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Magyarországi Német Nyelvjárások.
A  M . T u d . A k a d é m ia  n y e lv tu d o m á n y i  b iz o tts á g á n a k  m e g b íz á sá b ó l 

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

A Μ. T. Akadémia I. (nyelv- és széptudományi osztálya) 1903 jún. 8-án 
tartott ülésében hozott határozatával kívánatosnak mondotta, hogy — 
magyar nyelvjárásainknak régóta folyamatban levő tudományos ismer
tetése mellett — a hazai nem-magyar nyelvjárások tudományos feldol
gozására irányuló tervszerű, rendszeres munkásság is indúljon meg s az 
e végből szükséges intézkedések megtételével az osztály kebelében fenn
álló nyelvtudományi bizottságot bízta meg. E bizottság javaslata alapján 
az osztály mindenekelőtt a hazai német és szláv nyelvjárások tudományos 
feldolgozását és ismertetését határozta el és egy-egy sorozatnak meg
indítását mondotta ki, melyben az illető nyelvjárásokra vonatkozó tanul
mányok meg fognak jelenni; a Μ. T. Akadémiának 1904 január 25-én 
tartott összes ülése pedig megszavazta az e vállalat megindítására szük
séges 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 hazánk területén élő nem magyar nyelvjárások szókincsének pon
tos és hiteles ismeretére. Tanulmányaink erre n'ézve 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 haza minden tekintetben való megismertetéséhez.

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

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

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

Készülő félben vannak: a szepesi felföld nyelvjárása Gréb Gyulától; 
a szatmármegyei nyelvjárás Yonház Istvántól; a szomolnokhutai nyelv
járás Mátyás Károlytól; az iszteméri nyelvjárás Hajnal Mártontól.
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Az alsó-meczenzéfí ném et nyelvjárás hangtana.*1

BEVEZETÉS.

Abauj-Torna megyében, Kassától nyugatra, mintegy 30 km. 
távolságra tőle fekszik Alsó-Meczenzéf nagyközség. Lakosai, közel 
3000, kizárólag németek.

Hogy azokat a felső-magyarországi német községeket, me
lyekben felnémet nyelvet beszélnek, és így Alsó-Meczenzéfet is, 
nagyrészt csak a XVI. században alapították — a mint Krones

*) I r o d a l o m :  Korponay János: Abauj várm egye m onographiája  
1866—70. — Magyarország vármegyéi és városai I. k . : A bauj-Torna v á r
m egye és Kassa, B udapest 1896. —  Balogh Pál: A népfajok M agyarorszá
gon. B udapest 1902. — Kari v. Czoernig: E thnog raph ie  der ö sterre ich i
schen M onarchie. W ien 1857. — K. Georg Rumy: B eitrag  zu einem  Id io 
tikon der sogenannten gründnerischen  deutschen Z ipsersprache. Z e it
sch rift von und fü r U ngern VI. k . 4. f. — K. J. Schröer: Versuch e iner 
D arstellung der deutschen M undarten  des ung rischen  B erglandes m it 
Sprachproben und  E rläu terungen . W ien 1864. —  K. J. Schröer: Die 
D eutschen im  ungrischen  B erg land  und  ih r D ialek t. Ö sterreichische 
W ochenschrift V. —  Joh. Genersich: Versuch eines Idio tikons der 
Z ipsersprache. Z eitschrift v. u. f. U ng. V. — Joh. Genersich: N ach trag  
zu dem  V ersuch eines Idio tikons der Z ipsersprache. U. ott. V I. — 
Br. F. Krones: Z ur G eschichte des deutschen V olksthum s im  K arp a ten 
lande m it besonderer Rücksicht au t die Zips und ih r  N achbargebiet. G raz 
1878. — Hlatky J .: K örm öczbánya és vidékének néprajzi v iszonyairó l. 
Körm öczbánya. — O. Bremer: K urze  G ram m atiken  deutscher M und
a rten . Leipzig 1893 óta. — Or. Karl Weinhold: B airische G ram m atik . 
B erlin  1867. — Or. J. A. Schneller: Oimbrisches W örterbuch. S itzu n g s
berichte der K ais. Akad. der W issenschaften. W ien. Jah rg . 1855. B d. X V . 
H eft Η . I I I .  — Br. K. Weinhold: Die Laut- und  W ortbildung und  die 
E orm en der Schlesischen M undart. W ien 1853.

Magyarországi német nyelvjárások. í . 1 *
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állítja (id. m. 5. 1.) — nem felel meg a valóságnak.1) A legrégibb 
okirat, mely Alsó-Meczenzéfről említést tesz, 1376-ból való. Ezen 
okirat tanúsága szerint a jászóvári prépost engedelmet ad egy me- 
czenzéfmek három hámor felépítésére.2) Az 1376-iki évnél sokkal 
hamarabb nem igen alapíthatták A.-Meczenzéfet, mert egy 1255-ből 
való oklevélben IV. Béla király pontosan meghatározza és felsorolja 
a jászóvári premontreiek birtokait, a melyek egész Szomolnok vi
dékéig terjedtek — beleesik ide a mai A.-Meczenzéf vidéke is — 
és A. Meczenzéf nincs említve, holott a meczenzéfiek már a leg
régibb időktől fogva a jászóvári prépostság jobbágyai voltak. He
lyesebbnek tartom Schröer felfogását (Die Deutschen im ungr. 
Berglande. Osterr. Wochenschr. V. 129. 1.), hogy a két Meczen- 
zéfet a XIV. század folyamán alapították.

1399-ben Zsigmond király elrendeli, hogy a meczenzéfiek és 
a jászóiak az úgynevezett Schwarzwaldot és a szántóföldeket Me
czenzéf határában szabadon használhatják a nélkül, hogy akár a 
gölniczieknek, akár a szomolnokiaknak beleszólásuk volna.8) Hogy 
a XIV. századnak nem utolsó éveiben épült fel A.-Meczenzéf, mu
tatja az a körülmény, hogy a XV. század elején már a nagyobb és 
a jómódú községek sorába tartozik. 1427-ből ugyanis fenmaradt 
egy adóösszeírás: Registrum lucri camerae Cassoviensis, Cumitatus 
Abaujvariensis, a melyben A.-Meczenzéf már 58 portával szerepel.4)

A felsorolt adatok alapján a legvalószínűbbnek tartom, hogy 
A.-Meczenzéfet a XIV. század első felében alapították.

A vásári engedélyt III. Ferdinándtól kapta a község 1639 
decz. 13-án. Az 1695-ik évben a jászóvári prépostság 12 pontban 
összefoglalja azokat az intézkedéseket, a melyek ama viszályok

J) Szomolnokot és Szepes-Bem etét m ár a X IV . század 30-as évei
ben alapíto tták . M erény m ár B ú n  L ászlótól nyert szabadalm akat. G ölnicz- 
b án y a  m ár a X III . század végén v an  említve.

ä) Az oklevél a jászóvári p répostság  levéltárában  van; az o ttan i 
praefektus ú r  szívességéből kap tam  m eg a m áso la to t: «Heliffi T egnagol 
Incolffi et Jobagioni Meczenczeffiensi tr ia  loca m alleorum  super F luv io  
B oldya cum  facu lta te  exstruendarum  G azarum  e rga  oensum novem  flore- 
n o rum  in  auro a singulo malleo et singulis ann is deponendum, ex p a rte  
Prsepositi et eonventus de Jászó coram  Capitulo Seepusiensi conceduntur. 
Anno 1376 . . .# etc.

3) Cod. D ipl. X II. I I . p. 652.
4) Magyarország vármegyéi és városai I. k. 482. 1.



megszüntetését czélozzák, melyek Alsó- és Felső-Meczenzéf lakói 
között a barmok legeltetése és a favágás dolgában támadtak.

A XV-—XVII. századok folyamán Abaujmegye állandóan a 
pusztító háborúk színhelye. A megye községei nagyon sokat szen
vednek úgy, hogy a 318 község közül, melyek a XV. században 
még megvoltak, a XVIII. század elején már csak 271 van említve, 
47 elpusztult. A.-Meczenzéf ugyan elkerülte a pusztulást, de a 
folytonos háborúkat nagyon megsínylette. Egv 1715-ből származó 
összeírás mutatja,*) hogy A.-Meczenzéfen 10 háznak nincs gazdája 
és hogy az egész városkában mindössze 18 porta van.

A meczenzéfiek szorgalmas iparosok. Víztől hajtott hámo
raikban ásókat és kapákat csinálnak. Még néhány évtizeddel ezelőtt 
nagyrészt jómódúak voltak, kézi gyártmányaikkal sokat kerestek 
és eszükbe sem jutott, hogy hazájuk határain túl szerencsét pró
báljanak. A XIX. század 60-as és még inkább 70-es éveiben, mi
kor a gyári ipar olcsóbb termékei a meczenzéfi gyártmányokat hát
térbe kezdték szorítani, kezdődött a kivándorlás Amerikába, a me
lyet valóságos Eldorádónak képzeltek. A szegénység terjedésével 
többen és többen hagyták el hazájukat. Abaujmegyének sok köz
sége a folytonos kivándorlás miatt apadást mutat, de leginkább 
A.-Meczenzéf. Az Amerikában élő meczenzéfiek száma ez idő sze
rint majdnem akkora, mint az anyaközség lakossága. Az 1880-iki 
népszámlálás szerint A.-Meczenzéfnek 3213 lakosa volt, 1890-ben 
már csak 2690.

A felső-magyarországi németség letelepítéséről kevés hatá
rozott adatunk van. A XII. század első felében a Rajna alsó folyá
sánál lakó németek közül számosán vándoroltak kelet felé. E ván
dorlások következtében Közép-Néinetországban a lakosság jelen
tékenyen sűrűbb lett és így megvolt az alkalom, hogy a lakosság 
tovább húzódjék kelet felé. A XIII. század első évtizedeiben Szilé
ziában már nagyobb telepítés történik, a mely egészen Krakkóig 
terjedt. E közép-német lakosság nagyobb tömegben való letelepí
tése a Szepességben még a tatárjárás előtt történik, mert a XIII. 
század közepe táján a főbb szepességi telepítések már megvannak. 
A későbbi idők folyamán apránkint, szinte észrevétlenül, kisebb- 
nagyobb csapatokban mindig telepednek le németek a Szepesség-

*) M agyarország várm egyei és városai. I. k. 516. 1.



6

ben. Mivel a ineczenzéfiek nyelve jelentékenyen elüt a szepesiek 
nyelvétől, nem valószínű, hogy a szepesiekkel egyszerre jöttek 
volna Magyarországba.

A váradi Registrum németeket említ, mint Gertrud királyné 
vendégeit, és pedig Kassa szomszédságában 10 községben. Ezek 
között Meczenzéf nem igen lehetett, mert IV. Béla király előtt 
csak alnémet telepítésekről van tudomásunk, az ő uralkodása alatt 
pedig középnémetek telepednek le a Szepességben, a meczenzéfiek 
pedig felnémetek. Másrészt azért sem, mert IV. Béla már említett 
oklevelében, a melyben a prémontreiek birtokait felsorolja, Meczen
zéf nincs említve. Schröer azt állítja, hogy az úgynevezett gründ- 
ner községeket, köztük A.-Meczenzéfet is a nagyobb bányavárosok
tól kivándorolt németek alapították a XIV. század folyamán. Ilyen 
bányavárosok: Beszterczebánya, Körmöczbánya, Selmeczbánya. 
E felfogásnak megvan a jogosultsága, mert a meczenzéfiek nyelve 
rokonságot mutat a Körmöczbánya vidékén lakó németek nyelv
járásával, mindamellett kétségtelenül bebizonyított ténynek nem 
lehet tartani.

A felső-magyarországi németséget nyelvészeti szempontból 
három csoportra szokás osztani: 1. a szorosabb értelemben vett 
szepesiek (zipserek), 2. a gründnerek: laknak Abauj-Torna ésGömör 
megye egyes községeiben, 3. a krikehayerek, a kik nagyrészt Kör
möczbánya vidéken laknak. Ez utóbbi két csoport nyelvileg közel 
áll egymáshoz, mindkettő felnémet; akár egybe is lehetne foglalni. 
A gründner nyelvterület a következő községeket foglalja magában: 
Svedlér, Gölniczbánya, Szepes-Bemete, Szomolnokhuta, Szomol- 
nok, Stósz, Felső- és Alsó-Meczenzéf (Dobsina ? Merény ? O-Viz ?). 
Az alsó-meczenzéfiek nyelve nagyjában egyezik ugyan a többi 
gründner község nyelvjárásával, de e mellett figyelemreméltó elté
réseket is mutat.

Mielőtt tulajdonképpeni tárgyamra átmennék, még néhány 
szót Meczenzéf nevéről. A község német neve: Unter-Metzenseifen. 
Kétségtelen, hogy e név második fele összetett szó: metzen-fseifen. 
Mivel a metzen szó magyarázatára vonatkozólag megbízható ada
tok nem állanak rendelkezésemre, nem bocsátkozom e szó fejte
getésébe. A seifen szó patakot jelent. Schröer (Versuch 49. 1.) em
líti, hogy a sife szó előfordul egy 1284-ből való oklevélben : a rivo 
qui cochensife dicitur. Itt állítólag egy kis patakról van szó, a mely



7

a Gölnicz patakba ömlik. Ugyancsak ő említi (u. o. 74. 1.), hogy 
1589-ből három seifen ismeretes, a melyeknek a magyar fordítása 
is ismeretes : a) dorfseifen (visfalu), b) liebseifen (ydesviz), c) krumb- 
seifen (saarpataka). A seifen szó eredeti jelentésére nézve v. ö. 
Grimm : Deutsches Wörterbuch X. 190—191. A Szepességben 
nagyon ismeretes ez a szó és szintén patakot jelent. Lumtzer*) a 
seifen szóról a következőket mondja: «von waldbach durchzogene 
talmulde -— erhalten in den feldnamen: b^ynsaefn, goltsaefn, 
graensaefn, amsnzaefn, zeltsnzaefn, tsidrsaefn, spetsnzaefn, stenk- 
saefn, hepsaefn, raesnzaefn — aus dieser Zusammenstellung ergibt 
sich die beliebtheit des Wortes zur bildung von feldzeichnungen». 
Ismerik ugyanilyen értelemben a beszterczei szászok, továbbá 
Sziléziában. Nálunk is fordulnak elő ilyen elnevezések: gqlt-zaefn, 
krebds-zaefn, pegn-zaefn.**)

I. A k iejtésről és hangsú lyról.
1. §. A meczenzéfiek beszéde általában nagyon hangos, még 

akkor is, mikor közömbös dolgokról beszélnek egymás között. Áll 
ez első sorban a férfiakról. Oka mindenesetre az, hogy a vashámo
rokban, a hol egész nap a legnagyobb zajban dolgoznak, megszok
ják a hangos beszédet, a miről azután a nap nyugalmasabb órái
ban sem tudnak leszokni. Gyorsan csak nagyon ritkán beszélnek 
és mégis a sokféle összevonás, hangváltozás miatt beszédjük más 
németre nézve csak nehezen érthető.

Az idegenek nyelvjárásunkat nem találják kellemes hang
zásúnak. A meczenzéfi emher hangos beszédje meglehetős mono
ton, hiányzik belőle a hangsúly változatossága. Nem mondhatnám, 
hogy a nyelvjárásunkban kevés a zeneiség, de tény az, hogy nép
dalaink nincsenek. Ha Alsó-Meczenzéfen dalt hallunk, akkor az 
vagy az irodalmi nyelvből való, vagy valamely elterjedt német, eset
leg lefordított magyar népdalra ismerünk benne. Ennek oka bizo
nyára nem a nyelvben van, hanem az emberekben. A meczenzéfi 
szívesen hallgatja a zenét, vagy éneket, de ő maga nem sokat fog
lalkozik vele.

*) L u m tze r: Die Leibitzer Mundart 56. §. (Beiträge zu r  Geschichte 
der deutschen Sprache und  L itera tu r. X IX . 1894.)

**) B öv id ítések : kfn. =  középfelném et; ófn. =  ófe lném et; g. — g ó t; 
ész. =  ószász; agsz. =  angolszász; lat. =  la t in ; germ. =  germ án.
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2. §. A főhangsúly a tőszótagra esik, pl. fnlizn, axtsek, ganisn 
stb. Ugyanazon szóban — a nélkül, hogy összetett volna — két 
teljes magánhangzó is fordulhat elő. Ilyenkor a kéttagú szavak
ban a főhangsúlyon kívül mellékhangsúly is van. Pl. jomgn, haerqt,

r  i  í r

födat, aédéks stb. — A kéttagú szóban a mellékhangsúly a prse- 
fixumra vagy képzőre is eshetik, de csak akkor, ha ennek hangzója

í r  í r  í r  r í  r í

nem gyengült el teljesen, pl. dvslqn, fvklön, fvdöxt, biéklix,foftsek,
r 1 _r 1

bének, prüfenk stb. Ez a mellékhangsúly azonban nem érezhető 
annyira, mint pl. a háromtagú szavak, vagy az összetételek mel
lékhangsúlya. Ha a képző, illetőleg a praefxxum hangzója erősen
gyengült — vagy épen kiesett — nincs rajta hangsúly. Pl. gazuxt, 
pakgnt, tsdlér̂ , bindds, bqsrzn, zinjf, ste’n stb.

3. §. A háromtagú szavakban a középső szótag, ha nem tő
szótag, hangsúlytalan; még akkor is, ha hangzója teljes. A másod-

r  1 r  1

hangsúly ilyenkor a harmadik szótagra esik, pl. püegnsgft, petvliχ,
r 1 r 1

biékli'/kaét, lumifjrqt stb. — Hogy itt a mellékhangsúly érezhetőbb, 
annak természetes oka az, hogy előtte egy hangsúlytalan szótag 
áll. Mihelyt azonban a fő- és mellékhangsúly egymás szomszédsá
gába jut, ez utóbbi gyengül. A háromtagú szavaknál beáll ez az
eset, ha a főhangsúly a középsőre esik; pl. pakantsgft, gdzelsoft,

r í  r í

gdtsitat, pz’amtv stb. Természetes, hogy azon háromtagú szavak
ban, a melyeknél a prsefixumban, képzőben, vagy ragban a hangzó 
egészen meggyöngült, vagy elveszett, csak egy hangsúly van, pl.

r  r  r r

gvbgndn, p,mqm,m, tsaprqxn, gdlqsn stb.

4. §. Nyelvjárásunkban az összetett szavak mindegyik tagja 
— kevés kivétellel — megőrzi önálló alakját. A kéttagúaknái a

r 1

főhangsúly az előtagon, a mellékhangsúly az utótagon van: hampak
r í  r  i ^ r  1

(Handwerk), nqspiim, haőslqöt, biétshaős stb. Oly háromtagú össze
tételekben, melyeknek előtagja két szótagú, a főhangsúly az előtag 
első szótagjára esik, ha ez nem praefixum, a mellékhangsúly az
utótagra; ilyenforma képlet szerint (a+b)-f-c: bqntvrqk, mesvsmit,
hqntvtäl, fenstvstok, fyomno~ stb. Ha azonban az összetétel utótagja
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kétszótagú és az előtag egytagú, akkor a mellékhangsúly az utótag 
első szótagjára esik; képletben a +  (b+c), pl. usmaxn, stülre'/tv,

r  1 r  t r  1 r  t

tesma~stv, bekrqnan, gfesn, hie&fqnp stb. A négytagú összetételek
ben, a melyeknek mindkét tagja kétszótagú, a hangsúly az elsőre 
és harmadikra esik. Ez utóbbinak a hangsúlya azonban alig érez-

r  t

hetően gyengébb, mint az első szótagé; képletben (a+b)+(c-f-d):
püegv-mä~stv, bitv-füsrv, bqntv-kladn, ébestv-kqndv, teslv-mrrstv stb.

5. §. Oly szótagok, melyeknek hangzója »-vé gyengült, vagy 
kiveszett, nem viselhetnek hangsúlyt. Ez természetes is, mivel 
épen a hangsúlytalanság idézte elő a hangzó gyengülését vagy
elveszését. Tehát: pdkant, gszqkt, tsvslqw, nqinan, ungros, oabdt, 
hoxtsdt, bargst (Herr-Gott), ρϋχΐ, trin^n, za’m stb.

6. §. Az idegen szavak megtartják idegen hangsúlyukat. Pl. 
kom,tide.a, masien, gqnaral, écmdcír, kaprql, kánál, monStrgnis, kaö- 
tsiö~, (pizdnw.ro stb. Ugyanez áll oly idegen szavakra is, a melyek 
a közbeszédben sűrűn előfordulnak, pl. kaplo~ (Kaplan), bvkgntsn,

r  r  r r

masi~, jqhgnds (.Johannes), spagqt, f abrek stb.

7. §. Az összefüggő beszédben a mondat legfontosabb szava 
kiemelkedik ugyan, de nem feltűnő módon. Lelki effektusok: 
öröm, csodálkozás, meglepetés stb. kifejezésénél a hangsúly már 
változatosabb.

