendőr; 2. megyei v. városi hajdú, huszár (Horger 
Pb. K. XXIII. 711.); az érd. szászoknál: pandúrén, többes 
(Jakobi 26.).

paprika — magy. paprika; paprikás =  magy. paprikás hús. 
^Ismeretes azonkívül paprikvjantsi =  magy. Paprika Jancsi, mint 
gúnynév.) A magyar szó átment a tótba: paprika (Halász Ny. 
XVII. 449.); a ruténbe: pöprigá (Csopey NyK. XVI. 285.); az 
érd. szászba: paprika, paprikás (Jakobi 26.) s épígy a bánáti 
svábba (Horger XXIII. 711.).

paputs, több. paputs~ =  magy. papucs. Mint magy. jövevény
szó található a déli szlávoknál: papuca; a lengyeleknél: papuc 
(Melich NyK. XXV. 800.); az érd. szászoknál: paputschen, több. 
(Jakobi 26.) és (Wlisl. Ph. K. X. 365.); a bánáti sváboknál: 
pápucsn (Horger Ph. K. XXIII. 711.). 

paripm, több. =  magy. paripa. 
pent <  magy. pint.
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piskv — paja, valószínűleg a magy. ,piszkálni', ,piszkafa‘ 
szókkal van összefüggésben; piskv épiln =  pajázni. 

pletki <  magy. pletyka.
pohársek =  magy. pohárszék. Az érd. szászoknál: párszék =  

eine Art Kredenz znm Aufstellen von Geschirr und Bechern, 
párszeik, pohárszék =  Schenktisch (Jakobi 26.); a románoknál: 
parsek =  Glasschrank (Alex. Ny. XVII. 16.); a ruténeknél: 
poharsék — ufn. Kredenz (Csopey NyK. XVI. 26.). 

pogáté, több. =  magy. pogácsa. 
pokröts — magy. pokrócz.
prímás =  magy. czigányprimás; a bánáti sváboknál is : 

prímás (Horger Ph. K. XXIII. 712.). 
pulkv =  magy. pulyka.
pustv — magy. puszta; pustv házv =  magányos ház <  magy. 

puszta ház. Édes anyámtól hallottam, ki semmit sem tud magyarul.
rabis vagy robus< magy. rovás (?); a bányászoknál a munka

napok jelzése.
rádás =  magy. ráadás ; a Szepesi Felföld nyelvjárásában : 

rádas; a bánáti sváboknál: rádás (Horger Ph. K. XXIII. 712.). 
rantsát, v rantsát, káromkodás <  magy. a ránczát (neki). 
rákötsi mars; magy. Bákóczi-induló, ném. Bákóczi-Marsch. 
tsudvrempl — Traubenkirsche; talán ,csuda4 és ,römpöly‘ 

szók összetétele.
rotékv =  egyfülű edény. Valószínűleg a tótból származott, 

ámbár Miklosich a tót rócka szónak (ószl. racíka) magy. eredetét 
valószínűnek mondja (Miki. Ny. XI. 416.).

rudaii, több. =  parallelogram formájú nagyobb db. (körül
belül 4 k.) sajtra mondják, pl. tswá rudan kéz =  két ilyen sajt; 
valószínűleg a magy. ,rúd‘ szóval van összefüggésben. 

sabot =  ném. herein <  magy. szabad.
éqrdk =  tömeg <  magy. sereg, pl. v gontsdr sqrdk kirnt — 

egész tömeg jön.
éqrpqnyqn kicsinyítő szó =  magy. serpenyő; a leibiczi nyj- 

ban : tsdrpin; a Szepesi Felföldében: sqrpin. 
éret <  magy. serét.
éorémezÖ =  egy bánya neve =  magy. sorsmező. 
tagló <  magy. tagló =  hosszú nyelű bárd, melylyel a marhát 

agyonütik.
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talpas — ügyetlen fiú ; magy. talpas. 
teps =  magy. tepsi.
tqrvfqrv — motóla, mely két egymás fölé illesztett pálczák- 

ból képezett fahengerből áll. melyek a fonal kifeszítésére szol
gálnak ; a fonalat kerek segítségével a hengerekről a csévére 
gombolyítják fel, a mi a fahengerek lármás zörgésével jár. 
Schröer (XXV. 254.) e svájczi szóból származtatja: dűr fürre 
(durch fürhin?) =  dem ganzen Baume nach, hin und her; említi 
hozzá a magy. terefe — Geschwätz, térni =  wenden, teregetni — 
drehen szavakat. Balassa szintén (Ph. K. IX. 388.) a magy. tere- 
fere — fecsegés szóból származtatja. Melich azonban a tót tere- 
fere szóból magyarázza. (NyK. XXV. 472.).

tqrqmtdtd — magy. teremtette, szidáskép; többnyire ezek 
járják : an tqrqmtdt? mox~ (tukp. teremtette machen) =  össze
szidni ; tsutwntjtaen — összetörni, szétrombolni. Az érd. szászok 
is mondják: tärämtätä kuia tärämtätä (Jakobi 33.); a bánáti 
svábok: t^r^mtete (Horger Ph. K. XXIII. 713.). 

tetds =  magy. töltés.
tesek =  magy. tessék, udvariaskodásképen; épígy a bánáti 

svábok is mondják: tesék, tesek, tésik (Horger Ph. K. XXIII. 713.).
topánk, több. topankn =  fűzős czipő <  magy. topánka; a 

tótoknál: topánka, topón, topáky (Halász Ny. XVII. 499.); a 
ruténeknél: topanka (Csopey NyK. XVI. 289.); a bánáti svábok
nál: topankn (Horger Ph. K. XXIII. 713.); az érd. szászoknál: 
topankdn (Jakobi 33.).

tudom =  magy. tudom; részeg emberről mondják: dór kod 
an tudom =  részeg.

tulipm <  magy. tulipán. 
tuloks =  magy. tulok.
tsäkö — magy. csákó; magy. kölcsönszó a déli szlávoknál 

is: cakow (Melich NyK. XXV. 293.); a bánáti sváboknál Fehér- 
templomban : csákó, cságo (Horger Ph. K. XXIII. 706.).

tsakan — magy. csákány; magy. kölcsönszó a Szepesi Fel
föld nyelvjárásában: tsdkön és az érd. szászoknál: tschákán 
(Wlisl. Ph. K. X. 365.). Miklosich azonban szláv jövevénynek 
tartja a magy. csákány szót (v. ö. Miki. Ny. XI. 118.); ószl. 
cekanü — Meissei, uszl. cakan =  Hammerstiel, lengy. czekan =  
Streitkolben.