II. N yelvjárásunk hangjai.
1. M a g án h a n g zó k .

Nyelvjárásunk magánhangzói a következők: a)  egyszerűek : 
i i ; e e; e é ; 9 ; a d ; a ä ; v ; q <J; ο ö ; o ö ; q q; ö δ; 
ö p ; u ü ; u u. b) diphthongusok: ae; aö ; ξο : ie ; ea ea; oa 
oa ; öa öa ; ue ; üs ; (oe, in), c) nasalis-vocalisok : g~ ; ö~ ; fc~; 
ü~; u~ i~. d) nasalis-diphthongusok: ao~, ae~.

E g y s z e r ű  m a g á n h a n g z ó k .
8. §. t l. Képzésüknél a nyelv hegye az alsó fogsorra támasz

kodik, felső része a szájpadlást érinti olyanformán, hogy a középen
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rést enged a levegőnek; oldalai gyengén érintik a hátsó-felső záp- 
fogakat. Az ajkak körülbelül 1 cm. nyilast képeznek. A szájszög
letek egy keveset visszahúzódnak. A hosszú l képzésénél abban 
van eltérés, hogy az articulatio feszesebb, a nyelv kissé erősebben 
érinti a zápfogakat.

9. §. g. A nyelvállás abban tér el az előbbitől, hogy a nyelv 
begye az alsó foghást már érinti. Az alsó állkapcza lejebb eresz
kedik a nyelvvel együtt, minek következtében a nyelv háta és a 
szájpadlás között jóval nagyobb a hézag, mint az i-nél. Az ajkak 
is jobban szétnyílnak — nyílásuk 1 cm.-nél is nagyobb — de még 
mindig nem annyira, mint az egész nyílt a hangnál. A szájszög
letek nem húzódnak hátra. Az articulatio is kevésbbó feszes, mint 
az i hangok képzésénél. Nem oly nyílt, mint a köznyelv nyílt e-je. 
Az g nyelvjárásunkban csak röviden fordul elő és csak az m, n, 
előtt; idegen és irodalmi szóban az r előtt is.

10. §. e e. Mindkettő zártabb, mint az <?; körülbelül meg
felel a köznyelv zárt e hangjának. Az e é hangokat megkapjuk, ha 
a nyelvet az alsó állkapczával együtt az ς hangnál leírt állásból 
egy kissé felemeljük úgy, hogy eleje oldalt a felső-első zápfogakat 
érinti, hegye az alsó metszőfogak alveolájánál van, háta pedig köze
lebb jut a szájpadláshoz. A szájszögletek hátrahúzódnak, nyílásuk 
kisebb, mint az hangnál. A hosszú é-nél ép úgy, mint a hosszú 
ϊ -nel — valamint nyelvjárásunk minden hosszú hangzójánál — 
az articulatio feszesebb. A bosszú é még abban is különbözik a 
rövid e-töl, hogy a szájszögletek alig észrevehetően hátrább húzód
nak. Az e é előfordul mindenféle hangkapcsolatban, nasalisok 
előtt azonban ritkábban. 11

11. §. e t. Nyelvjárásunk legzártabb e hangjai. Képzésüknél 
a nyelv háta majdnem oly közel van a szájpadláshoz, mint az i 
hangnál (dorsalis), csak valamivel hátrább áll, a minek következté
ben oldalai a felső fogsor zápfogait érintik. Hegye az alsó metsző
fogakra támaszkodik. A szájszögletek liátrahúzódása ugyanaz, mint 
az e é hangoknál. A hosszú k majdnem azonos a magyar é hanggal 
(élet). Nyelvjárásunkban, a melyben egyáltalában nagy az elősze
retet a zárt hangok iránt, nagyon gyakran fordul elő az e hang; 
az e már ritkábban. Állhatnak bármely hang szomszédságában.
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12. §. a. Hangsúlytalan régi e, ritkábban i helyén álló hang. 
Képzésénél a nyelv indifferens állást vesz fel, az ajkak körülbelül 
Va cm. nyílást alkotnak. Az articulatio laza. Leginkább csak p re 
fixumokban és képzőkben fordul elő. Hangsúlyt nem viselhet.

13. §. a ä. Zártabbak a köznyelv nyílt a hangjánál. Alsó 
nyelvállással képezett hangok. A nyelv az e hangok állásából hát
rább húzódik, ugyanakkor hegye az alsó metszőfogaknál egy 
kissé lejebb száll és alig érinti őket. Az ajkak nyílása körülbelül 
akkora, mint az ξ hangnál, a két fogsor azonban legfeljebb V* cm. 
távolságra van egymástól. A szájszögletek nem húzódnak hátra. 
A rövid α-nál az articulatio lazább, mint a hosszúnál. Nasalis 
hangok előtt csak ritkán állnak.

14. §. a g. Az előbbieknél zártabbak. A nyelv jobban hátra
húzódik, mint az előbbi hangoknál, hegye is távolabb áll az alsó 
metszőfogaktól. A lágy iny hátsó része nagyon keveset ereszkedik 
és a levegő egy jelentéktelen része (tükrön megfigyelhetően) az 
orrüregen jön ki. Ejtése tehát nasalizált. A fogsorok egymástól 
való távolsága kisebb V* cm.-nél. Nasalisok előtt szoktak állani, 
de csak akkor, ha ezek nem szótagképzők.

15. §. ». Képzésénél a nyelv csak annyiban tér el az a hang
nál említett indifferens állástól, hogy jelentéktelenül hátrahúzó
dik, hegye az alsó metszőfognál ugyanazt a helyzetet veszi fel, 
mint az a ü hangoknál, az ajkak és fogsorok egymástól való távol
sága azonban kisebb. Ejtése mindig rövid és csak hangsúlytalan 
szótagokban állhat, egyébiránt gyakran előforduló hang.

16. §. £ <}. A nyelv hátrább húzódik, mint az a hangok kép
zésénél, fekvése magasabb (középső), hegye eltávolodik az alsó fog
sortól és foghústól és egyiket sem érinti. Ajakgömbölyítésük mér
sékelt, nem oly erős, mint pl. az g vagy u hangoknál; a középen 
hagyott nyílás ovális, átmérője hosszában 1 cm.-nél is több. Na
salis hangok előtt csak ritkán állanak.

17. §. o ö. Az előbbieknél zártabbak. A nyelvállás ugyanaz. 
Képzésüknél a lágy iny hátsó része olyformán ereszkedik, mint az 
a ä hangoknál, a levegőnek egy nagyon csekély része az orrüregen 
jön ki. Ejtésük tehát csekély mértékben szintén nasalizált. Az
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ajkak nyílása csak egy árnyalattal kisebb, mint az q hangoknál. 
Nasalisok előtt állanak, ha ezek nem szótagképzők.

18. §. o p. Erősen zárt o hangok, a melyek úgy képzésükre, 
mint hangzásukra nézve közel állanak az tí-hoz, de azért o jellegü
ket megőrizték. Hátsó-felső nyelvállással képezett hangok. A nyelv 
hátsó része közel van a lágy Ínyhez, hegye is magasabbra emelke
dik. mint az o ö hangok képzésénél. Az ajakgömbölyítés erős; az 
ajkak jobban előrecsúcsosodnak és a középen hagyott nyílásuk 
kisebb, mint a 16. és 17. §-okban leírt q, o hangoknál, azaz köze
ledik a kör alakjához, átmérője alig 1 cm. Bármely hangkapcsolat
ban fordulnak elő és nagyon gyakori hangok.

19. §. q q. A nyelv az q hang állásából felemelkedik és előre
jön, hegye az alsó metszőfogak mellett ugyanazt az állást veszi fel, 
mint az q hangnál. Az ajakgömbölyítés erősebb, mint az ο δ han
goknál. A legtöbbször mint umlautok fordulnak elő. Nasalisok 
előtt csak akkor állhatnak, ha ezek szótagképzők.

20. §. ö o. Az előbbieknél zártabbak. A nyelvállás ugyanaz, 
mint az q hangoknál, az ajkak távolsága egymástól azonban kisebb. 
Képzésüknél a lágy iny annyira ereszkedik, mint az a q hangok
nál; ejtésük kissé nasalizált. Nasalisok előtt állanak, ha ezek nem 
szótagképzők. Rendesen mint az ο δ umlautjai szerepelnek.

21. §. ö 5. Erősen zárt ö hangok, a melyek közel állnak az 
ώ-höz. Képzésüknél a nyelv az o hang állásából emelkedik és előre 
jön úgy, hogy már nem a lágy ínyhez, hanem a (kemény) szájpad
láshoz áll közel, hegye az alsó metszőfogakra támaszkodik, olda
lai a felső fogsorhoz simulnak, egész alakja dorsalis. Az ajakgöm
bölyítés olyan, mint az p hangoknál, a melyeknek umlautjai gya
nánt szoktak állani.

22. §. u ü. A legközelebb állanak az p p-hoz, de zártabbak. 
Az p állásból a nyelv felfelé és egy kissé előbbre húzódik és érinti 
a szájpadlás azon részét, a hol a lágy iny kezdődik. Az ajakgöm- 
bölyítésnél az ajkak valamivel jobban előrelépnek, nyílásuk is 
kisebb, mint az ö hangoknál.

23. §. ü u. A nyelvállás ugyanaz, mint az ö hangnál, azzal 
a különbséggel, hogy háta erősebben közeledik a szájpadláshoz és
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a középen a kitóduló levegő számára rést enged, mint az i-nél. 
A nyelv hegye oly állásban van, mint az ö hangnál, de erősebben 
támaszkodik az alsó metszőfogakra. Az ajakgömbölyités kissé erő
sebb, mint az w-nál, nyílásuk is szűkebb.

D i p h t h o n g u s o  k.
Nyelvjárásunkban a diphthongusok jelentékeny szerepet ját

szanak. Az ae, aö, φ  kivételével valamennyi diphthongus az r 
hangnak vocalizálódásából keletkezett, nyílt és zárt szótagban 
egyaránt. E tekintetben csak egy-két az irodalmi nyelvből került 
szó, továbbá a családnevek tesznek kivételt. Ez utóbbiakat a me- 
czenzéfi nem változtatja meg.

A diphthongusoknál az első hang teljesebb, időtartama is 
egy csekélységgel nagyobb, egyébiránt mindkettő rövid.

24. §. ae. Képzésénél a nyelv az a hang állásából (13. sz.) 
előre-íelfelé húzódik, hegye az alsó metszőfogak alveolájához jut; 
állása tehát körülbelül ugyanaz, a melyet az e hangnál elfoglal. 
A szájszögletek az e-nél nagyon keveset húzódnak hátra.

25. §. aö. Az átmenet az a hangból az o-ba úgy történik, 
hogy a nyelv emelkedik, hegye is visszahúzódik az alsó fogsortól. 
A nyelv e mozdulatával egyidejűleg történik az ajakgömbölyités is, 
a mely a 16. §-ban említett mérsékelt gömbölyítésnél is gyengébb, 
nyílásuk szélesebb. Nasalis előtt néha aö.

26. §. eo. E diphthongus g hangzója egy fél fokkal még nyíl
tabb, mint a 9. §-ban leírt g hang. Közel áll a köznyelv nyílt e-jé- 
hez. Képzésénél a nyelv megtartja az g hangnál elfoglalt állást, de 
az alsó állkapczával egy kicsit ereszkedik, a fogsorok és ajkak egy
mástól való távolsága is nagyobbodik. Az így képezett £ hangból 
az átmenet úgy történik, hogy az alsó állkapcza emelkedik, a nyelv 
háta közelebb jut a szájpadláshoz. E mozdulattal egy időben tör
ténik az ajakgömbölyités, a mely itt már erősebb, mint az aö diph
thongus ó hangjánál.

27. §. ié. Az i hang itt ugyanaz, melyet már a 8. §-ban leír
tunk. Az e-be való átmenetnél a nyelv lejebb száll, elhagyja a felső 
szájpadlást és körülbelül oly helyzetet vesz fel, mint az a hangnál, 
csakhogy az » hang nem oly nyílt mint ez az e, mert a nyelv emlí
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tett mozdulatával egyidejűleg az alsó állkapcza is ereszkedik és az 
ajkak és fogsorok távolabb vannak egymástól, mint az a hangnál.

28. §. ea ea. Az e hang itt ugyanaz, a melyet a 10. §-ban 
leírtunk, csupán azzal a különbséggel, hogy a szájszögletek nem 
húzódnak annyira hátra. Az átmenetnél a nyelv az a a hangok 
állásába helyezkedik, azaz elhagyja a felső zápfogakat, hátra és 
egyúttal lefelé húzódik. Az a a hangok között a különbség ugyanaz, 
a melyet már a 18., 14. §-okban láttunk.

29. §. oa oa. Képzésüknél a nyelv a középső állásból az 
alsóba jut, miközben az alsó állkapcza is lejebb száll és az ajkak 
is jobban távolodnak egymástól. Az a a hangok itt egy árnyalattal 
zártabbak, mint az előbbi diphthongusnál.

30. §. <la qa. Az (> hang ugyanaz, mint a 19. §-ban leírt <[. 
A második hangra való átmenetnél a nyelv ugyanazt a mozdulatot 
teszi, mint az ea ea diphthongusoknál; az α a hangok is ugyanazok.

31. §. us. A nyelv az u hang állásából (22. §) lejebb száll és 
előrejön olyformán, hogy hegye az alsó metszőfogakhoz közeledik, 
de valamivel távolabb marad tőle, mint az az indifferens állásnál 
történik. Az átmenetnél az alsó állkapcza is lejebb száll. Az e hang 
körülbelül egy fél fokkal zártabb, mint az e (10. §); a legközelebb 
áll az ié diphthongus e-jéhez.

32. §. üs. Az ü hang állásából a nyelv átmegy az előbbi §-ban 
leírt állásba. Az ε hang itt ugyanaz, mint az us diphthongusban.

Jegyzet. Egy ritkán előforduló diphthongus oe oe, csak össze
függő beszédben találkozunk vele. Pl. boey — wo ich ; hoey =  habe 
ich. — Még ritkább az m diphthongus, a mely tudtommal csak e 
szóban fordul elő: duiy =  durch.

N a s a l i s - v o c a l i s o k .

Nyelvjárásunkban elég gyakran fordulnak elő erősen nasali- 
zált hangok. A nasalizálás az a, o ritkábban az e, u, ü, ö hangok
nál következik be, de csak n-\-cons., vagy a szóvégi n előtt és min
dig zárt szótagban egy-két eset kivételével. Idegen szavakban is 
fordulnak elő. Jelük a betű felett jobbra ~ : q~, ö~, é~, ő~, ü~, ü~. 
Az a~, ö~ hangok teljesen olyan ejtésüek, mint a francziában az
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en, on (en-gager, coup-on); a többiek valamivel nyíltabbak. Vala
mennyi hosszú, képzésüknél az é~, o~ kivételével az articulatio 
feszes.

33. §. a~. A nyelv állása hátsó-alsó; háta a középen egy 
kissé kidomborodik, hegye nem érinti az alsó fogsort. A fogak 
közti nyílás csekély, az ajkak nyílása kisebb, mint az g hangoknál. 
A lágy iny hátsó része jobban ereszkedik, mint pl. az a hangnál 
és a levegő egy jelentékeny része az orrüregen jön keresztül. Innen 
erősen nasalizált jellege.

34. §. ö~. A nyelv az o állásból jelentéktelenül hátrahúzó
dik, a lágy iny erősebben ereszkedik, mint az a~ képzésénél úgy, 
hogy közel ju t a nyelv hátsó részéhez. Az ajakgömbölyítésnél ha
gyott nyílás kisebb, mint az q hangoknál. Nasalis jellege erősebb, 
mint az a~ hangé.

35. §. 5. Képzésénél a nyelv állása és az ajkak gömbölyítése 
olyan, mint az ö, o hangoknál, a melyektől csak abban tér el, hogy 
a lágy iny ereszkedése miatt nasalizált jelleget kap.

36. §. é~. A nyelv ugyanazt az állást veszi fel, a melyet az e 
hangnál azzal az eltéréssel, hogy háta nincs oly közel a szájpad
láshoz, nyíltabb is, mint az e hang. A nyelv hegye erősen támasz
kodik az alsó metszőfogakra. A szájszögletek hátrahúzódása mini
mális ; az ajkak nyílása körülbelül 1 cm. A lágy iny ereszkedése 
csekélyebb mértékben történik, mint az előbb tárgyalt két orr
hangnál, nasalis jellege nem is olyan erős, mint amazoké, a leve
gőnek csupán kis része jön ki az orrüregből. Nasalis hangjaink 
közül ez a legkevésbbé nasalizált, mindamellett külön jellel jelöl
tem, mert a többi e hangok mindegyikétől eltér.

37. §. ü~, ü~. Mindegyikük nasalizáltabb, mint az e hang, 
de nem annyira, mint az ä~, ö~. Az ü~ képzésénél a nyelv az u 
állástól abban tér el, bogy a szájpadlástól vissza- és egy csekély 
mozdulattal hátralép. E mozdulattal a lágy iny is ereszkedik. Az 
ajakgömbölyítésnél hagyott nyílás inkább széles, mint magas, szé
les hasadáshoz hasonló. Az u~ képzésénél a nyelv — az ü állásból 
kiindulva -—- ugyanazt a mozdulatot teszi, a melyet az ü~ hangnál 
említettünk, csakhogy az articulatio helye előrébb van; tehát az
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ü~ hátul képezett hang, az ü~ elül képezett. Az ajakgömbölyítés 
erős, az ajkak nyílása közeledik a kör alakjához.

Jegyzet. Csupán néhány szóban találunk nasalis i hangot 
is (l~). A rendes i hangtól abban tér el, hogy zártabb és nasa- 
lizált.

N a s a l i s  d i p h t h o n g u s o k .
38. §. ao~. A nyelv hátsó része az a hang állásából felemel

kedik a lágy iny felé és közép-állást foglal el. Ezzel egy időben 
történik a lágy iny ereszkedése és az ajkak gömbölyítése; a lágy 
iny és a nyelv hátsó része jobban közelednek egymáshoz, mint pl. 
az e~ hangnál, de elég kényelmes nyílást hagynak, hogy a levegő 
egy jó része kijöhessen rajta. Az ajkak nyílása hosszában körül
belül 1 cm., magasságban azonban legfeljebb félannyi. Eitka hang.

39. §. ae~. A nyelv az a állásból az e hanghoz hasonló állásba 
jut. Azaz előrehúzódik és felfelé úgy, hogy hegye gyengén érinti 
az alsó metszőfogakat. A lágy iny annyira ereszkedik, mint az ao~- 
nál. A szájszögletek nem húzódnak hátra.

E két diphthongus egyike sem annyira nasalizált, mint az 
a~ vagy ö~.

2. M á ssa lh an g z ó k .

Nyelvjárásunk mássalhangzói: explosivák : b, p, d, t, g, k, — 
liquidák: l, r, — nasalisok: m, n, n,, n, — spiránsok: s, z (z ) , s, 
f, v, j, y, x, — affricaták: ts, ts, — hehezet: h. Szótagképző más
salhangzók : l, n, m, ψ. Az m és n csak akkor, ha a szó közepén 
tenuis esett ki.

E x p l o s i v á k .
40. §. a) b, p. Mindkettő bilabiális hang. k p  ejtésénél az 

ajkak összeszorítása jóval erősebb és ennek következtében az ex- 
plodálás is hirtelenebbül történik, mint a b hangnál.

b) d, t. Képzésüknél a nyelv hegye a felső alveolára támasz
kodik és pedig a í-nél erősebben (fortis),*) a ú-nél gyengébben tá
maszkodik (lenis).

*) Ez utóbbinál a nyelv hegye már az alsó metszőfogak felső ré
szét érinti.
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c) g, k. A levegő elzárása a nyelv hátával történik, a g-nél 
gyengébben, a fc-nál erősebben. Az elzárás helye változik az előt
tük, vagy utánuk álló magánhangzótól. Ha ez a magánhangzó 
elülső nyelvállással képződött, akkor a nyelv háta a szájpadláshoz 
szorul; ha pedig hátsó nyelvállással képződött, akkor a nyelv és a 
lágy iny zárja el a levegőt.

Az explosivákat nyelvjárásunk nem ejti aspirálva.

L i q u i d á k .
41. §. a) l. Alveolaris hang. Hátsó nyelvállással képezett 

voealisok után, továbbá a szótagképző Z-nél a nyelv hegye egy 
kicsit feljebb húzódik, de a hang még ilyenkor sem postalveolaris. 
A levegő a nyelv által hagyott oldalréseken jön ki.

b) r. Tiszta alveolaris hang. A nyelv oldalai a felső zápfoga- 
kat gyengén érintik, hegye a felső alveola felé artikulál. Mint szó
tagképző hang nem fordul elő. Leginkább csak a szó elején áll, a 
szó közepén néhány eset kivételével mindig diphthongussá válik. 
A szó végén csak az idegen és az irodalmi nyelvből került (család
nevek) szavakban fordul elő.

N a s a l i s o k .
42. §. a) m (m), n (n). Az m bilabiális, a szótagképző m-nél 

az ajkak összeszorítása valamivel erősebb. Az n képzésénél a nyelv 
csúcsa a felső metszőfogaknál van, folytatólag gyengén érinti a 
felső foghúst (post-dentalis). A szótagképző M-nél a nyelv erősebben 
támaszkodik a metszőfogakhoz és a foghúshoz.

b) n, m (n). Az ^-nél a nyelv háta a szájpadláshoz szorul 
(palatális), az «-nél a nyelv hátsó része a lágy ínyhez szorul (gut- 
turalis). Az előbbi elülső, ez utóbbi hátsó nyelvállással képezett 
magánhangzók után áll. A szótagképző « mindig gutturalis.

S p i r á n s o k .
43. §. a) s, z. Az s zöngétlen spiráns. A nyelv hegye az alsó 

metszőfogak felső részéhez támaszkodik, eleje gyengén simul a 
felső foghúshoz, de úgy, hogy a középen helyet hagy a kitóduló 
levegő számára. A felső fogsor előbbre áll, mint az alsó. A z zön
gés. A nyelv hegye erősebben támaszkodik az alsó metszőfogak-

Magyarországi német nyelvjárások, i. 2
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hoz, egyúttal egy kicsit lejebb is száll. A levegő kitódulása erélye
sebb. A szó végén nem állhat.

b) s ( é ) .  Az s-néla nyelv begye a felső metszőfogak húsához 
emelkedik (alveolaris), de csak lazán érinti. Ejtésénél az alsó ajak az 
indifferens állásból alig észrevehetően előrelép. A z hangot nyelv
járásunk csak idegen szavakban ismeri. Szintén alveolaris hang.

c) / ,  v. Mindkettő labiodentális. A felső metszőfogak az alsó 
ajakra helyezkednek, az/-nél gyengén, aw nél erősebben; a levegő 
a metszőfogak és ajak közötti résen jön ki. A szó elején az /, ha 
az utána következő vocalis hangsúlyos, valamivel erősebben hang
zik, mint a szó belsejében, vagy végén. A v hang csak ritkán for
dul elő nyelvjárásunkban.

d) j, χ, x. A j  palatális hang. A χ, x hangok tulajdonképpen 
csak a képzés helye szerint különböznek (ich, echt, acht). Ha i 
hang áll előttük, a nyelv a szájpadláshoz szorul, de ha e vagy ö 
hang, akkor egy keveset hátrább húzódik. A hangjelölésben e cse
kélységtől eltekintettem és mindkét esetben χ jelt használtam. Ha 
a, o, vagy u hang előzi meg, a nyelv a lágy ínyhez simul. Itt is 
van eltérés, t. i. az a után a legmélyebb az érintkezési pont, az Μ
η ál a legmagasabb, az o-nál közepes. A hangjelölés egyszerűségére 
való tekintetből itt is egy jelt használtam : x. E szerint χ palatális, 
x gutturalis hangot jelöl.

A f f r i c a t á k .
44. §. ts, ts. A ts képzésénél a nyelv ugyanazt az állást veszi 

fel, melyet az s-nél azzal a különbséggel, hogy erősebben szorul 
az alsó metszőfogakhoz és a felső foghúshoz úgy, hogy egy pilla
natra teljesen elzárja a levegőt. Azután egy kis mozdulattal a felső 
foghúsnál rést enged és a levegő azon jön ki. A is" képzésénél a 
nyelv hegye a felső alveolához szorul és elzárja a levegőt, majd 
hirtelen rést enged a középen a kitóduló levegő számára.

45. §. h. A hehezetnél a levegő szabadon jön ki; a száj az 
utána következő magánhangzó ejtéséhez szükséges alakot veszi fel. 
Nem különbözik a köznyelv h hangjától. Csak a szó elején állhat 
magánhangzó előtt, a szó közepére csak összetételekben kerül.

Jegyzet. A betű felett jobbra levő ’ jel a lélegzetnek egy pil
lanatra való megakasztását jelenti. Ez csak szótagképző n, m, » 
(1. 173—176., 171. §), és magánhangzó előtt történhetik (1. 158. §).
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III. A hangok  története.

1. M a g án h a n g zó k .

E g y s z e r ű  m a g á n h a n g z ó k .
Az egyszerű kfn. magánhangzóknak nyelvjárásunkban ré

szint egyszerű magánhangzók, részint diphthongusok felelnek 
meg. Ritkább az az eset, mikor kfn. egyszerű magánhangzóknak 
nasalisok, illetve nas. diphthongusok felelnek meg. Ez utóbbi két 
csoportot külön tárgyaltam.

Kfn. a.
46. §. Az egy- és kéttagú szavakban, nagyrészt zárt szótag

ban a kfn. a >  a: af (Affe), api (Apfel), ast (Ast), fain (fallen), flax 
(flach), gast (Gast), hats (Katze), palt (bald), nas (nass), haln (halten), 
gas (Gasse), flas (Flasche), zalts (Salz), (lax (Dach), last (Last), plats 
(Platz), sats (Schatz), traxt (Tracht), sbax (schwach), falts (falsch), 
smalts (Schmalz), baks (Wachs), sbats (schwarz), daks (Dachs), flaks 
(Flachs), alt (alt), zak (Sack), maxn (machen), kral (Kralle), sarn 
(scharren), hasn (hassen), laxn (lachen), baxn (wachen), safn (schaf
fen), flastn (Pflaster), sna’m (schnappen), rat (Ratte), ha'n (hacken), 
gain (Galgen), kapsl (Kapsel), basv (Wasser), aks (Achse) stb.

Nasalis előtt a : pant (Band), krauts (Kranz), tsant (Zahn), 
lant (Land), tan (Tanne), tgnts (Tanz), giants (Glanz), dank (Dank), 
krank (krank), pgnk (Bank), spgndn (spannen), sbgnts (Schwanz), 
saut (Schande), stam (Stamm), ban (Wange), pan (bange), sign 
(Schlange) stb.

Csak kivételesen q : qbv (aber).
Jegyzet. A régi a megmaradt ezekben: tsarn (kfn. zerren, 

zarren), sparn (kfn. sperren, Sparren).

47. §. Kfn. a az r-f-cons. előtt — tehát zárt szótagban — 
nyelvjárásunkban oa; m és n előtt og : vagyis az r vocalizálódott; 
oabdt (Arbeit), poat (Bart), soaf (scharf), gna í'gar), oas (kfn. ars),foap 
(Farbe), koak (karg), koat (Karte), soat (Scharte), moak (Mark); ίχ 
toa, toast, toa (ich darf, —st, —); bogin (warm), dvpoqmon (erbar
men), dvfogn (erfahren), ogm (arm); gogn (Garn), spogn (sparen), 
fogn (fahren). — Koal (Karl).

2 *



Jegyzet. Kivételek: stark (stark), sbats (schwarz), mark (Markt), 
hat (hart), hats (Herz), dat (dort), bat (warte) és az irodalmi nyelv
ből került szavak : park (Park), pártáé (Partei).

Kfn. a.
48. §. Kfn. d >  o. Nagyrészt a kfn. kéttagú szavak nyílt 

szótagjában: ödv (Ader), ömt (Abend), on (Athem), spröx (Sprache), 
plös (Blase), straf (Strafe), ströfn (strafen), frök (Frage), frön (fra
gen), möln (malen), plök (Plage), plön (plagen), slöfn (schlafen), 
sbögv (Schwager), bök (Wage), prö’ri (braten), plötv (Blatter), nötn 
(Natter), — gröf (Graf), Jdöftv (Klafter), dröt (Drat), röt (Bat), söf 
(Schaf), slöf (Schlaf), plö (blau). — Igék participiumában : gadöxt 
(gedacht), gaslöfn (geschlafen), gafrökt (gefragt), gaplözn (geblasen), 
gamölt (gemalt), stb.

Kfn. d >  f ; sqldqt (Soldat), spitql (Spital). — Nasalis előtt ö: 
jömgn (jammern), zörridn (Samen), ömas (kfn. ämeige).

Kfn. d-\-r a zárt szótagban υα: doa (dar), kloa (klar), boa 
(wahr), gafoa (Gefahr), joa (Jahr), poa (Paar).

Kfn. e és umlaut -e.
49. §. Kfn. e nasalisok előtt g: qnt (Ende), mqnts (Mensch), 

hgmp (Hemd), stqmpl (Stempel), trqnan (trennen), rqnan (rennen), 
kqnan (kennen), nqnan (nennen), mqnan (mengen), dgrifri (denken), 
lenfn (lenken), sqnfn (schenken).

50. §. Kfn. e a p, t, s, ■/ (l), továbbá a szótagképző n előtt e : 
ρβχν (Becher), pesv (besser), nesl (Nessel), eyt (echt), fest (fest), fet 
(fett), kesl (Kessel), stein (stellen), gazets (Gesetz), pet (Bett), felzn 
(Fels), fesln (fesseln), gazel (Geselle), strek (Strecke), nets (Netz), 
zetsn (setzen), betsn (wetzen), trep (kfn. trappe, treppe), be’n (we
cken), kle'p (klecken), re’n (recken), ne'n (necken), de’n (decken), 
smen (schmecken).

51. §. Kfn. e >  qdngiitsn  (ergötzen), bqsn (kfn. waschen, 
weschen), aöslqsn (auslöschen), glöntsl (Nachtlampe. Kfn,glen...?).

Kfn. e >  e : garet (geredet).

52. §. Kfn. e >  e nagyrészt spiránsok és az I előtt: dresn 
(dreschen), fresn (fressen), esn (essen), zel’n (selten), presn (pressen),
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mesn (messen), kneyt (Knecht), le’n (lecken), preyn (brechen), steyn 
(stechen), fley'n (flechten), tsey (Zech), reyn (Bechen), feit (Feld), 
kein (Keller), helfn (helfen), fefv (Pfeffer), mein (melden), zelbo (sel
ber), beit (Welt), trefn (treffen), spek (Speck), fle’n (Flecken).

Kfn. e >  a : har (Herr); a bér (Beere) szó összetételeiben υ : 
hälpv (Heidelbeere), strqpslpv (Bocksbeere), hqmpv (Himbeere), 
kratspv (Brombeere).

Kfn. é nas. előtt g : ragman (nehmen), pemzl (Pinsel), fqnstv 
(Fenster),

Kfn. e >  e : vein (bellen).

53. §. Kfn. e, e -f- r kapcsolatnak nyelvjárásunkban ea, eg 
felel meg; nagyrészt zárt szótagban: peak (Berg), eat (Erde), eats 
(Erz), heat (Herd), beafn (werfen), beat (wert), tsbeak (Zwerg), geäst 
(Gerste), mea (Meer), pea (Bär), smea (Schmer), émeatsn (schmer
zen), bea (wer), hea (er), beak (Werk és Werg); eanst (Ernst), lean 
(lernen), gegn (gerne), steam (Stern), bean (werden), steam (sterben), 
kean (Kern), dea (der, pronomen dem).

Jegyzet. Kivétel: hats (Herz; ritkán heatsn Herzen).

54. §. Kfn. e a zárt szótagban r+cons. előtt, miután az r 
vocalizálódott, nyelvjárásunkban ea, nas. előtt ea: featek (fertig), 
keal (Kerl), keats (Kerze), feakl (Ferkel), heabast és heapst (Herbst), 
eal (Erle), mea’n (merken), earn (erben), geqm (gerben), kean (keh
ren), tseqn (zehren), fvdegm (verderben).

55. §. Kfn. e nas. előtt g. 1. plurális: ségraís (Schwänze), tgrats 
(Tänze), kr^nts (Kränze), Igndn (Länder), 7igraf (Hände), bent (Wände), 
pqndv (Bänder), mg/iw (Männer), mgraff (Mäntel), ejntn (Ämter), sigm 
(Stämme), strgra, (Stränge), isgrai (Zähne). — 2. comparativus: Iqnkn 
(länger — térről), Iqnyo (länger — időről), krankt) (kränker). — 
3. szóképzés: gndqn (ändern), /tgmara (kfn. harnen, hemen), ofhqnpn 
(kfn. hangen, hengen), gra,s’ra (ängsten), kränkln (kränkeln), /cgmara 
(kämmen),ginnten (glänzen),gstrqnk(Getränk),psstyndek(beständig), 
lejrd (Lämmlein), sfgraj (Stängel), isgraj (Zängel), spr^npn (sprengen).

56. §. Kfn. e >  e, ha nem áll utána nasalis: pekv (Bäcker), 
eytd (kfn. ahte, eht), goseft (Geschäft), helft (Hälfte), kreftek (kräf
tig), preytek (prächtig), epl (Äpfel), gest (Gäste), gesl (Gässel), beytn 
(Wächter), est (Äste), esp (Espe, kfn. aspe), setsn (schätzen), eltv
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(älter), keltv (kälter), sbetsv (schwärzer), nesn (nässer), deyv (Dä
cher), feltsv (fälscher), beldv (Wälder), étel (Ställe), da kelt (die 
Kälte), eh tök (alle Tage).

Kfn. e >  e az erős ragozású igék pra:sensének 2. és 3. sze
mélyében az egyes számban: fain >  feist, felt (fällst-t), haln : heist, 
heit (hältst-t), losn : lest, let (lässt-t), baksn : bekst (wächst).

Kfn. e >  <i: bösr;m (Wäscherin) a bqsn (waschen) ige analó
giájára; ugyanígy: d» bös (die Wäsche).

57. §. Kfn. e, as -\- r kapcsolatnak — mint umlaut is — ea, 
eg felel meg: eaml (Ärmel), feam (färben), begmsn (wärmen), neun 
(nehren),jealiy (jährlich), gafealiy (gefährlich), steak (Stärke), stea’n 
(stärken), sbea (ófn. swári, kfn. swaere), sea (ófn. többes scári, kfn. 
schaere), mea (ófn. meri, mari, kfn. mer). — Meatl (Martin).

Kfn. (B-\-r >  öa: boa, böast, bögn (ich wäre, wärest, wären); 
foot (fährt).

Kfn. e.
58. §. Kfn. é >  e néhány kfn. szó nyílt szótagjában: zel(Seele), 

sne (Schnee), ebek (ewig), kle (Klee), re (Reh), be (wehe), me (mehr).
Kfn. é-\-r a nyílt szótagokban ea, eg : ea (Ehre), kegn (keh

ren, vertere), egn (ehren), lean (lehren).

Kfn. i.
59. §. Nagyrészt zöngétlen hangok előtt (t, k, s, f , χ \  liquida 

(Ϊ) és a szótagképző n előtt a kfn. i >  e : piek (Blick), plets (Blitz), 
met (mit, Mitte), dek (dick), destl (Distel), gsnek (Genick), gasekt 
(geschickt), grel (Grille), kest (Kiste), neyt (nicht), re/to (Richter), 
reytek (richtig), res (Riss), sef (Schiff), sret (Schritt), zeyl (Sichel), 
zets (Sitz), zetsn (sitzen), spets (Spitze), strek (Strick), strey 
(Strich), belt (wild), strep (stricken), pelt (Bild), petv (bitter), 
prets (Pritsche), v-pesl (ein bischen), hets (Hitze), geft (Gift), gref 
(Griff), lestek (listig), mest (Mist), seit (Schild), treytv (Trichter), 
tret (Tritt), stel (still), meliy (Milch), flen  (flicken), éten (sti
cken), rey’n (richten), fvsle'n (verschlicken), slets (Schlitz), sen 
(schicken), fest (kfn. vist, vist), steft (Stift), slef (Schliff), sreft 
(Schrift) — tes (Tisch), fes (Fisch), tseps (Zips), [fvbeyn (verwichen, 
heuer?)]. Igék participiumában: gaslefn (geschliffen), fvgeft (ver-
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giftet), gastreyn (gestrichen), gastrekt (gestrickt), gaflekt (geflickt), 
gasekt (geschickt), fvslekt (verscklickt) stb. A wollen ige ragozásá
ban : bei (will), belst, bei; hea es (er ist). A brechung helyén: preyn : 
preyst, preyt (brichst-t), dresn: dresst, drest (drischst-t), dvsre’n : 
dvsrekst, dvsrekt (erschrickst-t), steyn: steyst, steyt (stichst-t), trefn: 
trefst, treft (triffst-1), helfn : helfet, helft (hilfst-t), gel'n : gelt (gilt), 
fvgesn: fügest (vergisst), sbeln : sbelst, sbelt (schwillst-t), kbeln: kbelt 
(quillt), fresn: f r  est (frisst), spreyn: sprcyst, spreyt (sprichst, spricht)-

60. §. Kfn. i nas. illetőleg nas. +  dent, előtt p. ppian (bin
den), dpian (darin), gr (pú (kfn. grint), f pis tv (finster), spvan (schin
den), kpit (Kind), spnäl (Schindel), sppian (spinnen), stpn (Stimme), 
b$nt (Wind), bejitv (Winter), pipit (blind), pastpnt (bestimmt), 
gasbpit (geschwind), hpitv (hinter), hpnpv (Himbeere), fvsbpien 
(verschwinden).

Kfn. i >  <2: pgs (bis).
Kfn. i >  ö : tsbösn (zwischen), bösn (wissen): bie bösn, ls 

bőst, si bösn.
61. §. Sok esetben a kfn. i megmaradt i-nek, leginkább a 

nas. előtt, ha ezen nas. után nem áll dent. (d, t) ; továbbá a gutt. 
e lő tt: nidv (nieder), iy (ich), inzl (Insel), kitl (Kittel), klin, (Kiinge), 
link (link), fiivn (Finger), fliyt (Pflicht), siyt (Schichte), simpfn 
(schimpfen), fiy (— Luder), sbiman (schwimmen), zirun (singen), 
fiyt (Fichte), mién (mischen), bidv (wieder), zirfn (sinken), bitba. 
(Witwe), birfn (winken), birtok (Wink), trinjn (trinken), ziypr (sicher), 
zin (Sinn), klinln (klingeln), dink (Ding), rink (King), krist (Krist), 
p i’n (bitten), sli’n (Schlitten), hirfn (hinken), síin, (Schlinge), slinan 
(schlingen), tsins (Zins), épiln (spielen ), him.l (Himmel), éiml (Schim
mel), liyt (Licht) ; pist (du bist). — Igék participiumában: gastri'n 
(gestritten), gaéni'n geschnitten), gahinkt (gehinkt), gaklinlt (geklin
gelt) stb.

62. §. Kfn. i-f-r kapcsolat nyelvjárásunkban ie : piek (Birke), 
gapiék (Gebirg), hi'ét (Hirt), hies (Hirsch), kiey (Kirche), kiémas (kfn. 
kirch-mésse, kirmesse), éiém (Schirm), stien (Stirne), biét (Wirt), 
tsbién (Zwirn), smién (schmieren), piet (Birne, plur. pien), gahién 
(Gehirn), siép (Schirbe), ie (ihr), bié (wir), die (dir), mié (mir): hang
súlyos alakok.

A brechung helyén: stegm: étiépst, stiept (stirbst,—t), fv-
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dealn: fvdiépst, fvdiept (verdirbst,—t); beafn: biefst, bieft (wirfst, 
—t); biest, biet (fis, fit; bit =  érit).

Kfn. i.
63. §. Kfn. í >  ae a nyílt és zárt szótagokban egyaránt: 

paesn (beissen), pae (bei), dvpae (dabei), draesek (dreissig), a es 
(Eis), aezn (Eisen), laiip (Leib), laey (Leiche), raef (reif), baet (weit), 
tsaet (Zeit), glaey (gleich), naet (Neid), tsbaek (Zweig), zaet (Seite), 
kraet (Kreide), paeyt (Beichte), taey (Teich), raesn (reissen), 
graefn (greifen), sbaer  ̂ (schweigen), straeyn (streichen), slaefn 
(schleifen), saep (Scheibe), rae (Beihe), straeyln (streicheln), tsaezl 
(Zeise), faef (Pfeife), raem (reiben), traem (treiben), plaem (bleiben), 
sraem (schreiben), slaeyn (schleichen), baeyn (weichen), g,tsaet (kfn. 
gesehide), baes (weiss), baezn (weisen), pabaezn (beweisen), tsaeyjmi 
(zeichnen), saesn (cacare), flaes, flaesek (Fleiss, -ig), praes (Preis), 
frae (frei), fraeliyt és fraeliy (freilich), laest (Leiste), staef (steif), 
slgem· (Schleim), drae (drei; önállóan: dräjd), plae (Blei), mael 
(Meile), straet (Streit), snaet (Schneide), snaen (schneiden), kraesn 
(kfn. krischen), liaerqt (kfn. hi-rät),fael (Pfeil) stb.

Az előbbiek analógiájára: dü gaest, hea gaet (du gibst, er gibt); 
dü laest, hea laet (liegst, ·—-t).