>
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tsärdäs =  magy. csárdás, táncz ; épígy a bánáti sváboknál: 
csárdás (Horger Pb. K. XXIII. 706.).

tsatv — magy. csata; nyjkban más jelentése van e szólás
ban : of di tsatv gen auf die ,csata4 gehen =  kószálni. 

tsephr =  magy. csapiáros. 
tsilak — magy. csillag; plenddr tsilak =  vaksi. 
tsetsd =  szép <  magy. csecse ; a bánáti sváboknál: csecse 

(Horger Pb. K. XXIIL 707.).
tsigadetl — egy bánya neve <  magy. csüggedetlen. 
tsorkaen =  zörög; valószínűleg <  magy. csörög; di tsor ■= 

a pásztorok csörgős botja; as tsorkadryqn =  csörgő.
tsinakl =  magy. csónak, illetőleg annak -el kicsinyítővei 

való továbbképzése, német Boot, Nachen, Kahn ismeretlenek 
nyjkban. Igét is képeztek: tsinákln =  csónakázni; magy. kölcsön- 
szó a bánáti svábok nyelvében i s : csinakl (Horger Ph. K. 
XXIII. 707.).

tsinln — csengetni <  magy. csilinge ; épúgy az erdélyi szász
ban : tschingeln (Wlisl. Ph. K. X. 365.); nálunk még más jelen
tése is van : ear es putsinlt — be van csípve. 

tsirv =  magy. csira.
tsizman, egy. és több. =  magy. csizma (Melich NyK. 

XXV. 471.). Magyar kölcsönszó a tótoknál: ci£ma, cizmá (több.) 
cizm; a déli szlávoknál: cizmi, cizmi (több.) cizma (Melich 
NyK. XXV. 294.); az érd. szászoknál: tschismánen. Uchisman; 
több. tschismen (Jakobi 35.); az oláhoknál: cismä (Alex. Ny. 
XVI. 276.); a bánáti sváboknál: csizsmd (Horger Ph. K. XXIII. 707.).

tsok =  tövisszúró gébics <  magy. csóka. A bánáti svábok 
átvették mint cságl, csögl; az erdélyi szászok mint tschuká f .=  
Dohle (Jakobi 35.).

tsorgö =  korcsma neve <  magy. csurgó. 
tsötsr =  vásári sátor <  magy. sátor (Schröer XXV. 257.); 

épígy a Szepesi Felföld nyelvjárásában is. Az érd. szászoknál: 
schatcrt, schátsrt m. (Jakobi 30.); a bánáti sváboknál: sütrá, 
marksátrá <  magy. sátrak (Horger Ph. K. XXIII. 712.). 

tsunkn, tsivkl =  magy. sonka.
di tsey == magy. czéh; tseylöt =  czéhláda (a bányászok 

egyesületének ládája).
tsutkv — fenyőtoboz <  magy. csutka.
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tsigön — czigány és hazug ember <  magy. czigány; az ige : 
tsigönan =  hazudni.

ivak =  magy. vakolat, a melynek egyszerű rövidítése.
zatékö =  magy. zacskó.
zep =  magy. zseb.
zidlax — zsidó; valószínűleg szintén magyar eredetű.
Fogalomkörök szerint következőképen csoportosíthatjuk a 

magyar kölcsönszavakat.
Földmívelésre és háztartásra vonatkoznak: aids, kukuritsi, 

bekv, pent, pohársek, rempl, rotskv, sqrpqny^t, tqrvfqrv, téakan, 
téinákl, tsötdr.

Ruhadarabok elnevezései: boganté (bakanté), botékor, bunda, 
gat, kábát, kepqndk, kurta, paputs~, pokröts, topánk, téizman.

Ételek nevei: gulás, palatsintn, paprikv, paprikas, pogáté~.
Katonai műszavak : haedük, lionwet, húsár, pandúr, tsákö.
Magyar viszonyokra vonatkoznak: áldomás. bdbv, bagó, bál, 

balta, bátsi, betyár, bitank, budqlár, butskö, dqrdé, dreé, dinom- 
dánom, dráma, el1 jen, qmbdréek, faeta, fihr, foatl, fokos, göndr, 
hatos, inas. kampl, kofa, kostök, kortds, lóra, madjárkv, mindemé, 
mitéodn, nadragula, paripm, pulka, piska, prímás, pusta, pusta 
háza, rádás, éqrdk, sret, tagló, teéek, teps, tetdé, tudom, tulipm, 
tuloks, téata, tsephr, tsigvdetl, tsilak, téira, tsok, téorgö, téutka, 
tsey, tsigön, wak. zatékö, zep, zidlax.

Keresztnevek: gyula =  Gyula; jonté, jqntél =  János, Jancsi; 
jöska =  Jóska; miéka =  Miska.

Állatnevek: miska, bandi, téinoé (lónevek); barna, bimbó 
(ökrök nevei); vidjás (kutya neve).

Igék : babraen, téinákln, téinln, téorkaen, tsigönan.
Káromkodások: basama, basama kristusát, fikomata, rantsát, 

t r̂^mtdtd, ata tqyyntdtd.
Induiatszók és hasonlók : hotyvöt, megetdé, sabat, téetsd.

XVI. A dobsinaiak eredete.

E kérdés határozott megoldása tán sohasem fog sikerülni. 
A történelem nem tud eligazítani bennünket, úgy hogy tisztán a 
nyelvészetre vagyunk utalva, hogy ennek segítségével a dobsinaiak 
eredetet legalább megközelítőleg meghatározzuk. Csak azt tudjuk

M agyarországi német nyelvjárások. 7. 8
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határozottan, hogy a felsőmagyarországi németek már az Árpád
királyok idejében jöttek be, de arról hallgat a történelem, hogy 
Németország melyik vidékéről valók voltak e németek és hogy 
milyen törzshöz tartoztak.

Annyi bizonyos, hogy nyjk. nem tartozik az alnémet 
nyjok közé, mert nálunk a II. lautverschiebung (mp, pp kivéte
lével) teljes mértékben beállott; eredetét tehát felső- vagy közép
német területen kell keresnünk. Hogy inkább középnémet jel
legű, azt a következő sajátságok bizonyítják :

1 . Kfn. ie és uo egyszerű hangokká lettek; ie átváltozott 
í-vé, uo pedig u, w-vá.

2. Vocalisok közti h elesik, míg a felsőnémetben megmarad.
3. Szókezdő ny. germán p-nek (ufn. pf-nek) nyjkban p f  (ritkán 

/ )  felel meg; régi cl t-vé lett, s mint általában a középnémet 
nyjokban, nálunk is pp és mp megmai’adt szó közepén és végén.

4. Az előszótagok tökéletesen a közepnémet alakokra emlé
keztetnek ; így a középnémet vor- nálunk for (a leibiczi nyjban 
vor-, v. ö. Lumtzer 90. §.; a Szepesi Felföld nyelvjárásában csak 
ver-, v. ö. Gréb Gy. 81. §.); ént- helyett unt-, er- helyett pedig 
ddr- áll, a mi középnémet és bajor sajátság.

5. mb hangkapcsolat mm-mé lett.
6 . A következő umlautos alakok szintén a középnémet 

származás mellett bizonyítanak: hép (ófn. haubit); kef~ (*kaupjan); 
tef~ (töufen); ref~ (*raupjan); jekn, rekv, tsekn, melyek a felső
németben w-val fordulnak elő; de umlauttal mondják nálunk: 
miz~ (müegen, középn. mügén). Az umlaut, mint a középnémet
ben is. elmarad e szókban: butn (wüeten, középn. wüten); gvtart 
(középn. gedorft).

7. Nyjk kicsinyítő képzője: -y%n, ezenkívül -l, mely a 
keleti frankban és a délnémet nyjkban is el van terjedve.

8 . Középnémet jellegre mutatnak a következő szók: tsik 
Ziege; kiét Kleid; spletar Splitter; gvtrét Getreide; stopin Stop
peln ; flaom Zwetschke; zoltsmes Salzgefäss; strunk Kohlstrunk.

Már most az a kérdés, vájjon nyjk a középnémetnek me
lyik csoportjával van közelebb rokonságban? Azt hiszem, hogy 
e kérdést nem nehéz eldönteni, ha elolvassuk az értekezéseket, 
melyekben a középnémet nyelvjárások fel vannak dolgozva. Lépten- 
nyomon találunk oly hangtani és alaktani sajátságokat, melyekre
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nézve nyelvjárásunk a nyugati középnémet csoporthoz tartozó 
közép és rajnai frank (déli frank) nyelvjárásoktól eltér s inkább 
a keleti középnémet nyelvjárásokkal egyezik, másodszor pedig 
oly sajátságokat, a melyekre nézve nyjk a keleti frank*) és az 
érczhegységi nyelvjárásokkal egyezik.

Azon sajátságok, melyek általában a kel. középnémetet 
jellemzik és melyek egyszersmind a mi nyjkban is találhatók, a 
következők :

1. A lautverschiebung kivételei: dat, wat, dit, it, allét =  
kfn. dag, wag, dig, Ö3 , alleg, melyek a középfrank nyj. ismertető 
jelei, nálunk ismeretlenek; hiányzanak meg belőlük a rajnai 
frankban előforduló kivételei a lautverscbiebungnak, t. i. dit, 
tuschen, satte, gesät =  kfn. dig, zwischen, sitzen-

2. Az igék ind. prses. egyes első személyének -en ragja 
hiányzik a dobsinai nyelvjárásban.

3. A régi d-nek t felel meg nyjkban, mint általában a 
keleti középnémetben.

4. Kfn. hs — mint az ufn. irod. nyelvben — nálunk 
ks-nek hangzik, míg a középfrankban és a hesseni nyjban ss-vé 
assimilálódik.

Nézzük most azon hasonlóságokat és egyezéseket, melyek 
nyjkat szorosabb viszonyba hozzák a kel. frank nyjokkal és az 
érczhegységivel; ez utóbbi jórészt szintén az előbbiekhez tar
tozik.**) Az egyező sajátságok a következők:

1. Az a tőbangzójú ufn. irodalmi szavak jórészét o-val 
ejtik, pl. ufn. Stadt, Bach a kel. frankban is sdöd, höx; ufn. 
schaden, was, das az érczhegységi nyjban : södn, wös, dős; ép 
így Dobsinán: södn, bős, dós; o-val mondják még: Stall, Dach, 
Sack, Kalb, Halm. Hosszú ö van a kel. frankban és a dobsinai 
nyjban az ufn. Mann szóban.

2. Kfn. ü helyett i áll mind a három nyjban; pl. mii 
(mül, müle) a kel. frankban és Dobsinán; ufn. müde az ércz
hegységi nyjban : mid, a dobsinaiban : mit.

*) Paul és Braune a kel. frankokat a nyugati közép
németekhez sorolják, Behaghel a felsőnémetekhez.

**) V. ö. Dr. C. G. Francke: Die Unterschiede des ost- 
fränkisch-oberpfälzischen und obersächsischen Dialekts. — Baierns 
Mundarten I. es II.

S*
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3 . Kfn. ou, ufn. au >  ö a dobsinai és érczhegységi nyjban,. 
míg a tel. frankban ä, ä; pl. nfn. auch, laufen mindkettőben 
öx, löfn; az ind. prses. egyes sz. 3-ik személyében pedig e áll 
ufn. au helyett; pl. ufn. kauft a kel. érczhegységi nyjban: 
kéfd, a dobsinaiban: kéft.

4. Kfn. o > u , ü.
5. Kfn. hosszú hangzók diphthongizálódtak: kfn. i >  eiy 

kfn. ú >  au (>  a a kel. frankban).
6 . Kfn. és ufn. ei (ófn. a i)< a , ä a kel. frankban, >  é, é 

a kel. érczhegységi nyjban, a dobsinaiban pedig >  e, é ; pl. ufn. 
Eichhörnchen az előbbiben elkérni, az utóbbiban éyearnyqn.

7. Kfn. ouw >  ä mind a három nyjban; pl. ufn. Frau 
Dobsinán és a kel. frankban: f r ä ; ufn. genau a ny. ércz
hegységi nyjban: gnä, nálunk: gvnä.

8 . Kfn. ön, ufn. eu vagy äu és kfn. öuw >  a a kel. frank
ban és Dobsinán; pl. ufn. Heu mindkét nyjban ha; az ind. 
prses.-ben ufn. äu az érczhegységi és dobsinai nyjban é ; pl. 
ufn. läufst, läuft az érczhegységi nyjban: léfsd, léfd; a dob
sinaiban: léfst, left; kfn. m-ból keletkezett eu vagy äu a kel. 
frankban: a i; az érczhegységi nyjban: ei; pl. ufn. Feuer az 
előbbiben faier, az utóbbiban feier, nálunk fä p r.

9. Szó végén b hatása alatt az u labialis nasalissá assimi- 
lálódik; pl. ufn. heben, geben a kel. frankban: hébm, gébm, az 
érczhegységi nyjban: gém, a dobsinaiban: hébm. gébm.

1 0 . sp, st, rs kapcsolatokban sc/?-nek hangzik az s; pl. ufn. 
raspeln az érczhegységi nyjban: rosbln, a dobsinaiban: rospln.

11. Hangok elesése közös sajátsága e nyelvjárásoknak; így 
az ufn. Affe, Hase, Käse szókat e nélkül ejtik Dobsinán és a kel. 
frankban. A prses. egyes sz. 1. személyében is elmarad az e; 
pl. ufn. sage, habe az érczhegységi nyjban: sög, hob, a dob
sinaiban : zök, hop; e nélkül ejtik a határozó szókat is ; pl. 
ufn. müde, heute az érczhegységi nyjban: mid, heid, nálunk: 
mit, haet. Néhány szóban elesik a t;  pl. ufn. ist segédige az 
érczhegységi nyjban ts-nek, a dobsinaiban cs-nek hangzik; ufn. 
Markt a kel. frankban: mark, a dobsinai nyjban: mark, az 
érczhegységiben pedig: mork.