Kfn. o.
64. §. A kfn. o, ha csak nem állott nasalis vagy r, r-)-cons. 

előtt, nyelvjárásunkban q, néhány esetben ο.
Kfn. ο >  q: fqlk (Yolk), frqst (Frost), gqlt (Gold), frqs (Frosch), 

hqlts (Holz), lox (Loch), qks (Oks), rqs (Boss), slqs (Schloss), tqp 
(Topf), bqx (Woche), bql (Wolle), zqln (sollen), dqx (doch), fqrt (fort), 
flqk (Pflock), grql (Groll), stqlpan (stolpern), tql (toll), klqts (Klotz), 
kqxn (kochen), nqx (noch), kqlm (Kolben), gqt (Gott; har-get =  
Herr-Gott), rqk (Bock), stqlts (stolz), glqk (Glocke), fqln (folgen), jqx 
(Joch), klq’m (klopfen),/^’?« (pfropfen), stq'm (stopfen és Stopfen), 
trq’m (Tropfen), pro n (Brocken), kqtsn (Kotzen). — Igék ragozásá
ban: iy klqp, dü klqpst, hea klqpt, bie klq'm — gsklqpt (ich klopfe— 
st—t, klopfen — geklopft); fqlk, fqlkst, fqlkt, fqln,, gsfqlkt (folgen); 
gsstqxn (gestochen) stb.

Kfn. o >  o: hofn (hoffen), kost (Kost), pok (Bock), bql (és böl — 
wohl). ■— Igék participiumában: pdzqfn (besoffen), gdhoft (gehofft) 
[post =  Post, fokán =  schütteln ?j.
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65. §. Kfn. o-\-r>oa, oa a zárt szótagokban: doaf (Dorf), 
koap (Korb), oat (Ort), boat (Wort), moat (Mord), foa (vor), toa 
(Tor), doanv (Dorn), moan (morgen), zogn (sorgen), pogn (borgen), 
dnmoan (ermorden), koan (Korn), tsogn (Zorn), spogn (Sporn), hoat 
(Hort, egy erdő neve), pom (bohren).

Jegyzet. Kivételesen: dust (dort), usgl (Orgel); — fqrt (,im
mer* ; nem diphth.).

Kfn. 6.
66. §. A kfn. ő hangnak nyelvjárásunkban ö felel meg:

pröt (Brod), flö (Floh), frö (froh), grös (gross), höx (hoch), klös 
(Klos), közn (kosen), nöt (Not), östgn (Ostern), klöstn (Kloster), rö 
(kfn. ro, rou), ros (Bose), rot (rot), töt (tot), hg (kfn. wó, w ä; 
összefüggő beszédben bo), stgs (Stoss), shmi, (stossen), lös (los), tröst 
(Trost). — Umlaut: stro (Stroh).

Kfn. őr >  oa mindössze néhány szóban: koa (Chor), oa (Ohr).

Kfn. ö ( oe).
67. §. Kfn. ö >  i[; áll mint az q umlautja: slqs: slqsv 

(Schlösser), lij'/v (Löcher), stqk (Stöcke), frqs (Frösche), rqsv (Bösser), 
rqk (Böcke), flqk (Pflöcke), tqp (Töpfe),· stqlts: stqltsv (stolzer) ; tqpl 
(Töpflein), Iqyl (Löchlein), knqyl (Knöchel), tröpl (Tröpflein). hqltsl 
(Hölzlein), gqldek (golden, vergoldet), glqkl (Glöcklein), frqstln (frö
steln), bqyrsn (Wöchnerin), prqkln (bröckeln); ίχ bqht, du bqhst, hea 
bqht (prseter. imperf. conj.).

68. §. Kfn. ö (oe) >  ö; áll mint az g umlautja: gröst (grösst), 
höyst (höchst), hoys'ns (höchstens), fölv (voller), pök (Böcke), knöpl 
(Knöpflein), kö'/sn (Köchin).

69. §. Kfn. ö (ce)-\-r > ö a , ög nyílt szótagokban: högn 
(hören), stögn (stören), töaxt (töricht), röa (Bohre).

Kfn. b + r  >öa, ög: áll mint az oa, og (kfn. o-j-r) umlautja : 
dognv, plur. dögnv (Dörner), böatv (Wörter), öatl, öatv (Örtlein, 
Örter), köanv (Körner), döafv, döafl (Dörfer, Dörflein), köap (Körbe).

Kfn. u.
70. §. Kfn. u, ha sem r, sem nas. nem követi, nyelvjárásunk

ban q: prqst (Brust), pqt» (Butter), Iqft (Luft), lost (Lust), nqs
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(Nuss), pqlvo (Pulver), nqtsn (Nutzen), tsqkv (Zucker), krqst (Kruste), 
sos (Schuss), sqldv (Schulter), sqlt (Schuld), garqx (Geruch), prqx 
(Bruch).

71. §. Kfn. u > o  nas., illetőleg n as .-j-dent. előtt: króm, 
(krumm), tom (dumm), étont (Stunde), ont (und), on n (unten), hont 
(Hund), ons (uns), onzv (unser), bondv (Wunder), gront (Grund), 
donst (Dunst), pron (Brunnen), bonts (Wunsch), zon (Sonne), gazont 
(gesund), font (Pfund), stom (stumm), onto (unter; összetételekben 
is), on (un-): ondgnk (Undank), ompakgnt (unbekannt), ongegn un
gern) stb.

72. §. Kfn. u >  p ; drok (Druck), kgxl (kfn. küche).
Jegyzet. Umlaut e két szóban: gijln (kfn. guldín, gulden),

böndgn (kfn. wundern. Y. ö. bondv =  Wunder).

7B. §. Kfn. u >  u a legtöbbször nas.+gutt. előtt :juv (jung), 
hum (Hunger), kunst (Kunst), sbumk (Schwung), zurnv (Sommer), 
furíp (Funken), truv'n (trunken), gatrurín (getrunken), gazunan (ge
sungen), gazurín (gesunken), geluvan (gelungen), gasprman (gesprun
gen), getsbuvan (gezwungen). — pukl (Buckel), fuks (Fuchs), luks 
(Luchs), zupa (Suppe), stup (Stube), sprux (Spruch).

74. §. Kfn. u-fr >  u s: dúsét (Durst), gusgl (Gurgel), push 
(Burg), kusts (kurz), maölbusf (Maulwurf), stusts (Sturz), étusm 
(Sturm), busm (Wurm), bustsl (Wurzel), kusbl (Kurbel), tusm 
(Turm), búsét (Wurst), tuskln (turkeln), lusts (linkisch), susts 
(Schurz), fusts (kfn. varz, vurz), épus (kfn. spor, spur), us- (ur-): 
us-alt, us-zax stb. (ur-alt, Ursache), gapust (Geburt).

Jegyzet. Kivételesen: dusrom (darum).

Kfn. ü.
75. §. Kfn. u >  aö; aös (aus),paöv (Bauer), dgöman (Daumen), 

faöl (faul),/aösi (Faust), flgom (Pflaume), graözom és gr aózom (grau
sam), habt (Haut), hoös (Haus), maól (Maul), paöx (Bauch), ldaöm 
(klauben), kraöt (Kraut), laöt (laut), room (Baum), zaö (Sau), zaöfn 
(saufen), saöfl (Schaufel), praöxn (brauchen), maos (Maus), taöxn 
(tauchen), straöx (Strauch), taözant és taöant (tausend), zaöbv (sau
ber), zaöv (sauer), maöv (Mauer), traörek (traurig), haöfn (Haufen), 
laös (Laus), taös (kfn. tűs), slaöx (Schlauch), staöxn (stauchen),
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taöp (Taube) [täp: taub], sraöm (schrauben), zcum (saugen), saöni 
(Schaum), haöp (kfn. hübe, hoube).

Kfn. vt >  ue az r előtt: ftgus (Figur), ncttue (Natur), ue (Uhr).

Kfn. ü,
76. §. Kfn. ü >  ö : liöft (Hüfte), möts (Mütze), mök (Mücke), 

prök (Brücke), krök (Krücke), fvrökt (verrückt), stök (Stück), tsarök 
(zurück), sösl (Schüssel), pö’m (bücken), stöts (kfn. stüze), köts (v. ö. 
kfn. kutte >  kütze), bösn (kfn. wischen, wüschen), rötsn (kfn. rut
schen, rütschen) [nötsn =  rauchen, z. B. Pfeife].

Kfn. ü +  r kapcsolat Us: süen (schüren), tue (Tür), püet 
(Bürde), püsst (Bürste), müsp (mürb), dvbüei  ̂ (erwürgen).

77. §. Kfn. ü >  ü. Áll mint az u umlautja : kunt: kündent 
(kündigen), fuks: füks (Füchse), flüs (Flüsse), piisn (büssen), ίρτΰχ 
(Sprüche), kiinst (Künste), sprüt l̂ (Sprünglein), jünl (Jünglein). — 
Beállott az umlaut: hünan (hungern). Továbbá: sü’n (schütten), 
krüpl (Krüppel), übv (über), tüytek (tüchtig), künan (kfn. kunnen, 
künnen).

78. §. Kfn. ü >  <1 nas. előtt ö ; áll mint az q, o (kfn. u 70., 
71. §.) umlautja: tóm: tömv (dümmer), kram: krimin (krümmer), 
stömv (stümmer), prqs'n (Brüsten), sqs (Schüsse), rq'/ln (v. ö. Ge
ruch). — Nas.+dent. e lő tt: böntsn (wünschen), gazöndo (gesünder), 
gröndv (Gründer). — Beállott az um laut: sqlek (schuldig), du ontrn 
(der untere).

79. §. Kfn. ü >  q, nas. előtt ö: glqk (Glück), onglök (Unglück), 
mönts (Münze), zönt (Sünde), Iqk (Lücke), rqstek (rüstig), dön (dünn), 
fonva (fünf).

80. §. Kfn. ü az utána álló r vocalizálódása után nyelvjárá
sunkban ΰ ε ;  áll mint az ue diphthongus (kfn. M +r) umlautja: giistl 
(Gürtel), güe’n (gürten), stüsts (Stürze), jaüsgv (Bürger), fűén (führen), 
qfrüen (aufrühren), spüsn (spüren), küetsv (kürzer), bitest (Würste, 
plur.), tüem (Türme, plur.), stüetsn (stürzen), stüem, (Stürme, plur.), 
bitem (Würme.plur.), büefl (Würfel), tüek(Türke),natüeliy (natürlich).

D i p h t h o n g u s o  k.
A kfn. diphthongusoknak részint egyszerű magánhangzók, 

részint diphthongusok felelnek meg. A kfn. diphth. helyén ritkáb-
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ban találunk n as. vocalist illetőleg nas. diphthongust. Ez utóbbi 
két csoport külön van tárgyalva.

Kfn. iu.
81. §. Kfn. iu >  φ : deots (deutsch), dyotUy (deutlich),/^» 

(Feuer), krqots (Kreuz), krqotsv (Kreuzer), nqona (neun), hqöt (heute), 
Iqot (Leute), hqoln (heulen), fzoyt (feucht), χτφ (treu), φ ΐ (Eule), 
kqol (Keule), stqov (Steuer), ίφ ν  (teuer), pzotl (Beutel), padion (be
deuten), Iqp’n (läuten), grqöl (Greuel), tsqok (Zeug), tsqör̂  (zeugen), 
kqos (keusch), Ιφχ'η (leuchten), ζφΐ (kfn. siule, sül), έςο (scheu), 
ίίζοο (Scheune), zqoftsn (seufzen), ongah ôv (Ungeheuer), pr^ö-haös 
(v. ö. kfn. briuwen). — Az igék prsesensének sing. 2., 3. személyé
ben : kfn. «(helyén krqoyst, krqoyt (kriechst, kriecht),flqönt (fliesst), 
sqost (schiesst), gqost (giesst).

Mint az aö diphthongus umlautja á ll: hqozv (Häuser), meös 
(Mäuse), ηιφίν (Mäuler), strqöy (Sträuche), Ιφβ (Läuse), krqotv 
(Kräuter), ρφχ (Bäuche), ίφζν (tűs többese), βΐφχ (Schläuche), 
gapzot (Gebäude).

Kfn. ie.
82. §. Kfn. ie >  i a zárt szótagban; a nyílt szótagban akkor, 

ha a következő szótag nem kezdődik g, eh haugokkal; utóbbi eset
ben ugyanis i felel meg neki (1. 151. §. 1.): lim (lieben), Up (lieb), 
ρϊτ  ̂ (biegen), prif (Brief), dip (Dieb), tsigl (Ziegel), flik (Fliege), flinJ 
(fliegen), krik (Krieg), nizn (niesen), rimán (Biemen), Sif (schief), lit 
(Lied), kni (Knie), gris (Gries), tif (tief), bi és bi (wie), hi (hier), stik 
(Stiege), sptgl (Spiegel), stifmqtv (Stiefmutter).

83. §. Kfn. ie >  ie a szó végén álló r előtt: pie (Bier), pvpie 
(Papír), étié (Stier), siet (schier), tie (Tier). Továbbá az ieren végű 
igéknél, a melyek nagyrészt idegen szavak: probten (probieren), 
masien (maschieren), hantién (hantieren), maltretien (maltraiter), 
petsien ( mit Siegel versehen), regien (regieren), ébats i en (spazieren) stb.

Kfn. uo.
84. §. Kfn. uo >  ti a nyílt és zárt szótagban egyaránt: plüm 

(Blume), prüdv (Bruder), glut (Glut), kr ük (Krug), rüdgn (rudern), 
rü (Buhe), sw (Schuh), sül (Schule), étül (Stuhl), tsü (zu; összetéte
lekben is), müt (Mut), spül (Spul), flüh (Flug), kü (Kuh), grüp (Grube), 
lüdn (Luder).
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85. §. Kfn. wo+r >  m: snuz (kfn. snuor), sbus (kfn. swuor), 
fus (kfn. vuore), hús (kfn. huor), ggömen (kfn. guome, goume).

Kfn. üe (és umlaut).
86. §. Kfn. üe >  ü : fru (früh), kül (kühl), müt (müde), prü

fen!; (Prüfung), fűin (fühlen), trüp (trüb), fw y (fügen), mü (Mühe). 
Mint umlaut: prüdo: prüdv (Brüder), sülv (Schüler), hünv (Hühner), 
krük (Krüge), stül (Stüle), kü (Kühe), flük (Pflüge), rüman (rühmen), 
plüt (Blüte), grub! (Grüblein), hübl (v. ö. kfn. huobe, hüebel).

Kfn. de-nek a nyílt szótagokban, ha a következő szótag 3 , t, 
eh hangokkal kezdődik, ü felel meg (1. 151—3. §).

Kfn. ei.
87. §. Kfn. ei >  d, nas. előtt <1 : häln (heilen), räs, räzn 

(Beise, reisen), tül, täln (Teil, teilen), kräs, qmkräzn (Kreis, um
kreisen), klät (Kleid), prät (breit), parat (bereit), parä’n (bereiten), 
hätsn (heizen), häsn (heissen), sbäs (Schweiss), zäf (Seife), fläs 
(Fleisch), tak (Teig), bäx- (weich), gaträt (Getreide), häkl (heikel), 
häs (heiss), hazn (heiser), lat (leid), mät (kfn. magét, meit), paglä’n 
(begleiten), tsbä és tsba (zwei), gäsl (Geissei), an (Eidam; nyilt aj, 
ίχ bas, du bäst, hea bäs (ich weiss, -—t, —), kann (keiner), αηυ, 
dahäm (daheim).

Kfn. ott.
88. §. Kfn. óm >  ä, nyilt és zárt szótagban egyaránt: 5 (Aue), 

da;(auch), äk(Auge),läfn(laufen),käfn(kaufen; ellenben: kaöfmö~ =  
Kaufmann), traf (Traufe), täf, täfn (Taufe, taufen), stäp (Staub), häp 
(Haupt) [ellenben haöp-uio~ (Hauptmann), haöp-felv (Hauptfehler), 
haöp-trefn (Haupttreffer) stb.], räx (Bauch), täp (taub), tsahäf (ze- 
houfe), frä  (Frau), összefüggő beszédben rövid is, tä (Tau), sträfn 
(streifen), g»nä (genau). Nasalis előtt is rendesen a : dvlarn (erlau
ben), glam (glauben), ram (rauben), täm (taugen), fv la n  (verleug
nen). — päm (Baum), träm (Traum).

Kfn. öu.
89. §. Kfn. öu >  ä: frät és fraet (kfn. vröude). Az ÖM-nek 

mint umlautnak is d felel meg: läfn (Läufer), stäm (stäuben), häpr> 
(Häupter), rä/gn (räuchern), träman (träumen), rahn (Bäuher), päm 
(Bäume), ζίχ päman (sich bäumen).

* * *
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A nasalis magánhangzók és nas. diphthongusok nyelvjárá
sunkban akkor jöhetnek létre, ha a magánhangzó után közve- 
tetlenül, vagy legfeljebb egy hangsúlytalan e közbeesése után 
nasalis mássalhangzó (ri) következik. A közbeeső hangsúlytalan 
kfn. e kiesik.

E hangok, mint már említettem, kfn. egyszerű hangoknak 
és diphthongusoknak felelnek meg.

E g y s z e r ű  h a n g o k .
yO. §. Kfn. a-\-n >  ö~: lw~ (Hahn),/ö~ (Fahne), mö~ (Mann), 

drö~ (daran), pö~ (Bahn), ö~- (an-): b~plek (Anblick), ö~deytek (an
dächtig), δ~ρζΠ9η (anbinden), ö~g9zi%t (Angesicht) stb. -— kö~, kö~st 
(kann, kannst).

Kfn. ά >  ö~: spö~ (Span).
Kfn. o+?t >  ö~: bö~t (wohnt), gabö~t (gewohnt), gzbö~haet 

(Gewohnheit), Tö~l (Anton).
Kfn. ο+ n >  ö~: tö~ (Ton), lö~ (Lohn), sö~t (schont), lo~t 

(lohnt), krö~ (Krone), trö~ (Thron).
Idegen szavakban: kanö~ (Kanone), tsitrö~ (Citrone), kaötsiö~ 

(Caution), p%rsö~ (Person), passiö~ (Passion). Továbbá: nö~t (nahe), 
tsigö~ (Zigeuner).

91. §. Kfn. e+7i >  g~: 'δ~1ΐχ (ähnlich), irnekl (Enkel), dvje~nv 
(der-jenige). — e+ m  >  e~: bír (wem).

Kfn. é (cß)-\-n >  S~: ge~ (kfn. gén, gán), stk~ (stén, stän), ze~ 
(kfn. sehen, sen), dri~ (kfn. drsejen, drsehen), n'e~ (kfn. nsejen, nsen), 
zir (kfn. sieben, säen), mir (mähen).

92. §. Kfn. 7+Ti >  ae~: pae~ (Pein), bger (Wein), sae~ (Schein), 
faer (fein),fge~t (Feind), p;)frae~ (befreien), lae~ (leihen), zae~ (sein; 
verbum), nae~ (kfn. hin-in), rae~ (kfn. her-in), sbae~ (Schwein), maer, 
mae~s (mein — meins), dae~, dae~s (dein, -s), zge~, zae~s (sein, -s). 
A nőnemű alakok nas. jelleg nélkül: mae, dae, zae (meine stb.) — 
Továbbá: zae~ (sind; conj. seien).

93. §. ό+τι >  o~: so~ (kfn. schcen), so~haet (Schönheit). Áll 
mint az ö~ umlautja: g;>b<‘rliy  (gewöhnlich), ho~(Hähne), ZÖ~(Löhne), 
gakro~t (gekrönt), to~ (Töne), pysc>~liy (persönlich), rurtn (näher). — 
dő~ (dem; pronom. dem).
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94. §. Kfn. ή+ n  >  ao~ : pgo~ (bauen), kfn. bűwen, bouwen), 
prqo~ (braun, kfn. brim), tsao~ (Zaun, kfn. zun, zoun).

D i p h t h o n g u s o  k.
95. §. Kfn. ei-\-n >  ä~ : ä~s (eins), ärmol (einmal), arfax (ein

fach), q~tsek (einzig), alä~ (allein), pä~ (Bein), kq~ (kein), klä~ (klein), 
stä~ (Stein), fvpqrt (kfn. verbeint), nä~ (nein). — Á kä~ és nä~ az 
összefüggő beszédben ka és na'.

Kfn. ei-\-n >  qe~; a er- (ein-): qe~drok (Eindruck), ge~höln 
einholen), qe~gqnk (Eingang), qe~faln (einfallen), spae~ (speien).

mä~tv =  meinte +  er (innen a meczenzéfiek neve: mánta).
Kfn. ou (öu)-\-n >  q~: sq~ (kfn. schouwen), hír (kfn. hou- 

wen), ts»strq~ (kfn. zer-ströuwen, ströun), d» frq~ (die Frauen), tä~ 
(tauen). — mcrstv (Meister).