12. A tőszámnevek 3—12-ig hangsúlytalan v-l vesznek fel 
az érczhegységi és dobsinai nyjban; pl. ufn. drei, vier, fünf az

I
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előbbiben: dreia, fira , fimfe, az utóbbiban: dräjv, firv ,fem bv;  
az ufn. ihr, der dativusát is a-val ejtik mind a három nyjban.

13. Az ufn. ein, mein, dein, sein nőn. alakját egyik nyj. 
sem külömbözteti meg; pl. ufn. seine Frau a kel. frankban: sei 
frä, nálunk is : zae frä.

14. Az érczhegységi nyj., épúgy mint a dobsinai, külömb- 
séget tesz az ein-nál mint névelő és mint számnév között; a 
névelő hímn. és sémi. nominativusa mindkettőben a, a számnév 
hímn. és sémi. alakja pedig e.

15. A többes számot többnyire umlauttal képezik; pl. ufn. 
Hund többese a kel. frankban hynd, Dobsinán hint. Sokszor 
-er a többes szám képzője; pl. ufn. Dorn, Stück többesét a kel. 
frank nyjok és a dobsinai -er-el képezik; épígy ufn. Klotz, Vieh 
többes nominativusa az érczhegységi és dobsinai nyjban -er-el 
fordul elő.

16. A kicsinyítő képző a dobsinai és érczhegységi nyjban 
többnyire l ; pl. ufn. Bürschlein az előbbiben pirsl, az utóbbiban 
persl; l és -yqn egyszerre is előfordul; pl. ufn. Füsschen az 
érczhegységi nyjban fislyen, a dobsinaiban fislyqn.

17. Az -ig melléknévképző ^-je spiránssá változott az ércz
hegységi és dobsinai nyjban; pl. ufn. heilig az előbbiben heilix, 
az utóbbiban haeliy.

18. A hangsúlytalan szótagokban a van a dobsinai és ércz
hegységi nyjban.

19. A kel. frankban és a dobsinai nyjban elveszett az 
imperf. és a plusquamperf.; a nép mindig perfectumot használ.

20. A szavak közül, melyek a kel. frankban és a dobsinai 
nyjban előfordulnak, megemlítendők: ufn. pressen a kel. frankban 
knétsn, Dobsinán knets~; a kel. frankban kwidsn, Dobsinán 
kwits~ =  r ín i; a kel. frankban ätsuxt =  levezető csatorna, Dob
sinán ätslgx; a kel. frankban slupdrn, Dobsinán slühdrn =  szür
csölgetni ; a kel. frankban swatdrn, Dobsinán swotdrn — forr, 
bugyog; a kel. frankban tser-léyná, Dobsinán ddrleyt; laki =  
erős és lusta ember.

21. Kel. frank sajátság b a szó elején e szókban: was, 
wer, wo, wie; nálunk majdnem mindig b áll szókezdő w helyett.

Csak mint curiosumot említem — nem mintha bizonyíték
nak venném — hogy két kel. frank népköltemény, melyet
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L. Wolfram közöl Baierns Mundarten II. kötetében, feltűnőé 
egyezik gondolatban és formában a dobsinai népköltészet két 
termékével. A két költemény a kel. frank nyjkban:

1 . slof khindld slbf
in gci0dn sén di sbf 
di swadsn undi iváisn, 
di woln mái~ khindld báisn.

2 . slof khindld slbf 
ddi~ fater hit di sbf
di mütdr sitlds bdimeldin 
dó fdld herab din d'rdimeldin 
slbf khindld slbf.

Dobsinai nyjban :

1 . slöf züzl, slof,
en goatn left v söf; 
ds hot tswd baesv fisl, 
mondlkeaner nesl.

2 . slöf züzl, slöf,
dae fötdr hit ti söf;
dae motdr ez v praivv dini
di muz en blöx di kiapl smirn.*)

Csehország nyugati részének nyelvjárásai (v. ö. W. Gradl: 
Die Mundarten Westböhmens), melyek tulajdonképen a kel. frank 
nyjokhoz tartoznak, szintén sokban egyeznek a dobs, nyelv
járással. Hosszadalmas volna az összes hasonlóságokat felsorolni,, 
csupán a feltűnőbbekre mutatok rá. Ezek:

1 . Kfn. a >  ó egyszerű mássalhangzók előtt; pl. mblnr 
dsöln ufn. mahlen, zahlen, a dobs, nyjban moln, tsoln.

2. Az ajakgömbölyítés elmarad a palatális hangoknál; 
kfn. ö >  é, pl. trepfln, gléckl ufn. tröpfeln, Glöcklein nálunk 
trepln, glekl.

*) Hasonló költemény van elterjedve Kalaznó faluban 
(Tolna-m.), melynek nyelvjárása szintén a frank nyjok közé 
tartozik. (Y. ö. Schäfer Illés: A kalaznói német nyelvjárás* 
hangtana.)
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3. Az r előtt diphthongizálás következik be; pl. bear, 
swearn ufn. Bär, schwören a dobs, nyjban pear, swearn; o > a u  
r előtt.

4. Kfn. iu > a i;  pi. nai, sai nfn. neu, Säue, Dobsinán 
nae, zae.

Az ó-bajor nyelvjárásban is több jelenség van, melyeknél 
fogva összefüggést kell feltételeznünk közte és a dobs. nyj. között 
(v. ö. Joh. Nép. Schwäbl: Die altbayeiische Mundart). Ezek:

1. Kfn. ü > i ;  pl. bajor fligl ufn. Flügel Dobsinán fligl.
2. Kfn. u > a u ;  pl. bajor bauch (büch) Dobsinán paox.
3. Se az ó-bajor, se a dobs. nyj. nem ismeri az ufn. äu, 

eu hangot, hanem helyette ae van; pl. bajor ais, eis (is), pfeifen 
(pfifen) nálunk is aes, pfaef~.

4. Kfn. . öu ufn. eu > a e;  bajor fraid  (vröude), frad~ 
(vröuwen) a dobs, nyjban fraet, fraen.

5. Kfn. iu > a e ;  pl. bajor haet (hiute) nálunk haet; ép ily 
diphthongust ejtenek mindkét nyjban ufn. äu helyett, pl. bajor 
lais ufn. Läuse Dobsinán laes.

6 . Szó elején a b, d az ó-bajor és a dobs, nyjban is közel 
állanak a fortesekhez.

7. s után t lép fel ugyanazon szavakban : bajor fedschtn, 
dobs, feast ufn. Ferse; bajor kastrol, dobs, kastrpl casserole.

8. rst mindkét nyjban rscht-nek hangzik ; pl. bajor dua'seht, 
wudscht, dobs, duast, buast ufn. Durst, Wurst.

9. Ufn. Teufel a bajorban deigsl, Dobsinán taeksl; dobs. 
klaebl a bajorban klaibl.

Sokkal kevesebb hasonló nyelvi jelenséget találunk a kel. 
középnémet nyjoknak egy másik csoportjában: a felsőszászban 
(v. ö. Dr. C. Francke : Der obersächsische Dialekt). A jellemzőbbek :

1. Kfn. ö helyett zárt e, pl. felsőszász sehen ufn. schön 
nálunk sen.

2. Kfn. ü > i ,  pl. felsőszász fisé ufn. Füsse nálunk fis.
3. Kfn. és ufn. ei (ófn. ai)-nak erős zárt é felel meg.
4. Kfn. ou ufn. au helyett o; pl. bőm (boum), löfn 

(loufen) dobs, nyjban pöm, löf~.
5 . u kiesik az ~eu előtt: felsőszász dséi'/n ufn. zeichnen, 

fufdsn ufn. fünfzehn a dobs, nyjban tse%~, foftsan.
6 . mein, dein, kein w-je főnév előtt elesik, pl. felsőszász



120

mei hund ufn. mein Hund, felsőszász ke geld ufn. kein Geld, 
felsőszász e man ufn. ein M ann; épigy nálunk is mae hunt, 
ke gélt, é mön. Nem ejtik az ein n jét összetételekben sem ; pl. 
a felsőszászban émal ufn. einmal, efax ufn. einfach, nálunk 
émol, erjox.

7. pp és mp szó közepén és végén a felsőszászban is 
megmaradt, pl. felsőszász túp ufn. Topf helyett, stumb ufn. 
stumpf helyett.

Még kevesebb, alig számbavehető egyezést találunk a 
sziléziai nyjokban, melyek Gréb szerint (v. ö. Gréb Gy.: A Szepesi 
Felföld nyelvjárása) a szepességiekkel vannak rokonságban. Azon 
nyelvi jelenségek közül, melyek Gréb szerint a sziléziai nyjokkal, 
főkép a bialaival és a Szepesi Felföld nyelvjárással közösek, 
csak egy-kettő található a mienkben. A hangmegfelelések amott 
mások, rendszerint nyíltabbak, mint a dobs, nyjban; azután a 
szókincs se tüntet fel rokonságot.

Mint a szepességiek nyelve, úgy a mienk is keverék
nyelvjárás, mely több nyelvjárás keveredése folytán jött létre. 
Bizonyítja ezt elsősorban a történelem. Bómai írók állítják, 
hogy a Sajó vidékén quadok laktak, Bartholomoeides szerint 
pedig még a XIY. században is éltek a quadok utódai. Lehet, 
hogy az ú. n. «utódok» más néptörzs voltak, de annyi tény, 
hogy Dobsina régebbi bevándorlóival összeolvadtak. Lehetett 
azonban később is keveredés, mert szinte bizonyos, hogy tele
pítések, tömeges bevándorlások mindig voltak oly városban, 
mint Dobsina, melynek hírét gazdag bányái elvitték messze 
földre. Természetes, hogy annyi mindenféle, külömböző tör
zsekkel való érintkezés folytán a dobsinaiak nyelve is sokféle 
elemmel gyarapodott.

De a fentebbi összehasonlítás a németországi nyjokkal is 
meggyőz bennünket ez igazságról. Láttuk, hogy nyjkban több 
jellemző nyelvjárásbeli sajátság van ; a legtöbb a kel. frank nyjok, 
főkép az érczhegységi nyelvjárás területére vezetett el bennünket.

Felmerül még az a kérdés is, hogy milyen nyelvi saját
ságokat hoztak a dobsinaiak ősi hazájukból és milyenek fej
lődtek az új hazában. A legtöbb eltérés, mely a dobsinai 
nyelvjárást a rokon nyjktól elválasztja, az előbbinek regi saját
sága ; ilyen pl. az, hogy w helyén b áll, a mi a középkori bajor
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nyjokban általános volt. Bremer szerint most csak a kel. frank
ban, Westphaliában ismeretes. Régi sajátságnak vehetjük még 
szókezdő p-t b helyett, a mely a régi bajor emlékekben szintén 
gyakran fellép. (V. ö. Mittelhochdeutsche Grammatik v. Dr. K. 
Weinhold.) Az új sajátságok fejlődését nyelvemlékek hiányában 
nem kisérhetjük figyelemmel.

A sok kérdés közül, mely még megoldásra vár, bizonyos 
csak az, hogy a dobs, nyelvjárás középnémet jellegű keverék- 
nyelvjárás, melynek eredetét a kel. frank, közelebbről az ércz- 
hegységi nyelvjárás területén kell keresnünk.

XVII. Nyelvjárásmutatványok.

1 . ds boar vmol v hqn unt v hon, , 
J\nkt siy mae mearyqn ön; 
d^n boar v kü unt v kolp, 
es mae mearyqn holp; 
ds boar omol v kots unt v maos, 
es mae mearyqn aos.

, i 'P

2. D e r  v e r k a u f t e  So h n .

ds boar émol v mön unt v baep, di hon v tsen joar tsuzöf 
gvlept unt hon ke kendsr gvhot; di hon ziy gvbontst holt nor é 
kent. dsr es gonan of ti fü r  aos of me joar unt hot v gut oat 
ö~gvtrof~. its hod dr gvsribm zaen baep, ddr bit sibm joar do

1 . Es war einmal eine Henne und ein Hahn,
Fängt mein Märchen a n ;
Dann war eine Kuh und ein Kalb,
Ist mein Märchen halb ;
Es war einmal eine Katz’ und eine Maus,
Ist mein Märchen aus.

2. Es war einmal ein Mann und ein Weib, die etwa 
10 Jahre zusammen gelebt und keine Kinder gehabt haben; 
sie haben sich nur ein Kind gewünscht. Der Mann ist auf die 
Fuhr ausgegangen auf mehrere Jahre und hat einen guten 
Ort angetroffen. Jetzt hat er seinem Weibe geschrieben, er werde
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plaebm unt bit siy v sén gglt darspoarn, zae baep hod om net 
gebm tsu bes~, doz dr v zün es gvpoarn. nö zibm joarn kimt tar 
mön vhem unt kimt tuax an grüs~ bolt gvfoarn. bi dr duax ten 
bolt kimt .med an swearn bögn föl boar, kimd ar tsu v grüsn 
zgt; dg plaept gm dar swearn bögn stex~. its j\nkt ar bn tsu 
sqldn, bqn dgx tar taebl vbem bglt brqooan tsu hqlf~ aos dearv 
zgt raos. dar hot öx opgvlödn, entar di holpsaet unt tqn hodar 
en gonts~ bögn opgvlödn, unt hot ngx fa t net raos gvkunt. its es 
holt kgman v har, dear hot gvzökt: «iy hglf dar raos, bqn mar 
dös gaest, fön  bős dós tü net best, putiyt tiy gut, bos tu darhém 
puzetst.» der mön hot siy holt putiyt: «iy bes fgn dem: iy hop 
v baep, v haos unt v poar grgntstekaryqn.» pos draemgl hod gm 
dar har gvzökt, dar zgl ziy gut putiytn. obar dar mön hot fot 
gvzökt; «fgn den bez iy unt fgn ondarn bez iy nist.n its snaet 
dar har en metarn finar unt zökt: «met ten plüt bis tiy gf tos 
tsedl, boz iy dar gep, undarsraebm, dqn krihst tgs raos, bos tiy