96. §. Kfn. üe-\-n >  u~ : gru~ (grün), p;>mü~ (bemühen), plü~ 
(blühen), prü~ (brennen; kfn. brüejen, brüen), kü~, kü~haet (Kühn
heit), fvzu~t (versöhnt).

Kfn. ü-f-n >  u~ : pü~ (Bühne). — Mint az ü~ um lautja: zü~ 
(Söhne).

97. §. Kfn. uo-\-n >  ü~ : tü~ (kfn. tuon, tön), hü~ (kfn. huon), 
zü~ (kfn. suon, sun), rü~ (kfn. ruowen, ruon).

Jegyzet. Néhány szóban találunk nasalizált t~ hangot. Kfn. 
i (ie)-\-n >  i~: fvdl~ (verdienen), pl~ (Biene), gdsi~ (geschienen), 
gagri~ (gegreint), sml~ (schmieden; a d kiesését 1. 168. §.).

Jegyzet. A nas. hangok, ha az n ragozás vagy képzés követ
keztében eltűnik, elvesztik nasalis jellegüket. Pl. ge~, gét (geht), 
dri~, drit (dreht), sä~, sät (schaut), pamu~, pamut (bemüht), rü~, 
rüt (ruht), pqö~, paöt (baut), lge~, laet (leiht).

2. M á ssa lh an g z ó k .

E x p l o s i v á k .

Kfn. b.
98. §. A középfelnémet szókezdő ó-nek nyelvjárásunkban 

következetesen p felel meg: p(>x (Bach), palt (bald), pavk (Bank), 
pgm (Baum), pvn, (biegen), pelt (Bild), plüm (Blume), pes v (besser), 
pigs (Blase), pipit (blind), praöt (Braut), poat (Bart), plö (blau), pléh



32

(Blick), pogn (borgen), pos (böse), preyn (brechen), prat (breit), pret 
(Brett), prqx (Bruch), prgt (Brod), prök (Brücke), prq’n (brocken), 
piisn (büssen), p i’n (bitten), plets (Blitz), prqst (Brust), prö’n (braten), 
prqnan (bringen), pan  (backen), pqt (Bad), pant (Band); pa- (be-): 
panqman (benehmen), pasteyu (bestechen), pazetsn (besetzen); paesn 
(beissen), peln (bellen), pea (Bär), peak (Berg), petlv (Bettler), pet 
(Bett), pae (bei), piek (Birke),* pqotl (Beutel), pok (Bock), pgn (Bogen), 
pron (Brunnen), prüdv (Bruder), plae (Blei) stb. Összetételekben is 
gf-ρΐδζη (aufblasen), ga-piek (Gebirg), plös-palk (Blasebalg), dvpoa- 
man (erbarmen) stb.

Az irodalmi nyelvből került szavakban a szókezdő b meg
marad : bäras gelt (bares Geld), bernstge~ (Bernstein), bül (Ball), bibi 
(Bibel).

99. §. A kfn. b, melynek több nyelvjárásban a szó közepén 
vocalis után v felel meg (Schmidt H .: A verbászi német nyelvjárás 
E. Ph. K. XXIII. 821. 1. 76. §.), nyelvjárásunkban -—- ha nem 
esett ki (L 168. §.) — b felel meg: 1. ha a kfn. b két vocalis között 
á ll: qbv (aber), zaöbv (sauber), räbv (Bäuber), lebv (Leber), söbv 
(Schober), krebas (Krebs), übv (über), niibn, rübv (hin- és her-über), 
sraebv (Schreiber) sbebl (kfn. swebel, ufn. Schwefel), hqbv (kfn. ha- 
her, ufn. Hafer), bibi (Bibel), nebl (Nebel), gqbl (Gabel), übrqln 
(überall), hqbl (Hobel), übl (Übel), hubl (kfn. hiibel; Hügel) stb.
2. ha a kfn. b liquida és vocalis között á l l : oabat (Arbeit), kelbl 
(Kälblein), zelbv (selber), zelbv (Silber).

100. §. Ha a kfn. hangsúlytalan e elvesztése után a kfn. b a 
szó végére került, akkor nyelvjárásunkban p  á l l : stup (kfn. stube), 
grüp (kfn. gruobe), haöp (kfn. hübe, hoube); az imperativusban is: 
sraep (schreibe), plaep (bleibe), raep (reibe) stb.

Jegyzet. A szó végén b nem állhat, tehát a szóvégi kfn. p  ná
lunk is p (1. 103. §), a mely azonban a továbbképzésben meg
lágyulhat (1. 177. §).

Kfn. p.
101. §. Kfn. p  a szó elején p : palast (Palast), plgk (Plage), 

prints (Prinz), plats (Platz), pqlw  (Pulver), poa (Paar), pasién (pas
sieren), pqmzl (kfn. pénsel), presn (pressen), pacik (Pauke), park 
(Park), partae (Partei), pqe~ (Pein), praes (Preis), prelät (Praelatus), 
protses (Prozess), prüfenjk (Prüfung) stb.
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102. §. A kín. szóközépi p  is p: papié (Papier), kqpl (Kuppel), 
kapel (Kapelle), kapl (Kappe), krüpl (Krüppel), stb.

Ha a szóközépi kfn. p az utána álló hangsúlytalan e elve
szése után a szó végére kerül, szintén megmarad: trep (kfn. treppe, 
trappe), rip (kfn. rippe, ribbe), esp (Espe) stb.

A szóközépi kfn. p  kiesését 1. 171. §.

103. §. A szóvégi kfn. p  megmarad, bármilyen eredetű i s : 
baep (kfn. wip), koap (kfn. korp), tap (kfn. toup), gröp (kfn. grop, 
grob), laep (kfn. lip, lib), stáp (kfn. stoup, stoub), dip (kfn. diep), 
lop (kfn. lop, lob), Up (kfn. liep), trip (kfn. trip), süp (Schub), It alp 
(halb), grqp (Grab) stb. Az sp, sp hangkapcsolat 127., 128. §.

Kfn. d (germ. d).
104. §. Kfn. d nyelvjárásunkban d: 1. a szó elején vocalis 

és r előtt, 2. a szó közepén két vocalis között, l és nas. után.
1. dank (Dank), doa (dar), de’n (decken), dqnfn (denken), de a 

(der, pron. dem), dek (dick), dip (Dieb), dqx (doch), doanv (Dorn), 
dresn (dreschen), drdjd (drei), dü, du (du), dax (Dach), dampf (Dampf), 
di~st (Dienst), dil (Diele), dink (Ding), debts (deutsch), dönv (Don
ner), doaf (Dorf), dgömdn (Daumen), dré~ (drehen), dröt (Drat), dön 
(dünn), destl (Distel), dro’n (drucken), donst (Dunst), duest (Durst) stb.

Kivételek: tqs (kfn. das), toa> ôat (kfn. dürfen; vagy 
türren ?), tq’kqn (kfn. ducäte).

2. prüdv (Bruder), fedv (Feder), ledv (Leder), qdv (oder), bedv 
(weder), bidv (wieder), nidv (nieder), ödv (Ader), lüdn (Luder), rüdqn 
(rudern), hqdan (hadern), sqldv (kfn. Schulder, Schulter), bondv 
(Wunder), qndan (ändern), bqndl (Windel), hundat (hundert), 
zöndqn (sondern).

105. §. Ha a kfn. szóközépi d az utána álló hangsúlytalan e 
elvesztése után a szó végére kerül, akkor nyelvjárásunkban t lesz: 
zönt (Sünde), kunt (Kunde), stont (Stunde), fr  got (Freude), sqt 
(Schade).

Jegyzet. A szó végén d nem állhat, tehát a kfn. szóvégi t ná
lunk is t (1. 108. §); ez azonban a továbbképzésben meglágyulhat 
(1. 177. §). A szóközépi kfn. d csak ritkán t : ont» (kfn. under), 
hqntn (kfn. hinder).

Magyarországi német nyelvjárások. 1. 3
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Kfn. t (ófn. í, germ. d).
106. §. Kfn. t (germ, d) a szó elején t:  tap (g. daufs, kfn. 

toube), tok (g. dags, kfn. tac), tql (g. dal, kfn. tál), tif (g. diups, kfn. 
tief), töt (g. daups, ófn. és kfn. töt), tqxtn (g. daúhtar, kfn. tohter), 
tdfn (g. daupjan, kfn. toufen), taőp (g. dűbő, kfn. tűbe), tál (g. dails, 
ófn., kfn. teil). — toa (Tor), tan (taugen), töfl (Tafel), täk (Teig), tie 
(Tier), tes (Tisch), tom (kfn. tump), tux (Tuch), ton (kfn. tiicken), 
tötv (kfn. toter; Dotter), taős (kfn. tűs, dűs), tats (Tatze), tynt (kfn. 
tente, tent), tatl-päm (kfn. tatéi, datel), taey (Teich), titl (Titel), ίφν  
(teuer), typ (Topf), tü~ (tun) stb. — Liquida előtt: trqo (g. triggwa, 
ófn. triuua, kfn. triuwe), trqn (g. dragan, kfn. tragen), trefn (asz. dre- 
pan, kfn. treffen), traem (g. dreiban, kfn. triben), trirfn (g. drigkan, 
kfn. trinken), trum (g. dröbjan, kfn. trüeben). — trax’n (trachten), 
trök (Trog), traörek (traurig), trun'n (trunken), treytn (Trichter), tnp 
(Trieb), tröst (Trost), tm/(Traufe), trqnsn (trennen), tügqnt (Tugend) stb.

107. §. Kfn. t (ófn. t, germ, d) a szó közepén, ha nem esett ki 
(1. 173., 174. §) nyelvjárásunkban is t: fqtn (g. fadar, ófn. fater, 
kfn. vater), mqtv (ófn., kfn. muoter), eytd (achte), futó (Futter), nötv 
(Natter), fatv (kfn. ge-vater), betv (kfn. w eter, b̂ ntn (Winter), zqtl 
(kfn. satel), pétin (kfn. betelaere), tqxtv (Tochter), laötv (lauter), 
kitl (Kittel) stb.

108. §. A kfn. t a szó végén megmarad: praöt (Braut), na'ét 
(Neid), foot (Fahrt), gqlt (Gold), sqlt (Schuld), qnt (Ende), hant 
(Hand), hont (Hund), kqnt (Kind), nqxt (Nacht), kneyt (Knecht), 
ptynt (blind), lant (Land), zant (Sand), gozont (gesund), bqnt (Wind), 
haöt (Haut), paxt (Pacht), töt (tot), ladt (laut) stb. A továbbképzés
ben meglágyulhat (1. 177. §).

Jegyzet. Az ét, st, ft, ht hangkapcsolatokban a kfn. t (ófn. í) 
megmarad: star (ófn. stein, kfn. stein), sta'ét̂  (ófn. stigan, kfn. stí- 
gen), stéln (ófn. stelan, kfn. stélen, stül (ófn., kfn. stuol), prqst (ófn., 
kfn. brust), gast (ófn., kfn. gast), Iqft (ófn., kfn. luft), laéyt (kfn. 
lihte), maxt (ófn., kfn. maht).

Kfn. g.
109. §. A kfn. g a szó elején g : gqbl (Gabel), ggnk (Gang), 

gain (Galgen), gogn (Garn), gast (Gast), gém (geben), gaest (Geist), 
gegn (gern), gisn (giessen), gqlt (Gold), gqt (Gott), glut (Glut), glqk
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(Glocke), glüh (Glück), glös (Glas), gräm (Graben), gröm (gram), grös 
(Gras), grös (gross), grüsn (grüssen), gröp (grob), graefn (greifen), 
gal (Galle), gé~ (gehen), gaöman (Gaumen), ggns (Gans), gél (gelb), 
gell (Geld), gas (Gasse), geft (Gift), gäsl (Geissei), grü~ (grün), grant 
(Grund), giistl (Gürtel); ga- (ge-): gasbqnt (geschwind), gabalt (Ge
walt), gadrét (gedreht), gazqkt (gesagt) stb. — kén, (kfn. gegen, gén).

110. §. A szóközépi kfn. g is megmarad két vocalis között és 
liquida szomszédságában : sbögv (Schwager), püegv (Bürger), eaggn 
(ärgern), rnqgv (mager), fig ne (Figur), trg ej (Tieger), nqgl (Nagel), 
régi (Begel), fögl (Yogel), tsigl (Ziegel), spigl (Spiegel), igl (Igei), 
rigl (Biegel), gaegl (Gurgel), Iqgv (Lager), négej (Neger), pügln (bü
geln), prügl (Prügel).

111. §. A szó végén nem állhat; ha tehát a kfn. szóközépi g 
az utána következő hangsúlytalan e elveszése után a szó végére 
kerül, akkor nyelvjárásunkban k felel meg neki: klqk (kfn. klage), 
nidv-lök (kfn. nider-láge), zoak (kfn. sorge). — plök (Plage), lük 
(Lnge),flik (Fliege), tsik (Ziege), bök (Wage) stb. Az igék imperati- 
vusában: zqk (sage), trqk (trage), poak (borge), frök (frage), nők 
(nage). Kivétel: slö (schlage) stb. A plurálisban: élek (Schläge), 
trok (Tröge) stb. A továbbképzésben, vagy az összefüggő beszédben 
meglágyulhat: zqg-om (sage ihm), trqgv (Träger) stb. (1. 177. §).

112. §. Kfn. nfig  >  «,, n : fin,v (Finger), hum (Hunger), unó 
(Ungar), klinln (klingeln), prqnjm (bringen), fanban (fangen), rgnan 
(ringen), sprinpn (springen), zinjm  ̂singen), qnl (Angel), qnl (Engel); 
gazunan (gesungen), gasprunan (gesprungen), strgn (Strang), klin, 
(Klinge), slin, (Schlinge), stgn (Stange), sign (Schlange), bgn (Wange), 
Ign (lange : időről), pgn (bange), span (Spange), tsgn (Zange), tsun 
(Zunge), lun (Lunge). — prqn, (bringe), sprin, (springe), zin, (singe).

A gen >  τι,, n hangváltozást 1. 169. §.

Kfn. k.
113. §. Kfn. szókezdő k megmarad /c-nak vocalis, liquida és 

nasalis előtt egyaránt. Aspirálva nem ejtik, komán (kommen), kait, 
kitl (Kittel), kats (Katze), köl (kai), koat (Karte), lcqtv (Kater), kiéχ 
(Kirche), kegn (kehren), kaxl (kfn. kachele), kamt) (Kammer), kapl 
(Kappe), koak (karg), kein (Keller), kqnan (kennen), két (Kette), kesl 
(Kessel), kgnt (Kind), kest (Kiste), keats (Kerze), kqol (Keule), klem

3*
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(kleben), klqk (Klage), klät (Kleid), kloa (klar), klar (klein), Iclir̂  
(Klinge), klös (Klos), krlk (Krieg), krank (krank), krük (Krug), kraft 
(Kraft), krqots (Kreuz), krants (Kranz), kr äs (Kreis), krük (Krücke), 
km (Knie), knqyl (Knöchel), knebl (Knebel), knüpl (Knöpflein) stb.

114. §. A kfn. szóközépi k — ha nem lett belőle η — 
megmarad: púk I (Buckel) é~nekl (Enkel), biujtl (Winkel), akan 
(ackern), trinkv (Trinker), stähl (Stücklein), pekn (Bäcker), ekl 
(Eckel), feakl (Ferkel). — tsastöklt (zerstückelt), g/akat (geackert) stb.

A ken >  p és nken >  nfn hangváltozásokat 1. 175., 176. §.

115. §. Kfn. szóvégi c nyelvjárásunkban mindig k: piek (kfn. 
blic), spek (kfn. spec), tqk (kfn. tac); moak (Mark), krük (Krug), pqnk 
(Bank), dank (Dank), trunk (Trunk), sbunk (Schwung), bek (Weg), 
stöh (Stück), zak (Sack), strek (Strick), rqk (Kock), trök (Trog); ebek 
(ewig), plutek (blutig), reytek (richtig), axtsek (80), zeytsek (60), fietsek 
(40) stb.

A szóvégi k a továbbképzésben meglágyulhat (1. 177. §).

L i q u  i dák.

Kfn. I.
116. §. A kfn. I nyelvjárásunkban megmarad 1. a szó elején: 

laxn (lachen), lank (lange, térről), lant (Land), lém (leben), laéyt 
(leicht), Ιϊη̂  (liegen), löm (loben), lün̂  (lügen), Iqst (Lust), Iqft (Luft), 
láfn (laufen), Iqx (Loch), löm (lahm), last (Last), Iqsn (lassen), le’η 
(lecken), Ιβτ̂  (legen), lédv (Leder), laép (Leib), lät (leid), lean (lehren 
és lernen), lézn (lesen), Ιςο’η (läuten), If n (locken), lüfl (Löffel), 
lozn (lösen), laöt (laut) stb.;

2. a szóban: alii~ (allein), zelek (selig), meliy (Milch), pelek 
(billig), sqlek (schuldig), kein (Keller), tqlv (Taler), fein (Fehler), 
kolv (Köhler), teslv (Tischler), sqldv (Schulter), sbqlman (Schwalbe), 
pétin (Bettler), faln (fallen), habt (halten), gqln (Gulden), peln (bel
len), fein (fehlen), höln (holen), stein (stehlen), kränkln (kränkeln), 
klingln (klingeln), flen̂  (pflegen), flaks (Flachs), flgm (Flamme), jlux 
(Fluch), flgöm (Flaume), flik (Fliege), flas (Flasche), fläs (Fleisch), 
plözn (blasen), plök (Plage), plats (Platz),plets (Blitz),plüm (Blume), 
pletgn (blättern), pelt (Bild), palt (bald), gqlt (Gold), stqlts (stolz), 
hqlts (Holz), pelts (Pelz), alt, kalt, glqk (Glück), gläm (glauben),
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glqlí (Glocke), Ida/im (klauben), klq'm (klopfen), klin̂  (Klinge), ileyt 
(schlecht), slqn (schlagen), sign (Schlange), splitv (Splitter).

B. A szó végén : étel (still), stel (Stelle), spzl (Spiel), ngl (Na
del), knol (Knödel), fö l (voll), täl (Teil), f l l  (viel), kql (kai), étül 
(Stuhl). ■— A kfn. hangsúlytalan e elveszése u tá n : bql (Wolle), köl 
(Kohle), zöl (Sohle), kTil (kfn. küele, küel) stb. Megmarad a tovább
képzésben is : kriln (kühlen), right (nadeln), spiln (spielen) stb.

Ha a szóvégi Z előtt a kfn. hangsúlytalan e kiesett, akkor az 
Z szótagképző : aksl (Achsel), api (Apfel), bibi (Bibel), splgl (Spiegel), 
böksl (Wechsel), nesl (Nessel), löfl (Löffel), snqbl (Schnabel), tsügl 
(Zügel).

117. §. Az Z nyelvjárásunknak leggyakoribb kicsinyítő kép
zője; ilyenkor mindig szótagképző: püyl (Büchlein), ke Ibi (Kälblein), 
knöpl (Knöpflein), Igml (Lämmlein), döafl (Dörűein), tijpl (Töpflein), 
stökl (Stücklein), v pesl (ein bischen), tir/l (Tüchlein), stubl (Stüb- 
lein), triipl (Tröpflein), ΙίίχΙ (Löchlein), böatl (Wörtlein), plvml 
(Blümlein) stb. A felsorolt szók egy része csakis e diminutiv alak
ban használatos.

Kfn. r.
118. §. Nyelvjárásunkban az r használata az alábbi esetek 

kivételével megegyezik a kfn. r használatával. A szó elején és a 
szóban : rafn (raffen), rät (Bad), rőt (rot), räzn (reisen), rigl (Biegel), 
raef (reif), res (Biss), räxn (rauchen), raem (reiben), rgmn (ringen\ 
rant (Band), rü~ (ruhen), rü (Buhe), ren (reden), riifn (rufen), 
rae’n (reiten), re/tv (Bichter). — krom (krumm), kraft (Kraft), 
kr äs (Kreis), pret (Brett), preyn (brechen), prgnzrn (bringen), trärn 
(Traum), tret (Tritt), traöp (Traube), trup (trübe), trefn (treffen), 
ströf (Strafe), strgr  ̂ (streng), streb (Strick), strek (Strecke), stro 
(Stroh), sreft (Schrift), sret (Schritt), sre’v (schrecken), srgf (schroff), 
gros (gross), graö (grau), grql (Groll), drg'n (drucken), frön (fragen), 
fresn (fressen), spreyn (sprechen), spröx (Sprache), sprinpn (sprin
gen), fám  (Pfarrer), karn (Karren) stb.

119. §. Eltérések: 1. A kfn. r a szó végén és a szó közepén 
mint ezótagzáró vagy szótagkezdő hang következetesen vocalizá- 
lódott s így a kfn. vo9 .+ r  kapcsolatnak nyelvjárásunkban diph- 
thongus felel meg: hea (her), foa (vor), to a (Tor), soa (Schar), us
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(Ühr), bustsl (Wurzel), moan (morgen), hiet (Hirt), stüets (Stürze), 
(/ean (gern); ho an (hören), spoan (sparen), foan (fahren), zoan (sor
gen) stb. (1. 47, 5B, 54, 57, 62, 65, 69, 74, 80, 83. 85. §-okat).