7 Jahre dort bleiben und sich ein schönes Geld ersparen. Sein 
Weib hat ihm nicht zu wissen gegeben, dass ihr ein Sohn geboren 
ist. Nach 7 Jahren kommt der Mann nach Hause und kommt 
durch einen grossen Wald gefahren. Wie er durch diesen Wald 
kommt mit einem schweren Wagen voll Ware, kommt er zu 
einer grossen Sötte (— Sumpf); dort bleibt ihm der schwere 
Wagen stecken. Jetzt fängt er an zu schelten, wenn doch der 
Teufel jemanden bringen würde, aus diesem Sumpf heraus zu 
helfen. Er hat auch abgeladen, zuerst die Hälfte und dann hat 
er den ganzen Wagen abgeladen, und hat noch immer nicht 
heraus gekonnt. Jetzt ist ein Herr gekommen, der gesagt hatr 
«Ich helfe dir heraus, wenn du mir das gibst, wovon du nicht 
weisst. Denke gut nach, was du zu Haus besitzest.» Der Mann 
hat nachgedacht: «Ich weiss von dem: ich habe ein Weib, ein 
Haus und ein paar Grundstücke.» Dreimal hat ihm der Herr 
gesagt, er soll gut nachdenken. Aber der Mann hat immer 
gesagt: «Von dem weiss ich und von anderem weiss ich nichts.» 
Jetzt schneidet der Herr in den mittleren Finger und sagt: «Mit 
diesem Blut wirst du dich auf den Zettel, welchen ich dir gebe, 
unterschreiben; und wenn du ihn mir schicken wirst, kriegst du
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foarn.» its kimd dr vhem unt kimd pm ds baep men zibm jearion 
juv kegn. ddr mön es dorsrpkn. zae baep hot siy gvtiyt, ddr bit v 
grüsv fraet hőn; obdr ear boar traoriy, unt hot siy qlv tök gvzotst 
unt hot holt gvgrinan. met tin zaen fgrgomn fgftsan joar unt 
tqn hon zan fa t gvfrgkt, bozdr fa t traoriy es unt graent.

ddr juv es grüs gvboks~ unt boar holt zear gvsaet. its hod
dr en fótdr gvzokt, dr muz pm pukqnan, boz dr fa t vzp graent.
«mae zün, dös kon iy net zögv.» dr hod an obdr zear gvkwelt, 
dr muz pm zögv. ddr fötdr hod pm holt olds vzp dortselt, boz an 
of tor bek putrof~ hot, bi or es komán fon dor fü r  vhém. «alzo 
mae zün, b̂ n iy tor pukqnan mus, iy hop tiy holt forköft; dös 
boar zeyor dor taebl, dor hot rosfis gvhot. iy hop holt tös net
gvbpst, doz iy an zün dorhem hop, bo di motor hot mór dös net
gvsribm.)) «no, dös meyt jg nist» — hot tor zün gvzökt. «iy bar 
mar son hqlf~.)> its ez or govan tsun pfaror, hod or ziy gvholt

dann heraus, was du unterschrieben hast. Jetzt hat er gesagt: 
«Jetzt lade auf und jetzt kannst fahren.» Jetzt kommt er nach 
Haus und es kommt ihm sein Weib mit dem 7 jährigen Knaben 
entgegen. Der Mann ist erschrocken. Sein Weib hat gedacht, 
er werde eine grosse Freude haben; aber er war sehr traurig, 
und hat sich alle Tage gesetzt und hat geweint. Damit sind 
15 Jahre vergangen und man hat ihn immer gefragt, warum er 
immer traurig ist und weint.

Der Knabe ist gross gewachsen und war halt sehr gescheit. 
Jetzt hat er dem Vater gesagt, er müsse ihm bekennen, warum 
er immer so weint. «Mein Sohn, das kann ich nicht sagen.» 
Er hat ihn aber sehr gequält, er müsse es ihm sagen. Der Vater 
hat ihm halt alles so erzählt, was ihn am Wege betroffen habe, 
wie er von der Fuhr nach Haus gekommen ist. «Also mein 
Sohn, wenn ich dir bekennen muss, ich habe dich halt ver
kauft; das war sicher der Teufel, der hat Rossfüsse gehabt. 
Ich habe das halt nicht gewusst, dass ich einen Sohn zu Haus 
habe, denn die Mutter hat mir das nicht geschrieben.» «Nun, 
das macht ja nichts», hat der Sohn gesagt. «Ich werde mir 
schon helfen.» Jetzt ist er zum Pfarrer gegangen und hat sich
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evgvbaentas unt es holt tqn gvrést en di hql. met ten tsedl bi ar 
doar es komán, es darzflbv of tar ketn gahonan; dös boar dar 
lutsifer. «vhd, zökt ar, kirnst mar dü kegn. en an joar hob iy tiy 
gvzglt kgman holn. gvzist, hi es dae pety^n, bos tu drgf bist 
lign.» dear zökt obar: «iy bei hidan v kiax paon, as bit ke hfl 
me hi zaen.» its säen di ondarn taebl olv darsrgkn, hon zv en 
lutsifar gvpetn, dar zol gm gebm dös tsedl raos, bos sae fötar 
hod undarsribm, dqii led ar olv en dar rü unt get bek. dar hod 
as obar net gvbglt gebm. dar taebl hot fa t gvzökt: «dae zel es 
maenv, iy gép ke tsedl.)) «no pao iy holt ti kiaxn, hot tar zün 
gvzökt. olv taebl hon zear gvgrinan unt an gvpetn, ar zol gm 
nor dös tsedl gebm, doz ar hing bek get. lutsifar hod as gm dgn 
gvsmes~, unt tar zün hot siy gfgvmoxt unt es vhém gvrest. «no 
fötar, iy sae pufraet, its ban bar ruiy lebm.» dqn boar dar zün 
v grüsar har unt ti qldarn boarn pae gm dqn glekliy.

Eingeweihtes geholt und ist halt in die Hölle gereist. Wie er 
mit dem Zettel dort angekommen war, ist derselbe an der 
Kette gehangen; das war der Lucifer. «Aha, sagt er, kommst 
du mir entgegen ? In einem Jahr habe ich dich holen sollen. 
Siehst, hier ist dein Bett, in dem du liegen wirst.» Dieser sagt 
aber: «Ich will hier eine Kirche bauen, es wird keine Hölle 
mehr hier sein.» Jetzt sind die anderen Teufel alle erschrocken, 
sie haben den Lucifer gebeten, er soll ihm den Zettel heraus
geben, den sein Vater unterschrieben hat, dann lässt er alle 
in der Ruhe und geht weg. Dieser hat ihn aber nicht geben 
wollen. Der Teufel hat immer gesagt: «Deine Seele ist mein, 
ich gebe keinen Zettel.» «Nun baue ich halt die Kirche», hat 
der Sohn gesagt. Alle Teufel haben sehr geweint und ihn 
gebeten, er soll ihm nur den Zettel geben, damit er von hier 
weggehe. Lucifer hat ihn ihm hingeschmissen, und der Sohn 
hat sich aufgemacht und ist nach Haus gereist. «Nun Vater, 
ich bin befreit, jetzt werden wir ruhig leben.» Dann wurde der 
Sohn ein grosser Herr und die Eltern waren dann bei ihm 
glücklich.
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3. D ie  B e r g m ä n n c h e n  a m S c h w a r z e n b e r g .

for heps fii joarn hoar pm swarts~park v grüsar zegn; 
kopareats hon zv hi drpoart. tögv nöxt hot six gvoabart, en 
tök ti h'äjar, en dar nöxt ti peakmqnaryqn. bos ti häjar en 
tök net hon folyat, hon di peakmqnaryqn en dar nöxt gvmoxt. 
obar di peakm^nary^n boarn zear t s u r e s d ö s  hon di häjar 
gvzen unt ibarn zpntpx ment e hajar unt zökt: «komaröt, its 
bambar unzarn komarötn hösy^n kéf~, dosv net ban zaen tsures~; 
bambar zom for as muntlpx*) gfhqnan. b%n zv ban komán, mögn 
zv zxy ö~tsin. dqn bambar om öx zupv puretn, mögn zv ziy zöt 
es~.» bi di hajar om möntox saen komán, hon zv en stoln gv- 
hoart graenan unt hon fgrnuman: dar zegn zol zibmziptsiy 
ürqnkl harn. di peakmqnary^n zaen men naen kledaryqn for- 
sicundn, di tsures~nan hon zv dö gvlos~. dqn boar olas töp, men 
zegn boar aos, unt zux~ póz ow haet.

3. Vor hübsch viel Jahren war am Schwarzenberg ein gros
ser Segen; Kupfererz hat man hier gegraben. Tag und Nacht 
hat man (nyj. sich) gearbeitet, bei Tag die Bergleute, bei Nacht 
die Bergmännchen. Was die Bergleute bei Tag nicht vollendet 
haben, das haben die Bergmännchen bei Nacht gemacht. Aber 
die Bergmännchen waren sehr zerrissen. Dies haben die Berg
leute gesehen und Sonntag meint ein Bergmann und sagt: 
«Kamerad, jetzt werden wir unseren Kameraden Hosen kaufen, 
damit sie nicht zerrissen seien; wir werden sie ihnen vor das 
Mundloch aufhängen. Wenn sie kommen werden, mögen sie 
sich anziehen. Dann werden wir ihnen auch Suppe bereiten, 
mögen sie sich satt essen.» Wie die Bergleute Montag gekommen 
sind, haben sie im Stollen weinen hören und haben vernommen: 
der Segen soll 77 Urenkel (lang) warten. Die Bergmännchen 
sind mit den neuen Kleidern verschwunden, die zerrissenen 
haben sie dort gelassen. Dann war alles taub (Taubes =  meddő 
kőzet), mit dem Segen war’s aus, und sie suchen bis auf heute.

*) A táró nyilasa.
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4. R á o l v a s á s o k .
1. ez ds fon an m önf) 

ge ds duax sae gvgön!
. ez ds fon an baep,

ge ds duax saen gonts~ laep!
ez ős fon 9r mét,
ge ds duax ír gonts evgvbet!

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heil. 
Geistes ! Amen.

2. boz ix gvze,**) 
dös forge! 
boz iy drek, 
dös ddrstek! 
boz iy rir, 
dös forlir!

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heil. 
Geistes! Amen. *) **)

1. Ist es von einem Mann,
Geh’ es durch seinen H als!
Ist es von einem Weib,
Geh’ es durch seinen ganzen Leib!
Ist es von einem Mädchen,
Geh’ es durch ihr ganzes Eingeweide !

2. Was ich sehe 
Das vergehe!
Was ich drücke,
Das ersticke!
Was ich rühre,
Das verliere!

*) E ráolvasást a szemmel-megverés ellen mondták (fon 
agn komán =  szemmel megverni vkit). Egyidejűleg háromszor 
köptek a kézfejre, melylyel azután a szemet megdörzsölték és 
végül az alfelükön letörölték; közbe folyton mondták: Im Namen 
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heil. Geistes! Amen.

**) E ráolvasással holtcsontot akartak eltüntetni (as íbaryén 
pis~ das Überbein büssen). — Mindkét ráolvasást Klein Samu 
igazgató úr jegyezte fel és mentette meg a feledéstől. Most már 
egyáltalában nem hallani ráolvasást.
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5. V e r s e k .

mac motdr pekt küx~, 
di pekt sv tsu braon; 
zi tit sd en kostn, 
zi let m i/ net sän, 
zi gaet mar tsu brokn, 
di hínár tsu lokv. 
tsipd, tsipü 
di liindr zaen dal

iy bents, iy bents, iy bés net bös, 
henddrn gbm left v hős; 
ear sprinkt ibdrs mdjdryyn, 
tsobre/t an topf fg l ajsryqn.

1. slöf züzl, slöf,
dae fötzr hit ti söf.
dae motdr ez v präwv dini,
di muz en blöx di kiapl smirn.

Meine Mutter bäckt Kuchen,
Sie bäckt sie zu braun ;
Sie tut sie in den Kasten,
Sie lässt mich nicht schauen,
Sie gibt mir zu brocken,
Die Hühner zu locken.
Zipah, zipah,
Die Hühner sind da!

Ich wünsche, ich wünsche, ich weiss nicht was, 
Hinter dem Ofen läuft ein Has’;
Er springt über den Herd,
Zerbricht einen Topf voll Eier.

1. Schlaf Suschen, schlaf,
Dein Vater hütet die Schaf’!
Deine Mutter ist eine brave Dirne,
Sie muss dem Hirten die Stiefel schmieren.
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2. hajv, bubajv!
Ibdrs joar draen, 
ibdrs joar nox v poar, 
get ti bik hear unt toar.

3. liajv, bubajv!
ge bek fon ddr tlr, 
mae mön es son komán, 
dr sleft son pae mir.

4. slöf züzl, slöf,
en goatn left v söf, 
ds hot tswä baesv fisl, 
mondlkeandr ncsl,
V holp/^n baen unt tsokdr draen, 
dós bit süzls papyjn zaen.

2. Haja, bubaja!
In einem Jahr,
In einem Jahr noch ein Paar,
Geht die Wiege hin und her.

3. Haja, bubaja!
Geh’ weg von der Tür,
Mein Mann ist schon gekommen,
Er schläft schon bei mir.

4. Schlaf Suschen, schlaf,
Im Garten läuft ein Schaf,
Es hat zwei weisse Fussel,
Mandelkerne Nüssel,
Ein Halbchen*) Wein und Zucker drein 
Das wird Suschens Speise sein.