Az er >  t> hangváltozást 1. 156. §.
2. Vocalizálódik a kfn. szóközépi r akkor is, ha az utána 

kővetkező mássalhangzó (explosiva) egy, rendesen a szó végén álló 
nasalishoz (n) assimilálódott: feam (fä-rb-en, fär-bm, farm, /earn), 
bean (werden), earn (erben), geavi (gerben), goa'n (Garten), ba'n 
(warten), dvmoqn (ermorden); a werden ige ragozásában is : ίχ bea; 
büe, bü£8t, bűén (ich würde . . .  stb.). Kiesik a szóközépi kfn. r a 
nélkül, hogy diphtbongizálás beállott volna: hats (Herz), sbats 
(schwarz), belt (Welt), ban (warten), hat (hart).

3. A szó végén r nem áll, csakis oly szavakban, melyeknél a 
kfn.-ben a szóvégi hangsúlytalan e előtt rr á ll: har (kfn. hérre, 
bérre), nar (kfn. narre); továbbá az erren végű kfn. igék impera- 
tivusában : tsar (zerre), spar (sperre). — Az irodalmi nyelvből át
vett szavakban és a családnevekben szintén állhat a szó végén r 
(1. 156. §).

N a s a l i s o k .

Kfn. m.
120. §. Kfn. m >  m; nyelvjárásunkban az m használata meg

egyezik a kfn. m használatával.
1. A szó elején: maltv (Malter), melip (Milch), mél (Mehl), 

mönts (Münze), müeb (mürb), wes» (Messer), mö~ (Mann), mest (Mist), 
met (mit), maxt (Macht), main (mahlen), maxn (machen), mantl 
(Mantel), mast (Mast), mat (matt), mös (Moos), mä~stv (Meister), 
mein (melden), mqnts (Mensch), maél (Meile), mim (mischen), metl 
(Mittel), maös (Maus), moan (morgen), mök (Mücke), müsn (müssen), 
műt (Mut) stb.

2. A szóban : ömos (Ameise), almözn (Almosen), npn;m (neh
men), nömdn (Name), zöm,m (Samen), trämsn (träumen), rimm 
(Kiemen), daömsn (Daumen), jömqn (jammern), hömu (Hammer), 
körnt)· (Kammer), sbimdn (schwimmen), egml (Ärmel), stpmpl (Stem
pel), hi ml (Himmel), zmd (Semmel), simpfn (schimpfen), krqmpf 
(Krampf) stb.

3. A szó végén : päm (Baum), stem (Schirm), oqm (arm), löm



39

(lahm), tsom (zahm), slöm (Schlamm), stom (stumm), st am (Stamm), 
sbam (Schwamm) stb.

Az eltéréseket 1. 122. §. 1—3.

Kfn. n.
121. §. Kfn. n >  n megmarad 1. a szó elején: nqgl (Nagel), nqs 

(Nase), nebi (Nebel), nqxt (Nacht), nest (Nest), «ζο (neu), nőmén 
(Name), nets (Netz), nidv (nieder), nimqnt (niemand), nesl (Nessel), 
nqx (noch), nqxpv (Nachbar), nöl (Nadel), nö~t (nahe), nar (Narr), 
nasn (naschen), neyt (nicht), na et (Neid), nü/tan (nüchtern), nqs 
(Nuss) stb. — 2. a szóban: kunek (König), f^nm (finden), Za«i(Land), 
baut (Wand), bqnt (Wind), ejit (Ende és Ente), kyit (Kind), kunst 
(Kunst), krqnts (Kranz), tsant (Zahn), sbants (Schwanz), gesbqnt 
(geschwind), ppnen (binden), hendqn (hindern), dnje~nv (der-jene), 
bének (wenig) stb. — 3. a szó végén az előtte álló hangsúlytalan e 
kiesése után a legtöbbször szótagképző : esn (essen), rtzn (Eiesen), 
gafn (gaffen), goa’n (Garten), räfn (Reifen), häfn (Hafen) stb.

A szóvégi n előtt a magánhangzó több esetben nasalis hanggá 
lett: 1. 90, 91, 93, 95—97. §-okat.

122. §. Az igék infinitivusában a kfn. n nagyrészt megmaradt: 
maxn (machen), beafn (werfen), fogn (fahren), nejn,m nehmen), zinym 
■ singen), läfn (laufen), pqn (baden), sprinpn (springen), steyn (ste
chen), tssplatsn (zerplatzen), akan (Acker), jöman (jammern), hür̂ an 
(hungern) stb.

Ellenben kfn. szóvégi n helyett m á l l:
1. Oly igék infinitivusában, a melyeknél a szó közepén két 

magánhangzó között b (rb) pp a következő nasalishoz assimiláló- 
dott: gém (geben), lém (leben), hqm (haben), löm (loben), hem 
(heben), klem (kleben), gläm (glauben), klaöm (klauben), traern 
(treiben), plaém (bleiben), sraem (schreiben', saém (scheiben), raém 
(reiben), egm (erben), feam (färben), geam (gerben), ta’m (tappen), 
za'm (sappen), sle’m (schleppen). — A felsorolt igék ragozásában 
is : bié gläm (wir glauben), bie sraem (wir schreiben), gssrim (ge
schrieben), gépiim (geblieben), gehöin (gehoben), gém (gegeben), 
fodogm (verdorben) stb.

2. Hasonló körülmények között beállott ez a jelenség az ra-re 
végződő névszóknál is: gm (oben), néni (neben), grqm (Graben), zim
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(sieben); az l után do~zehn (demselben), kqlm (Kolben). — 
A továbbképzés alkalmával is : stup — stüm (Stube — Stuben), 
grüp — grüm (Grube — Gruben), stäp — stäm (Staub — 
stauben) stb.

3. Az említett assimilatio beállott a szó közepén két voealis 
között álló kfn. pf, ph hangoknál is : trq’m (Tropfen), kló m (klopfen), 
stq’m (stopfen); frq'm (propfen), tsa’m (Zapfen'.

Ha azonban nem b (rb), pp, pf, ph assimilálódott, hanem 
valamely más explosiva (d ), akkor a szóvégi kfn. n megmarad: 
réti (reden), pqn (baden), fqn  (Faden), 1. 168. §.

Az infinitivus n hangja elveszett, mikor az előtte álló voealis 
nasalis le tt : pgo~ (bauen), lge~ (leihen), sqe~ (scheinen), zge~ (sein), 
zé~ (sehen), gé~ (gehen), 1. 90—97. §.

123. §. A k előtt n nem állhat; tehát kfn. ne, nk >  Tik, nk 
(n,, n) : eprünk (Sprung), sbunk (Schwung), krank (krank), si an I,: 
(schlank), punk (Bank), gastank (Gestank), dank (Dank), galqnk (Ge
lenk), hink (lange — tér), rink (Bing), trunk (Trunk), ggnk (Gang), 
gazgnk (Gesang), gasqnk (Geschenk), binkl (Winkel), krank» (Krän
ker), Iqnko (länger), strgn (Strang), hm (lange — idő), jun (jung).

Az igék imperativusában: trink (trinke), hink, (winke), zinli 
(sinke; zii  ̂=  singe), hink (hinke). — Itt tulajdonképen assimilatió- 
val van dolgunk.

Az ng >  η,, n hangváltozást 1. 112. §.
A gén >  η,, n és ken >  n hangváltozásokat 1. 169, 175. §.

S p i r á n s o k .

Kfn. 3 , 33 (germ. -í-).
121. §. Kfn. 3 , 33  (germ, t) a szó közepén két voealis között 

nyelvjárásunkban s : flisn (ósz. fliotan, ófn. flio^an, kfn. vlie^en), 
gisn (g. giutan, ófn. giojjan, kfn. giejen), hasú (g. haitan, ósz. hétan, 
ófn. heig^an, kfn. heijen) Iqsn (g. létan, ófn. läggan, kfn. lägen, 
Ián), mesn (g. mitan'; ósz., agsz. métán, ófn. méggan, kfn. méggen), 
miisn (g. mőtan, ósz. mőtan, ófn. muoggan, kfn. miiegen), sign (agsz. 
scéotan, ófn. skioggan, kfn. schiegen), esn (g. itan, ófn. eggan, kfn. 
éggen), bösn (g. witan, ósz., agsz. vitán, ófn. wiggan, kfn. wiggen), 
grüsn (ósz. grőtien, ófn. gruoggan, kfn. grüegen), paesn (g. beitan,



41

ósz., ag8z. bitan, ófn. biggan, kfn. bigén), stgsn (g. stautan, ósz. stő- 
tan, ófn. stöggan, kfn. stőgen), hasit (g. hatan, hatjan, ófn. haggan, 
kfn. haggen) stb.

Kfn. s.
125. §. Kfn. s nyelvjárásunkban zöngétlen s 1. a szó végén: 

ggns (Gans), ömas (Ameise), gigs (Glas), lös (los), pgs (böse), flats 
(Fleiss), kr äs (Kreis), klgs (Klos), aedeks (Eidechse), gras (gross), 
gqns (Gänse), tsins (Zins) stb.;

2. zöngétlen hangokkal kapcsolatban: aksl (Achsel), belesi 
(Wechsel), fespv (Vesper), esp (Espe), hasp] (Haspel), gast (Gast), 
last (Last), pestv (bester), kest (Kiste), mest (Mist), eanst (Ernst) stb.

A szó végén álló zöngétlen s a továbbképzésben meglágyul
hat : ons — onzn (uns — unser), tsins — tsinzn (Zins — Zinsen), 
pigs — plgzn (Blase -— Blasen), 1. 177. §.

126. §. Kfn. s nyelvjárásunkban zöngés z: 1. a szó elején 
vocalis előtt: zupa (Suppe), zelbv (Silber), zelbv (selber), zönt (Sünde), 
zumv (Sommer), zenit (Sand), zak (Sack), zaö (Sau), ziis (süss), zaöm 
(Saum), zetsn (setzen), zetsn (sitzen), zäf (Seife), zgln (sollen) stb. — 
Összetételekben is : fvzogn (versorgen), foaziyt (Vorsicht), uezax 
(Ursache), ogm-zelek (armselig);

2. mint szótagkezdő: kaezqr (Kaiser), taözgnt (és taoont =  
1000). — közn (kosen), nizn (niesen), baezn (weisen);

3. zöngés elemekkel kapcsolatban: ezl (Esel), tsaezl (Zei
schen), DrSzl (Andreas) stb.

127. §. Kfn. sl, sm, sn, sp, st, sw nyelvjárásunkban a szó ele
jén si, sin, sn, sp, st, sb: sign (schlagen), slöm (Schlamm), sle'n 
(schlicken), slets (Schlitz), slgs (Schloss), slu'n (schlucken), élaöx 
(Schlauch), slgsl (Schlüssel), slöfn (schlafen), slaxt (Schlacht), sign 
(Schlange), slisn (schliessen). — smgl (schmal), smalts (Schmalz), 
smgnt (kfn. smant), sme’n (schmecken), smit (Schmidt), smeltsn 
(schmelzen), smes (Schmiss). — snal (Schnalle), snek (Schnecke), 
snaedv (Schneider), snus (Schnur), sngbl (Schnabel), snS (Schnee), 
sngotsn (schneuzen). — spö~ (Span), span (Spange), spgnan (span
nen), spgnan (spinnen), spek (Speck), spigl (Spiegel), spes (Spiess), 
spitgl (Spital), spoan (sparen), speabv (Sperber), spets (Spitze), 
spreyn (sprechen), sprinan (springen), split» (Splitter). — stal (Stall),
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étam (Stamm), stqrn (Stange), sték (Steg). stq~ (Stein), éteqn (Stern), 
st eft (Stifte), étül (Stuhl), strejî  (streng), ströf (Strafe), strey (Strich), 
stras (Strasse). — sbax (schwach), sbqm (Schwamm), sbants (Schwanz), 
sbem (schweben), sbeat (Schwert), sbetsn (schwitzen), sbats (schwarz), 
ébaen, (schweigen), sbimsn (schwimmen), sbestv (Schwester), sbqe~ 
(Schwein),

Összetételekben: doaslön (dar-schlagen), gasni'n (geschnitten), 
ö~spgnan (anspannen) stb.

128. §. Kfn. st, sp a szóban és a szó végén megmarad st, sp : 
destl (Distel), fest (fest), qstqn (Ostern), psfester  ̂ (befestigen), klöstv 
(Kloster), fqnstv (finster és Fenster), dejistek (Dinstag), sbestv (Schwe
ster), kést (Kiste), krqst (Kruste), Iqst (Lust), krist (Christ), fröstln 
(frösteln), donst (Dunst), fespv (Vesper), esp (Espe), haspl (Haspel), 
Kaspv (Kaspar). — ‘Kivétel: east, eaétv (erst, erster).

Kfn. sch (germ. sk).
129. §. Kfn. sch nyelvjárásunkban mindig s : sül (Schale), 

soa (Schar), seqn (scheren), éqnm (schinden), sie in (Schirm), sqn 
Schaden, schaden), saft (Schaft), sant (Schande), säen (scheiden), 
sisn (schiessen), seit (Schild), éret (Schritt), sreft (Schrift), sraöm 
(schrauben). — biisn (waschen), bösn (wischen), mién (mischen), nasn 
(naschen), dresn (dreschen), dresv (Drescher), fläsv (Fleischer). — 
tes (Tisch), fläs (Fleisch), flas (Flasche), frqs (Frosch), es (Asche), 
fres (frisch) stb.

Kfn./, v.
130. §. Kfn. /  (ff), v nyelvjárásunkban/: fain (fallen), fes 

(Fisch), f i  (Vieh), f i l  (viel), fest (fest), fuks (Fuchs), foaji (Farbe), 
füsn (fuhren), figus (Figur), Jpist» (finster, Fenster), firnaes (kfn. 
firnis), firmament (Firmament), falté (falsch), fq tv  (Vater), fedv 
(Feder), fey'n (fechten), féltén (falschen), faek (feige), imp (Finger), 
fedv (Feuer), föl (voll), fn- (ver-): fvdeqm (verderben), fvkqnan (ver
kennen), fnste'n (verstecken); foa- (vor-): foanqmm (vornehmen), 
foaziyt (Vorsicht). — fläs (Fleisch), flux (Fluch), flax (flach), fle'n 
(Flecken), flaks (Flachs), flam (Flamme), flus (Fluss),/rö«, (fragen), 
frey (frech), frae (frei), frä  (Frau), frü  (früh). — étröfn (strafen), 
käfv (Käufer), läfv (Läufer), klöftv (Klafter), saft (Schaft), Iqft
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(Luft), saöfl (Schaufel), tgfl (Tafel), gr eft, (Griffel), traf (Traufe), 
höf (Hof), kuf (Kuffe), slöf (Schlaf) stb.

131. §. Kfn./, v >  v. Nyelvjárásunk tudtommal csak a kő
vetkező szavakban ismeri a v hangot: fo~vd (kfn. fünf), alva (kfn. 
eilf), tsbelv» (kfn. zwelf, zwelif), pölvv (kfn. pulver), öv a (kfn. oven), 
tqovl (kfn. tiufel), lova (Lővén plur.). -— Továbbá: slivqn (auf dem 
Eis gleiten, simkózni, kfn. slifen), ovn (auf den). — Ezeken kívül a 
v hang csak tulajdonnevekben, családnevekben és idegen szavak
ban fordul elő: parva (Barbara) Wagner, klavie (Klavier), dwä~ 
(Divan), have (Kaffee; magy. kávé).

132. §. A kfn. ph, /  (germ. p)-nek nyelvjárásunkban /  
felel meg 1. a szó elején vocalis és liquida után egyaránt, 2. a 
szó közepén liquida után, 3. a szó közepén és végén voca
lis u tá n :

1. Explosiv elem nélkül: fa f  (kfn. phaffe), font (kfn. phunt), 
finks'n (kfn. phingeste), faelv (kfn. philaere), flgnts (kfn. phlanze), 
flgóm (kfn. phlüme), flastv (kfn. phlaster), frq’m (kfn. phrophen), 
far (kfn. pbarre), fan (kfn. pbanne), fant (kfn. phant), fefv (kfn. 
pheffer),/«</ (kfn. phife), fül (kfn. phulwe, phülwe).

Jegyzet. W. Wilmanns (Deutsche Grammatik I. k. 52. 1.) sze
rint más eredetűek: flép, (kfn. phlégen), flük (kfn. phluoc),/enefc 
(kfn. phenninc), flop (kfn. phlücken).

2. beafn (g. w aír pan, kfn. werfen), helfn (g. bilpan, ófn. hel- 
fan, hélpan; kfn. helfen), doaf (g. paurp, kfn. dorf), soaf (Ófn. scarpb, 
scarp, kfn. scharph, scharf).

3. tlf (g. diups, ósz. diop, ófn. tiof, kfn. tief, tiuf), söf ófn. 
scáp, kfn. scbáf), slaefn (kfn. slifen), slöfn (g. slépan, ófn. sláfan, 
kfn. sláfen), graefn (g. greipan, ófn. grífan, kfn. grifen), tréfa (kfn. 
treffen), tafn (g. daupjan, kfn. toufen), safn (g. skapjan, kfn. schaf
fen), zaöfn (agsz. süpan, kfn. sűfen, soufen), rüfn (g. hrőpjan, kfn. 
ruofen), tafn (g. hlaupan, ófn. hloufan, kfn. loufen), luft (g. bups, 
kfn. huf), gf (g. iup, ófn. kfn. úf, ouf), séf (g. skip, kfn. schif, schef), 
kafn (g. kaupőn, kfn. koufen).

133. §. A kfn. szóközépi és szóvégi p/-nek nyelvjárásunkban 
p  felel meg: api (Apfel), knöpl (Knöpflein), tqp (Topf), tsqp (Zopf), 
kqpa (Kupfer). — Ha azonban m előzi meg, sokszor megmarad:
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dampf (Dampf), krampf (Krampf), kqmpfn (kämpfen). Kivétel: kipfl 
(Kipfel, az irodalmi nyelvből).

A kfn. szóközépi ph, p f  kiesését 1. 171. §.

Kfn. w.
1B4. §. Kfn. w nyelvjárásunkban következetesen b : baxn 

(wachen), boa (wahr és war), baut (Wand), boam (warm), bäx (weich), 
beit (Welt), bqntn (Winter), bök (Wage), bön (Wagen), baks (Wachs), 
balt (Wald), ban (Wange), basv (Wasser), bek (Weg), belesi (Wechsel), 
beltsn (wälzen), bének (wenig), beafn (werfen), beat (wert), betsn 
(wetzen), boat (Wort), busm (Wurm), bin, (wiegen), Inét (Wirt), bö, 
összefüggő beszédben bo (wo), baksn (wachsen), bants (Wanze), bean 
(werden), bqsn (waschen), bösn (wischen), be'n (wecken), bae~ (Wein), 
baét (weit), bea (wer), bezn (Wesen), bidv (wieder), bivjcl (Winkel), 
bis (Wiese), bö~ (wohnen), bqlf(Wolf), bondv (Wunder), böntsn (wün
schen). — sbestv (Schwester), sbax (schwach), sbqlman (Schwalbe), 
sbam (Schwamm), sbats (schwarz), sbea (schwer), sbögv (Schwager), 
sbunk (Schwung), sbgnts (Schwanz), sbaéi  ̂(schweigen), sbeln (schwel
len), sbeat (Schwert), sböp (Schwabe), sbem (schweben), sbebl (Schwe
fel), sbigv-motn (Schwiegermutter), ebek (ewig), bitbd (Witwe), tsbibl 
(Z wie fel), tsbién (Zwirn) stb.

Kfn. tw (zw) >  tsb : tsbeak (kfn. twerc), tsbirpgej' (kfn. twin- 
gaere), tsbingn (kfn. twingen), tsbgnk (kfn. twanc).

135. §. A kfn. szóközépi w, ha az utána álló hangsúlytalan e 
lekopott nyelvjárásunkban p lesz: foap (kfn. varwe), map (kfn. 
narwe), rniisp (kfn. mürwe).

Jegyzet. A kfn. w elveszését 1. 179. §.

Kfn. j.
136. §. A kfn. j  nyelvjárásunkban j ; csak összetételekben 

kerül a szó közepére, különben csak a szó elején állhat: jön (jagen), 
jégv (Jäger), joa (Jahr), jömgn (jammern), jüt (Jude), jox ( Joch), ja» 
(jung), je,nej (Januar), jubln (jubeln), jurist (Jurist). — dvjé~nv 
(der-jene), gvjqkt (gejagt) stb.
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137. §. Kfn. eh >  y, x; a szó elején nem á ll: peyv (Becher), 
steyn (stechen), riyn (riechen), preyn (brechen); maxn (machen), 
laxn (lachen), baxn (wachen), räxan (räuchern), kaxl (Kachel), koxl 
(Küche). — tsey (Zeche), taey (Teich), strey (Strich), kiey (Kirche); 
pqx (Bach), gdrux (Geruch), paöx (Bauch), bäx (weich), räx 
(Bauch) stb.