*) Ürmérték, majdnem annyi mint egy fél liter.
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dar töt zetst of tar ston, 
ar hot an baes~ kitl ön, 
ar bel unzar züzl liön.
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senv líbv maenv, 
tsu taoz~t gutv nöxt! 
lek en poatn en kostn, 
nqm di haop vfoar.

en pfarars pesl*) 
étet v pöm föl nesl. 
bear zetst druntar ? 
dar pfarv met tar plund ar.

5. Schlaf Suschen lang,
Der Tod sitzt auf der Stang’,
Er hat einen weissen Kittel an,
Er will unser Suschen haben.

Schöne liebe meine,
Zu tausend gute Nacht!
Lege den Jungfernkranz in den Kasten, 
Nimm die Haube hervor.

In Pfarrers Büschel 
Steht ein Baum voll Nüssel.
Wer sitzt drunter?
Der Pfarrer mit der Plunder (=  Hose).

*) E vers a törökök idejéből való. A monda szerint a pap, 
mikor a törökök a várost megtámadták, a psfplaktól nem messze 
lévő erdőbe menekült, melynek neve azóta: pfaras peél Pfar
rers Büschel.

M agyarországi ném et nyelvjárások, j . 9
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Értesítés.

A Magyar Tudományos Akadémia 1890 október hó 27-ikén hozott 
határozata értelmében :

A hazai iskolák, könyvtárak, egyesületek és társaskörök a Magyar 
Tudományos Akadémia kiadásában évenként megjelenő kiadványok közül 
a következőket, ú. m. az 

Akadémiai Értesítőt,
Almanachot,
Archseologiai Értesítőt,
Archaeologiai Közleményeket,
Emlékbeszédeket,
Értekezéseket (Nyelv- és Széptudományi, Bölcsészeti, Történelmi, 

Társadalomtudományi),
Magyarországi Német Nyelvjárásokat,
Magyarországi Szláv Nyelvjárásokat,
Mathematikai és Természettudományi Értesítőt,
Mathematikai és Természettudományi Közleményeket, 
Nyelvtudományi Közleményeket, Nyelvemléktárt,
Magyar történelmi emlékeket: Okmánytárak, írók, Országgyűlési 

emlékek,
Könyvkiadó-Vállalatból évenként négy kötetet 

évi 20 korona átalányösszegért, vagy ha a Könyvkiadó-Vállalat most 
említett négy kötetét angol vászonkötésben kívánják, évi 23 korona 

’20 fillérért rendelhetik meg.
Mindezen iskolák, könyvtárak, egyesületek stb. a Magyar Tudo

mányos Akadémia többi kiadványait 25 % engedménynyel szerezhetik 
meg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári hivatalánál.

Ha a föntebbi átalányösszeg az év első felében küldetik be a 
főtitkári hivatalhoz, a kiadványok portómentesen küldetnek meg; ellen
kező esetben az évi 20 korona (esetleg 23 korona 20 fillér) átalány- 
összeg a Könyvkiadó-Vállalat négy kötetének megküldésekor, november 
végén, utánvétellel kéretik be, s ekkor a czímzett a postaköltséget is 
viselni tartozik.

Eddigelé 314 hazai iskola, könyvtár és egyesület részesül az átalány
fizetés kedvezményében.

Ez iránti jelentkezések a főtitkári hivatalhoz intézendők.

A  M agyar Tud. A k ad ém ia  

F ő titk á r i h iv a ta la .



N yelvtudom ány. A M. T. Akadémia nyelvtudományi 
bizottságának megbízásából szerkeszti A sb ó th  Oszkár. Első 
évfolyam, 1—3. szám. Egyes szám ára 1 kor. 50 fill.

Ez új folyóiratnak, melynek megindítását a M. T, Akadémia a nyelv - 
tudományi bizottságnak és az I. osztálynak előterjesztése alapján 1906. 
évi január 29-én tartott összes ülésében elhatározta, az a czélja, hogy 
általános és különösen indogermán nyelvészeti értekezéseken kívül tájé
koztató és ismertető czikkeket közöljön a külföldi nyelvtudomány hala
dásáról. Épp egy félszázada, hogy Hunfalvy Pál Magyar Nyelvészet czimű 
folyóiratának programmjában (I. köt., 1856., 7. 1.) a szoros értelemben 
vett magyar nyelvtudomány mellett a «hellén-latin nyelvtudomány»-ra 
is rámutatott, «úgy hívén, hogy ezek tudását kell legelőbb öregbíteni 
nálunk#, s egyúttal a szanszkrit nyelv ismeretének fontosságát is hang
súlyozta. A Magyar Nyelvészetnek, 1862-től fogva pedig a Nyelvtudományi 
Közleményeknek hasábjain csakugyan meglehetős számmal jelentek meg 
az indogermán nyelvészet kérdéseivel foglalkozó értekezések, ismertetések 
és bírálatok, az utóbbi folyóiratban főleg Simonyi Zsigmond szerkesztő
sége idejében (1893—1895). Azonban az a körülmény, hogy ama tudo
mányágak fejlődése újabban mind nagyobb lendületnek indul, másrészt 

* annak elismerése, hogy & Nyelvtudományi Közlemények főfeladata, hogy
a magyar nyelvhasonlításnak nyisson teret, arra indította a nyelvtudo
mányi bizottságot, hogy egy új általános nyelvtudományi folyóiratnak 
megindítását javasolja és feladatául főleg ama tanulmányok gondozását 
tűzze ki, a melyek hazánkban szélesebb köröknek (főleg középiskoláink 
philologus tanárainak) érdeklődésére tarthatnak számot s a melyek a 
szoros értelemben vett magyar nyelvészetre is termékenyítő hatással 
lehetnek. E tudománykörök főkép a következők: 1. általános nyelv tudo
mány (főleg nyelvlélektani fejtegetések, a segédtudományok köréből külö
nösen phonetikai kérdések tárgyalása); 2. indogermán összehasonlító 
nyelvtudomány; 3. az egyes indogermán nyelvek közül főleg a görög, 
itáliai, germán és szláv nyelvekre vonatkozó tanulmányok. Az e körökbe 
tartozó kérdések egyrészt értekezések, másrészt ismertetések, bírálatok 
és kisebb közlemények alakjában tárgyaltatnak a folyóirat hasábjain. 
A folyóiratból, a mely A sb ó t h  O szk ár  szerkesztésében Nyelvtudomány 
czimmel indul meg, évenkint — további intézkedésig — két ötives füzet 
fog (május 15-én és november 15-én) megjelenni.

M egren delh ető

aM.Tud, Akadémia könyvkiadó-hivatalában
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám.

F R A N K L I N - A T  NYOM IÁJ A,
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