138. §. Kfn. eh nyelvjárásunkban a szó végén y, x : frey 
(g. friks, ófn. fréh, kfn. vréch), laey (g. leik, ófn. lih, kfn. lieh), 
Iqx (v. ö. g. lűkan, ófn. lúchan, kfn. loch), bqx (g. wiko, ófn. wécha, 
wocha, kfn. woche), dax (ófn. dah, kfn. dach).

Kfn. eh.

A f f r i c a t á k .

Kfn. z, tz (germ. t).

139. §.Kfn.z, tz nyelvjárásunkban ts 1. a szó elején: tsaeyn (g. 
taikus, ófn. zeichan, kfn. Zeichen), tsun (g. tuggö, ófn. zunga, kfn. 
zunge), tsql (kfn. zal), tsgnt (kfn. zant), ts» (kfn. ze, zuo), tsS (kfn. 
zéhe), tsaet (kfn. zit), tsogn (kfn. zorn), tsqp (kfn. zopf), tsqkv (kfn. 
zucker), tsbä (kfn. zwei), tsa'm (kfn. zapfe), tsey (kfn. zeche), tsm» 
(kfn. zéhen, zen), tslgl (kfn. ziegel; v. ö. lat. tegula), tsqii·»̂  (kfn. 
ziugen), tsql (kfn. zoll), tsuxt (kfn. zuht) stb.

2. A szóban és a szó végén: kqtsn (kfn. kotze), kratsn (kfn. 
kratzen), krqötsv (kfn. kriuzaere), zetsn (kfn. sitzen), zetsn (kfn. 
setzen), nqtsn (kfn. nutzunge), sötsn (kfn. schützen), betsn (kfn. 
wetzen), snqotsn (kfn. sniuzen), stüst&n (kfn. stürzen); rqts (kfn. 
roz, rotz), plats (kfn. plaz, platz) stb.

3. Liquida vagy nasalis u tán : hats (g. hairtő, ófn. herza, kfn. 
hérze), smeats (ófn. smerzo, kfn. smerze), hqlts (agsz. ho lt; ófn. és 
kfn. holz), zalts (g. salt, ófn. és kfn. salz), flqnts (kfn. phlanze, v. ö. 
lat. planta), sbats (g. swarts, ófn., kfn. swarz), kuets (kfn. kurz), 
keats (kfn. kerze), krants (kfn. kranz), sbqnts (swanz).

Idegen szavakban : lcaötsiö~ (Kaution), pqrtsiö~ (Portion).
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140. §. Kfn. tsch >  ts; kfn. sch nasalis és liquida után is. 
falté (falsch), féltén (fälschen), bonts (Wunsch), böntsn (wünschen), — 
dqpts (deutsch), kbetén (kfn. quetzen, quetschen), stb.

H e h e z e t h.
141. §. Kfn. h nyelvjárásunkban is A a szó elején magán

hangzó előtt: hqbn (Hafer), hat (hart), hqridan (hindern), höf (Hof), 
hats (Herz), hant (Hand), liäsn (heissen), himl (Himmel), hont 
(Hund), hut (Hut), höx (hoch), helfn (helfen), hum _(Hunger), hasn 
(hassen), hei (hell) stb. Átmegy /-be : fix  (Luder); ( f i  =  Vieh).

142. §. Kfn. h > / ,  x, de csak a t előtt: eyta (acht), gaziyt 
(Gesicht), neyt (nicht), liyt (Licht), laeyt (leicht), reyt (recht), reytek 
(richtig), treytv (Trichter), fleyt (Flechte), beytv (Wächter), tsüytei 
(züchtigen), nfxt (Nacht), traxt (Tracht), baxtl (Wachtel), slaxt 
(Schlacht), maxt (Macht), rey’n (richten), fey'n (fechten), trax'n 
(trachten), fiey'n (flechten). — steyt (sticht), sjjreyt (spricht), gsdöxt 
(gedacht), gdyraxt (gebracht), galaxt (gelacht), gaflqx'n (geflochten).

143. §. Kfn. h >  k, ha utána s áll :fuks (kfn. vuhs), qks (kfn. 
ohs), aksl (kfn. ahsel), daks (kfn. dahs), baksn (kfn. wahsen), béksl 
(kfn. wehsei), flaks (kfn. flahs), aks (kfn. ahse), Inks (kfn. luhs), 
püks (kfn. bühse), dreksln (kfn. drehsei), daeksl (kfn. dihsel), zeksn 
(kfn. séhs) stb.

IV. M ennyiség i változások .

1. M a g á n h a n g z ó k n á l.

Nyelvjárásunkban nagyon gyakori a kfn. rövid tőhangzó 
megnyúlása. A nyílt és zárt szótagban egyaránt történik nyúlás; 
az assimilatiónál, a hol a tőhangzó megnyúlása következetes, csak 
a nyílt szótagban történik.

Kfn. a.
144. §. A kfn. rövid a a nyílt és zárt szótagban q-vá, illető

leg ö-vá lesz: klqk (kfn. klage), jfic (kfn. jaget), ggbl (kfn. gabele, 
gabel), hggl (kfn. hagel), hqs (kfn. hasé), kqtv (kfn. kater), ni>gl 
(kfn. nagel), ngs (kfn. nasé),fqtv (kfn. vater), gargt (kfn. gerade), sqt

K fn .  ts ch , sc h .
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(kfn. schade), snqbl (kfn. snabel), rqzn (kfn. rase), mqgv (kfn. mager), 
hqdan (kfn. hadern), zötl (kfn. satel), pqt (kfn. bat), pqx (kfn. bach), 
glqs (kfn. glas), grqs (kfn. gras), kql (kfn. kai), stqt (kfn. stat), tql 
(kfn. tál), tqk (kfn. tac), sbqlman (kfn. swalwe), nq-yt (kfn. naht), 
bqs (kfn. wag; pronom. interrog.), dqs (kfn. dag; pronom. demonstr.), 
slqk (kfn. slac), übrqln (kfn. über-al), smql (kfn. smal), glqt (kfn. glat), 
grqp (kfn. grap), rqt (kfn. rat), tsql (kfn. zal), q- (ab-), q-nqmm 
(abnebmen), ösqn;>n (abscbinden). — Nasalis előtt ö : hömv (kfn. 
hamer), kömn (kfn. kamer), nöm»n (kfn. name), löm (kfn. lám), 
tsöm (zam), sióm (kfn. slam).

Assimilatiónál: zqn (kfn. sagen), trqm (kfn. tragen), jqn (kfn. 
jagen), klqn (kfn. klagen), slqn (kfn. slagén), krqn (kfn. krage), bqn 
(kfn. wagen), hq_m (kfn. haben, hán), grqm (kfn. grabe, graben), sqri 
(kfn. schaden), fqn (kfn. vadén), Iqn (kfn. laden), pqn (kfn. baden).

Az igék ragozásában is: gatrqp (getragen), gr>sUm (geschla
gen), gdklqkt (geklagt); zqkt (sagt), jqkt (jagt); zqk (sage), nqk 
(nage), trqk (trage).

Kfn. ο >  δ : töfl (kfn. tavel).
A felsorolt példák igazolják, hogy ha a kfn. a hang q (ö)-\á  

lett, egyúttal meg is nyúlt; a hol ez a változás nem állott be, 
ott a régi rövid a megmaradt (1. 46. §.).

Kfn. e, e és umlaut.
•

145. §. Kfn. é >  S nyílt és zárt szótagokban: fedn (kfn. veder), 
lebv (kfn. léber), lédv (kfn. léder), lezn (lesen), nebl (nébel), pen 
beten), pézn (kfn. beseme), bezn (wésen), sbebl (kfn. swébel, swével), 
betv (kfn. wéter, wétter), krébds (kfn. krébeg), pétin (kfn. betelaere), 
lenen (kfn. knéten)( regi (kfn. régei), zéml (kfn. sémele), belesi (kfn. 
wéhsel), aedeks (kfn. eidéhse), étek (kfn. stéc), bek (kfn. wéc, wég), 
étéin (kfn. stéln, stélen), prét (kfn. brét), gél (kfn. gél), ré/t (kfn. 
réht),fél (kfn. vél), slépt (kfn. sieht), pley (bléch), mél (kfn. mél).

Assimilatiónál: klem (kfn. kiében), lém (kfn. lében), gém (kfn. 
gében, gén), sbém (kfn. swében), nem, dvném (kfn. neben), fléi  ̂(kfn. 
phlégen), bé\y (kfn. wegen).

Kfn. é >  S: lédek (kfn. lédec), dréksln (kfn. dréhseler), rén, 
(kfn. régen), zén̂  (kfn. ségen),feln (kfn. bevélhen).

Kfn. e >  e~: zé~ (kfn. séhen).
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146. §. Kfn. e >  é : glqs, glezv (Gläser), slqk, slek (Schläge) 
jqk, jegv (Jäger), pqt, pedv (Bäder), nqgl, negl (Nägel), tql, telv (Täler), 
bqn, bén, (Wägen), tqk, tégliχ (täglich).

Kfn. e >  B: zetei  ̂ (sättigen), tseln (zählen); az igeragozásban: 
iy trqk, dü trifcst, hea triff (trägst, —t), iy slqk, dü slekst, hea slekt 
(schlägst, —t). Az e, e hangok tehát mint az ö (kfn. a) umlautjai 
állnak.

147. §. Kfn. e >  g nagyrészt nyílt szótagokban: ezl (kfn. esel), 
kégl (kfn. kegel), rét (kfn. rede), két (kfn. ketene); ren (kfn. reden), 
hem (kfn. heben), lív̂  (kfn. legen), ken, (kfn. gegen). — élqnt (kfn. 
el-lende), elpöv (kfn. ellen-boge).

Kfn. e >  é: zek (kfn. sege, sage), knibl (kfn. knebel), fer̂  (kfn. 
végén', psbéiĵ  (kfn. bewegen).

Kfn. i.
148. §. Kfn. i >  ϊ lesz a legtöbbször szintén a nyílt szótag

ban : strtgl (kfn. strigel), tgl (kfn. igei), rlgl (kfn. rigel), rlzn (kfn. 
rise), zlbdrid (kfn. síben), bis (kfn. wise), tig ej (kfn. tiger), bibi (kfn. 
bibéi, biblie), zigl (kfn. sigel), Un̂  (kfn. ligen), zir̂  (kfn. sigen); f  ii 
(kfn. vil), spil (kfn. spil), glit (kfn. glit, ge-lit), im (kfn. ime, im), 
zik (kfn. sige, sic). — bir̂  (kfn. wigen, wiegen), bik (kfn. wige, wiege).

Kfn. o és ö.
149. §. Kfn. o >  ö nyílt és zárt szótagokban egyaránt: söbv 

(kfn. schober), fögl (kfn. vogel), hözn (kfn. hose), qvn (kfn. oven), 
tötv (kfn. toter; Dotter), hőin (kfn. hóin, holen), födqn (kfn. vor
dem, vodern); pön (kfn. bódém, bódén), pöm (kfn. bogen), öm (kfn. 
oben), löm (kfn. loben). — böl és bol (kfn. wol), gröp (kfn. grop), 
höf (kfn. hof), höl (hol), köx (kfn. koch), zöl (kfn. sol), trök (kfn. troc), 
fvpöt (kfn. ver-bot), föl (kfn. vol), mos (kfn. mos); gdhölt (geholt), 
gslöpt (gelobt), öbdst (kfn. obeg, obg) stb.

Kfn. o >  ö : dönan (kfn. donren).
Kfn. ö >  g ; nagyrészt mint az ö (kfn. o) umlautja á ll: Jogi, 

fögl (Vögel), trkök, trqk (Tröge), gröp, grqbv (gröber), höf, hofliy 
(kfn. hoveliche), höl, hqlv (höhler), söbv, iobn (Schöber), köl, kolv 
(Köhler). — knol (kfn. kuödel).
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150. §. Kfn. u mindössze néhány szóban lesz ω-vá: tsük 
(kfn. zne), süp (kfn. schup), kügl (kfn. kugel), tag pit (kfn. tugent), 
jut (kfn. jude), strul (strudel). — A továbbképzésben: stup, stüm 
(Stuben).

Kfn. ü >  ü ; nagyrészt mint az ü umlautja áll: flügl (kfn. 
vlügel), tsügl (kfn. zügel), stübl (kfn. stübelin),/w£ (kfn. phulwe, 
phülwe), hubl (kfn. hubel, kübel), luk (kfn. luge, lüge); mül (kfn. 
mül, müle), füdan (kfn. vürdern).

Kfn. ü >  5: knotsn (kfn. knützen).
Jegyzet. Hangzónyújtással akkor is van dolgunk, mikor a 

kfn. rövid vocalis +  tr kapcsolatnál az r hang vocalizálódott (1. 
119. §.).

151. §. A kfn. hosszú tőhangzó megrövidülése már távolról 
sem olyan gyakori jelenség nyelvjárásunkban, mint az ellenkező 
hangváltozás. A hangsúlyos szótagban a hangzó megrövidülése csak 
ritkán következett be. így pl. Iqsn (kfn. lagen, Ián), posn (kfn. bú
géin, búgén), hoxtsdt (kfn. hóch-zit), pf (kfn. űf, ouf), v zöfl (kfn. 
só+vil; uml.). Néha megrövidül a tőhangzó a középfokban : höx, 
hif/u (höher), grös, grösv (grösser), Up, libv (lieber).

Beállott a hangzórövidülés még néhány kfn. diphthongusnál:
1. Kfn. ie >  i : gisn (kfn. giegen), sisn (kfn. schiegen), slisn 

(kfn. sliegen), flisn (kfn. vliegen), Ι,τίχη (kfn. kriechen), ri-χη (kfn. 
(riechen), Ιιχί (kfn. liebt), nimgnt (kfn. nieman).

2. Kfn. uo >  u : pszux (kfn. be-suoch), futv (kfn. vuoter), 
tux (kfn. tuoch), plut (kfn. bluot), gut (kfn. guot), rut (kfn. ruote), 
hűt (kfn. huot), gdnuk (kfn. ge-nuoc), fus (kfn. vuog), pux (kfn. 
buoch), sustv (schuoster), kuxn (kfn. kuoche), zuxn és zü/n (kfn. 
suochen, süechen), fluxn (kfn. vluochen), kuf (kfn. kuofe), gr uh 
(kfn. gruog), rüjn (kfn. ruofen, rüefen), lu’n (kfn. luogen), hus’n 
(kfn. liuosten). — iy mus (ich muss), must, intis.

Kfn. uo >  q: mqtv (kfn. muoter).
3. Kfn. üe >  ii; leginkább mint az u (kfn. uo) umlautja áll: 

griisn (kfn. grüegen), müsn (kfn. müegen), hü’n (kfn. hüeten), püsn 
(büegen); tiiyn (Tücher), fiitan (füttern), hiit (Hütte), fiis (Füsse), 
püyv (Bücher), püyl (Büchlein), tüyl (Tüchlein).

Jegyzet. Sok, különösen egytagú, többnyire nyílt szótagú
4

K f n .  u , ii.

Magyarországi német nyelvjárások. 1.
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szavaknál ingadozás van. Önállóan és hangsúlyozva hosszúak, 
különben rövidek. Ilyenek: tsbä, tsbena és tsba, tsbe (zwei); bl és bi 
(wie); bő és bo (wo); nq~ és na' (nein); ka~ és ka (kein); frei és fra  
(Frau); bqs és bos (was); böl és bol (wohl) stb.

2. M á ssa lh a n g z ó k n á l.

152. §. Nyelvjárásunk sohasem ejt hosszú mássalhangzót, 
kivéve az összefüggő beszédben néhány alakot. A hol tehát a kfn.- 
ben geminata áll, annak helyén nyelvjárásunkban mindig egyszerű 
mássalhangzó áll. Tehát:

Kfn. pp (bb)  >  p ; kfn. tt >  t; kfn. ck (gg) >  k; kfn. II >  l ; 
kfn. rr >  r ; kfn. mm >  m; kfn. nn >  n; kfn. gg (ss) >  s; kfn.
f f (p f)  > / ·

1. Kfn. pp (bb) >  p : krüpl (kfn. krüppel, krüpel), kapl (kfn. 
kappe), zupa (kfn. suppe), tepiy (kfn. teppich, tepich), trep (kfn. 
treppe, trappe), rip (kfn. rippe, ribhe), kap el (kfn. kappélle), köpi 
(kfn. koppéi). — A kfn. szőközépi pp kiesését 1. 171. §.

2. Kfn. tt >  t:  met (kfn. mitte), metl (kfn. mittel), met ok 
(kfn. mitte-tac), bet (kfn. wette), titl (kfn. tittel, titel), kit] (kfn. 
kittel, kitel), tsitgn (kfn. zittern, zitern), pet (kfn. bette, bet), be tv 
(kfn. wétter, wéter), zeten, (kfn. settigen, setigen).

3. Kfn. ck (gg)  >  k : akqn (kfn. ackern), pekv (kfn. becker), 
ek (kfn. ecke, egge), faki (kfn. vackel), nakek (kfn. nacket), pukl 
(kfn. buckel), strek (kfn. streckunge), ének (kfn. snecke, snegge), 
glijk (kfn. ge-lücke, glücke), mok (kfn. mücke, mügge), prök (kfn. 
brücke, brügge). — A ekén >  v hangváltozást 1. 175. §.

4. Kfn. II >  l ; peln (kfn. bélien), kapel (kfn. kappélle), kelv 
(kfn. kéller), pelek (kfn. bil-lieh),/aZ« (kfn. vallen), sbeln (kfn. swel- 
len), elpön (kfn. ellen-buoc), ah, eh (kfn. aller-e), alvpest (kfn. 
aller-best), stel (kfn. stille), grql (kfn. grolle), inai (kfn. snalle), hol 
(kfn. wolle), gal (kfn. gallé), gazéi (kfn. geselle) stb.

5. Kfn. rr >  r : farv (kfn. pbarraere), far (kfn. pharre), karn 
(kfn. karre), har (kfn. bérre), nar (kfn. narre), gssir (kfn. (ge-schirre), 
sparn (kfn. sperren), sara (kfn. scharren), Uarn (kfn. zerren), fv-rö’n 
(kfn.ver-ráten),/o-r<:;z’w(kfn.ver-rihten), /b-r<2sV(kfn.ver-rosten)stb.

6. Kfn. mm >  m: sbiman (kfn. swimmen), kqman (kfn. kem- 
men, kemben), stamm (kfn. stammen), zuman (kfn. summen),/»-
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daman (kfn. ver-dämmen), flam (kfn. vlamme), gm (kfn. amme), 
stqm (kfn. stimme), stom (kfn. stumme).

7. Kfn. nn >  n : feliek (kfn. phennic), trqnan (kfn. trennen), 
npian (kfn. nennen), kqnan (kfn. kennen), spgnan (spannen), spqnan 
(kfn. spinnen), tanán (plur. Tannen), m^nv (plur. Männer), dön (kfn. 
dünne), ton (kfn. tonne), pron (kfn. brunne), kan (kfn. kanne) stb.

8. Kfn. 33 (ss) >  s : kési (kfn. keggel), nesl (kfn. neggel), 
mesv (kfn. megger), slqsl (kfn. slüggel), basa (kfn. wagger), of-spesn 
(kfn. űf-spiggen), éösl (kfn. schüggel), fv-gesn (kfn. ver-géggen), gas 
(kfn. gagge), presn (kfn. pressen), fresn (kfn. vreggen), mesn (kfn. 
meggen), esn (kfn. eggen), bösn (kfn. wiggen), hasn (kfn. haggen).

9. Kfn. ff (pf) > f : f e f v  (kfn. pheffer), safn (kfn. schaffen), 
tréfa (kfn. treffen), lijfl (kfn. löffel), rafn (raffen), grefl (kfn. griffel), 
sefl (kfn. scheffel, schepfel), hofn (kfn. hoffen), af (kfn. affe), faf 
(kfn. phaffe).

Összefüggő beszédben vagy összetett szavakban előfordulnak 
ilyen alakok: kom-met (komme mit), fil-lflh (viele-leute), beppv 
(wetten-wir), stüm-mät (Stuben-magd).

Λτ. A h angsú lyta lan  szótagok  hangjai.
Kfn. e.

153. §. A kfn. hangsúlytalan e a szó végén következetesen 
elesik: étup (Stube), grüp (Grube), zönt (Sünde), kunt (Kunde), 
étont (Stunde), s<Jt (Schade), zoak (Sorge), flék (Pflege), kriik (Krücke), 
müsp (mürbe), frä  (kfn. vrouwe), 5k (Auge), foap (kfn. farwe), fö~ 
(kfn. vane), krö~ (kfn. kröne), klin̂  (Klinge), tsgn (Zange) stb. Az igék 
imperativusában : frök (frage), trflc (trage), sraep (schreibe), piaép 
(bleibe), kom (komme), zf>k (sage), ρτςτ̂  (bringe), bat (warte), tsel 
(zähle) stb. A többes számban: da tflk (die Tage), fes (Fische), hpnt 
(Wände), hqnt (Hände), élek (Schläge), lo~ (Löhne), to~ (Töne) stb.

154. §. Kfn. hangsúlytalan e elvész a szóban :
1. A szó utolsó tagjában, a mikor is az utána álló mással

hangzó (1, n) szótagképző: aksl (kfn. ahsel), api (Apfel), des ti (Distel), 
zftti (Sattel), gfbl (Gabel), régi (Regei), metl (Mittel), maxii (machen), 
laxn (lachen), bezn (Wesen), ströfn (strafen), Uzn (lesen), bösn (wa
schen), betsn (wetzen); da spröxn (die Sprachen), da bizn (die Wie-

A.*
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sen). — Az ein végű igék végzete ln : rif/ln (röcheln), fröstln (frö
steln). prasln (prasseln). — Többes számban: eb góbin (die Gabeln), 
an fggln (den Vögeln) stb.

Ha azonban a hangsúlytalan e az l és n között esett ki, akkor 
sem az l, sem az n nem szótagképző : fain (fallen), peln (belien), 
stein (stellen), spiln (spielen); a többes számban: da tsqln (die 
Zahlen), da snaln (die Schnallen). — Ugyanaz az eset, mikor az r 
és n között esett ki, csakhogy ilyenkor az r hang mindig vocalizá- 
lódik: Joan (fahren), lean (lehren), kean (kehren), höan (hören), 
stöan (stören], innen (schnüren): da spuen (die Spuren), da tuen 
(die Türen) stb.

2. Assimilationál:
gen >  «,, n : fieri, (pflegen), /e«, (fegen], ben̂  (wegen), liiy (lie

gen), bqv (Wagen), zqn (sagen), slqn (schlagen), fron (fragen), zoom 
(sorgen); da süt̂  (die Stiegen), da flin, (die Fliegen); gastiry (gestie
gen), gaslqn (geschlagen) stb.

ben >  m : hqm (haben), grqm (graben és Graben), ömt (Abend), 
klem, (kleben), gém (geben), lém (leben), htm (heben), steam (ster
ben), plaern (bleiben), sraém (schreiben); da stüm (die Stuben), 
da grüm (die Gruben); gapllm (geblieben), gasrvm (geschrieben) stb.

den >  n : pqn (baden), fqn (Faden), pön (Boden), ren (reden), 
Iqn (laden), iqn (schaden), bean (werden); da fen (die Fäden), da 
ren (die Beden) stb.

del >  l : knol (Knödel), nöl (Nadel), strül (Strudel).
3. Kiesett továbbá tenuis és n között: pi'n (bitten),fle/'n 

(flechten), trax'n (trachten), re'n (retten), be’n (wetten), plu’ii (blu
ten), raé'n (reiten), aösrq’n (ausrotten), pro'n (braten), pe n (beten); 
da slax'n (die Schlachten), da sle/'n (die Schlechten). — za'm (sap- 
pen), klam (klappen), tarn (tappen). — prq'n (Brocken), fvsle’v 
(verschlucken), dvsre’v (erschrecken), fie’n (flicken), spun (spucken), 
hirfin (hinken), birfin (winken), zinjn (sinken); da krgnn (die Kran
ken), gazun'n (gesunken) stb.*)

4. A hen végű igék infinitivusában : gé~ (gehen), zé~ (sehen), 
né~ (nähen), sté~ (stehen), gasé~ (geschehen) stb.

δ. Apokope található az igék prsesensében és participium 
prseteritumában dentalisoknál: oabat (arbeitet), pit (bittet), reí(ret-

) A ’ je l je len tőségét 1. a 158. és 173. §-okban.



tét), Iqot (läutet), pet (betet); gaoabat (gearbeitet), garet (geredet)1 
gaplut (geblutet) stb.

155. §. a-vé gyengül az m-n; ^  (m)-n; n-n között: stüeman 
(stürmen), stgman (stammen), nqman (nehmen), zirian (singen), spri- 
nan (springen), fawn  (fangen), da stgvan (die Stangen), da slgnan 
(die Schlangen), da tsgvan (die Zangen), rqnan (rennen), kenan (ken
nen), spqnan (spinnen) stb. Továbbá: öbast (kfn. obeg, obg), heabast 
és heapst (kfn. berbest, herbst).

156. §. A kfn. hangsúlytalan -er nyelvjárásunkban » lesz, de 
csak a szó végén, illetőleg hangsúlytalan részében: fq tv  (Yater), 
mqtv (Mutter), fqnstv (Fenster), basv (Wasser), futv (Futter), nid» 
(nieder), bidv (wieder), prüdv (Bruder), sbestv (Schwester), hömv 
(Hammer), körrm (Kammer), zumv (Sommer), bejitn (Winter), lebv 
(Leber), selbv (selber), hqntv (hinter), fefv (Pfeffer), tqov (teuer), 
fefm (Feuer), paov (Bauer), mqgv (mager) stb.

Mint képző: bögnn (Wagner, kerékgyártó), pekv (Bäcker), 
sustv (Schuster), räbv (Räuber), snaedv (Schneider), püegv (Bürger), 
teslv (Tischler). -— pesv (besser), libv (lieber), grösv (grösser), ziisv 
(süsser), höyv (höher). — mere» (Männer), kqndv (Kinder), slqsv 
(Schlösser). — kasaöv (Kaschau-er, kassai), stgsv (Stösser; Stószból 
való, stószi), zepsv (Zipser) stb.

Ha az v hang után még egy képző vagy rag következik, akkor 
teljesebb lesz. így az -ern végű igék végzete nálunk kivétel nélkül 
-an: tsitgn (zittern), pletan (blättern), fütgn (füttern), pesgn (bes
sern), jömgn (jammern), dönan (donnern), stglpan (stolpern), kiimgn 
(kümmern), tsejngn (zimmern).

Az -ért végű participium -at: gatsitat (gezittert), gadönat (ge
donnert), gafütat (gefüttert), gapesat (gebessert), gajömat (gejam
mert), gastqlpat (gestolpert) stb.

A plur. dativus -ern végzete szintén -an: an kqndgn (den 
Kindern), an merűm (den Männern), an rdbgn (den Räubern) stb.

Kfn. ver < f v : kfn. er <  du (1. 158. §).
Az irodalmi nyelvből került szavakban, továbbá a család

nevekben és idegen szavakban is megmarad a hangsúlytalan -er: 
tsbvn>g$r (Zwinger), keiner (Kellner), tigqr (Tiger), negqr (Neger), 
ζίχςτ (sicher); Grqnsner, Tischler, Wagner; jqnqr (Januar), fébqr 
Februar), qktqbqr, nqvqmbqr, detsqmbqr, sept^mbqr stb.
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157. §. Nemcsak a hangsúlytalan kfn. e, hanem más teljesebb 
magánhangzók is szenvedhetnek változást, ha a hangsúlytalan 
szótagban vannak. Pl. oabat (kfn. arbeit, arebeit), orrids (kfn. ámeige), 
töaxt (kfn. tőréht, toereht). — Különösen a tulajdonnevekben és 
összetett szavakban látjuk : tuend (Torna), mqldv (Szepsi: Moldau), 
lend (Helena), frond (Verona), parva (Barbara), cma-mria (Anna- 
Maria), tomas (Thomas), jezas (Jesus), züza (Susanna). — El is esik 
a teljesebb hangzó: kas (Kassa, Kaschau), jós (Jászó), dobrqts (Deb- 
reczen) stb.

Összetételek: mö~tek, dqnstek, dönvstqk,fraetek, sontek, kiemas 
(Kirch-messe =  Kirchweihfest), maria-li'/tmas (Maria-lichtmesse); 
az összetétel hangsúlytalan, vagy másodhangsúlyos részének ere
detileg hosszú hangzója megrövidült : hox-tsat (kfn. hőch-zit), 
Iqémat (kfn. lin-wät), ha er ft (kfn. hí-rát), a~-mql, drqe~-mol, fte-mol 
(ein-, drei-, vier-mal, kfn. mái), zonomt (kfn. sun-ábent; v. ö. ömt: 
1. 48. §). A hangsúlytalan szótag hangzója mindig rövid.

A hangsúlytalan szótag egészen elvész : naös (hinaus), raös 
(heraus), rge~ (herein), nqe~ (hinein), nübv (hinüber), rübv (herüber), 
rq (herab), rgf (herauf).

1. Jegyzet. Egy hangsúlytalan a betoldását látjuk a 3—12 
terjedő számnevekben, de csak akkor, ha önállóak: drae-a (és 
dräja — 3), fiera (4), fö~va (5), zeksa (6), zlbana (7), efta (8), neona (9), 
tsena (10), alva (11), tsbelva (12). — Ha mint számjelzők állanak, 
elvesztik a a hangot: zeke kqndu hqs-ta?; felelet: zeksa.— Az igenlő 
szócska hangsúlyos alakja jq, hangsúlytalanja.

2. Jegyzet. A jelző ragja a határozott névelő előtt: v, a, a : 
dv sbatsv Kqs (der schwarz-e Kosch), du täbv Köln (der taube Köh
ler), dv gutvfqtv (der gute Vater); da guta mqtn (die gute Mutter); 
as sőna baep (das schöne Weib); önállóan: dv täbv (der Taube), dv 
stomv (der Stumme) stb.

158. §. E l ő s z ó t a g o k .  Kfn. be nyelvjárásunkban pa: pa- 
daöqn (bedauern), paslqm (beschlagen), pazofn (besoffen), pamea’n 
(bemerken), panqman (benehmen), pagraefn (begreifen), pagref (Be
griff), pastein (bestellen) stb.

Kfn. ge >  ga : gafaln (gefallen), gaprüdv (Gebrüder), gapust 
(Geburt), gadqrfv (gedenken), ganuk (kfn. ge-nuoc), gapek (Gepäck), 
gaseft (Geschäft), gapiek (Gebirg); gazqkt (gesagt), gaklqkt (geklagt), 
gaslqn (geschlagen), doagaboafn (dar-geworfen) stb.
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Ha a pa és ga után magánhangzó áll, akkor az a ejtése után 
a lélegzet egy pillatra megakasztódik és az utána következő magán
hangzó ejtésénél új lélegzetkibocsátás történik (Jele a betű fölött ’). 
Hangsúlyoznom kell, hogy lélegzet megakasztása és új kibocsátása 
között az idő nagyon rövid: pa’gmtv (Beamter), pa’ooba’n (bearbeiten), 
pa’qnden, (beendigen), ga’endat (geändert), ga’oabat (gearbeitet), ga'- 
akat (geackert) stb.

Ha az ige g \v o c  kezdetű, akkor a partié, perfectumában a 
9e (99)  sokszor elmarad, de nem következetesen: gém (gegeben), 
gesn (gegessen), gqsn (gegossen), ggnan (gegangen); továbbá e szó
ban : fatv  (Gevatter); ellenben: gagaft (gegafft), gafatran (Gevatterin).

Kfn. zer >  tsa: tsapreyn (zerbrechen), tsafcdn (zerfallen), tsa- 
kratsn (zerkratzen), tsaspaln (zerspalten), tsaplatsn (zerplatzen), tsa- 
ha’p (zerhacken), tsasteyn (zerstechen).

Kfn. ver >  f v  : fvfeln (verfehlen), fvdegm (verderben), fvkäfn 
(verkaufen),/»Im« (verlieren), fvrö'n (verraten), /»sZe’p (verschlicken), 
fvspiln (verspielen), fvtrinjn (vertrinken); f v ’qndan (verändern), 
fvognan (verordnen), fv ’omglqm (verunglücken).

Kfn. er >  dv : dvgötsn (ergötzen), dvfoan (erfahren), dvfqnan 
(erfinden), dvslqm (erschlagen), dvmoan (ermorden), dvpleyrian (er
blinden), dvkqnan (erkennen), dvhöln (erholen), dvräxn (er-reichen).

Kfn. ent >  qnt: qntläfn (entlaufen), qntlqsn (entlassen), qntlae~ 
(entleihen), qnthaln (enthalten), qntspreyn (entsprechen) stb.

159. §. K é p z ő k :  Kfn. -ec (ic)  >  -ek: plutek (blutig), rey- 
tek (richtig), gierek (gierig), slefrek (schläfrig), ompqndek (unbändig), 
ekek (eckig) stb. Továbbá a 20—90 terjedő tizes számokban: tsbdr- 
tsek, draesek, fietsek, foftsek, zeytsek, zimtsek, axtsek, neötsek.

Kfn. -isch >  -as : pqlnas (polnisch), umgras (ungarisch), bindas 
(windisch), frqntsozas (französisch), gmarikgnas (amerikanisch) stb.

Kfn. -nisse >  -nas: tsqognas (Zeugnis), gadeytnas (Gedächt
nis) stb.

Kfn. -sam >  -zöm, -zom: graözöm, szokásosabb graözom (grau
sam), Igmksom (langsam), spoazom és spoazom (sparsam) stb.

Kfn. -schaft>-soft: gazelsqft (Gesellschaft), püsgvsgft (Bürger
schaft), pakgntsoft (Bekanntschaft), fvbgntsgft (Verwandtschaft), 
bietsoft (Wirtschaft), reynsoft (Bechenschaft) stb.

Kfn. -unge >  -ertji: ognenjc (Ordnung), prufenk (Prüfung),
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/
tsaetenji (Zeitung), frae-enk (Freiung), liütsenk (Heizung) stb. Úgy 
látszik ezek analógiájára: prqöt-jenk (Braut-junge =  Bräutigam).

Kfn. -in >  -an: ngxpran (Nachbarin), gafatran (Gevatterin), 
bgsran (Wäscherin), köxan (Köchin), bietan (Wirtin), sbegran (Schwä
gerin) stb.

Kfn. -lieh >  Ιίχ: biekliχ (wirklich), tsaetliχ (zeitlich), gafea- 
Ιίχ (gefährlich), βαίιχ (ehrlich), nemit/ (nämlich), aegqntliy (eigent
lich) stb.

Kfn. -heit >  haet: gazonthaet (Gesundheit), kejähaet (Kind
heit), krankhaet (Krankheit), fraehaet (Freiheit) stb. Kivétel: boarat 
(Wahrheit).

Kfn. -keit >  kaet: zehkaet (Seligkeit), biekUykaet (Wirklich
keit), klänakaet (Kleinigkeit) stb.

160. §. N é v e l ő :  dv, da, as (kfn. der, diu, dag), dv fgtv (der 
Vater), dv a /(der Affe); da mgtv (die Mutter), da (grd (die Ente), as 
kent (das Kind), as haös (das Haus), as gmt (das Amt) stb. A hatá
rozatlan névelő mind a három nemben v : v mö~ (ein Mann), a api 
(ein Apfel), v frei (eine Frau), a us (eine Uhr), v ρϋχΐ (ein Buch), 
v oa (ein Ohr). Ha önállóan áll,akkor: Jinn, ana, g~s (einer, eine, eins).

161. §. E l ü l j  á r  ók:  ö~ (an), of (auf), aös (aus), pae (bei), 
pgs (bis), duty (durch), fv  (für), gw és an (in), met (mit), nqx (nach), 
öna (ohne), zaet (seit), qni és am (um), fon (von), foa (vor), tsa (zu), 
hqntv (hinter), onto (unter), iibv (über), kén, (gegen), nem (neben), 
beti (wegen), tsbösn (zwischen).— Összetételekben az elöljárók ren
desen megtartják említett alakjukat: ö~pqnan (anbinden), ojtsir 
(aufziehen), aösmaxn (ausmachen), paéprqnan (beibringen), duvygtr 
(durchgehen), metkoman (mitkommen), qmkoman (umkommen), 
foazinan (Vorsingen), hqntvlosn (hinterlassen), ontvlén, (unterlegen), 
enkeigg^ (entgegengehen), némzax (Nebensache) stb. Ellenben vál
tozik: nöxfrön (naehfragen), nqxslgn (nachsehlagen). — tsüpaesn 
(zubeissen), tsümaxn (zumachen).

162. §. Ha az elüljáró a névelővel összekerül, akkor különösen 
ez utóbbi szenved hangváltozást; rendesen egybeejtődik mindkettő: 
ovm (om) pgm (auf den és auf dem Baum), aözn haös (aus dem 
Hause), fos kqnt (für das Kind), efn dv stqt (in der Stadt), hie ge~ an 
da stqt (wir gehen in die Stadt), pnas haös (um das Haus), bie zae~
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amas haös gamn (wir sind um das Haus gegangen), hentan tsao~ 
(hinter dem Zaun), üban sték (über den Steg), ontan tes (unter den 
és unter dem Tische); pae~ päm, pae~ haös (bei dem Baume, Hause), 
ellenben pae dv kiey (bei der Kirche). — Az előbbi két példában 
csak a nasalis hang jelöli oly névelő elmaradását (dem), a melyben 
nasalis van. ·— ö~ goa’n (an dem Garten), ö~ dv prök (an der 
Brücke), ö~s dax (an das Dach), tsan snaedv (zu dem Schneider), 
tsquk (zu euch, zu enk), tsons (zu uns) stb.

163. §. A személyes névmás is jelentékeny változást szenved 
a szerint, a mint hangsúlyos vagy nem. Összefüggő beszédben a 
hangsúlytalan alak még további változásokat is szenvedhet, a mi 
attól függ, hogy milyen hangok szomszédságába kerül; a legtöbb
ször assimilatio történik:

ich du
h a n g s ú l y o s  h a n g s ú l y t a l a n h a n g s ú l y o s  h a n g s ú l y t a l a n

l7. X dü, du (da) ta
maénv mqénv dqerw dqenv
mié mv die dv, tv
miχ mi/ diy diy

p l u r . p l u r .

bie bv, pv is is, S  ( r e g i  d u á l i s )
onzv onzv qnjcv qnkv
ons ons enk qnk
ons ons qnk qnk

er sie es
h a n g s ú l y o s  h a n g s ú l y t ,  h a n g s ú l y o s  h a n g s ú l y t . h a n g s ú l y o s  h a n g s ú l y t .

hea V  Z l S 3 ,  Z d 3 S  3 S ,  S

zqenv zqenv ierv ierv zqenv zqenv
im (  r Jóm ie (r)v im (  r Jóm
in ( v .  m ű t .  n é v m [.)(r)en, dn] zl S 3 ,  Z 3 3 S  3 S } S

p l u r .  h a n g s ú l y o s h a n g s ú l y t a l a n

Z l Z 3

ierv ierv
( m u t a t ó  n é v m á s ) ( m u t a t ó  n é v m á s )

Ζ Ϊ Z 3

A személyes névmás hangsúlytalan alakját az előtte álló szó
val a legtöbbször egybeejtik.
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Példák: iy bea (ich werde)
dü pist (du hist)
hea zqkt (er sagt) 
zl slekt (sie schlägt) 
zt boa (sie war) 
as rén} (es regnet) 
mié gém za (mir geben sie)

beay (werde ich) 
pista (bist-du) 
zqktv (sagt-er) 
slektsa (schlägt sie) 
boaza (war sie) 
rents (regnet es) 
gemza mv (geben sie mir) 
iy zqk-tv (ich sage dir)die zqg-iy (dir sage ich) 

im bea-y-s gern (ihm werde ich es geben); iy bea-z-om gém 
im hoe-y gazqkt (ihm habe ich gesagt); iy hq-r-om gazqkt 
is boat dust (ihr wäret dort); boats dust stb.

Á ragozott ige hangsúlytalan része elmarad sokszor és a mö
götte álló hangsúlytalan névmás elveszti hangzóját, ha utána még 
egy — magánhangzóval kezdődő — szó áll, a kettő közé a név
más r hangja jön: zets-p-r-ons doa (szabály szerint: zets bv ons 
doa; a b assimilálódott, az v elmaradt, helyébe jött r) bié lén, ons 
doa >  lék-p-r ons doa (e h . : lék pv ons doa). — slof-pr-ons aös 
(e h. élöf-pvons aös) stb.

VI. E gyél) hangváltozások.*)

A b l a u t .

164. §. Nyelvjárásunkban az igéknek prseteritum imperfec- 
tuma csak ritkán használatos; e tekintetben leginkább a war, 
hatte, wollte, konnte és meinte (boa, hat, mqrtv =  meinte-j- er, 
kunat — konnte, bqlat — wollte) alakok tesznek kivételt. Teljes ab- 
lautsorokról ilyenformán nem is beszélhetünk ; az igék ragozott 
alakjai az infinitivusból és part. preeteritumból levezethetők. A szó
képzésben az ablaut egész közönséges. — Példák:

spreyn — gasprqxn — dv sprux — da spröx (sprechen), 
sprinan — gasprunpn — do sprunk — sprenan (springen), 
gröm ■— da grüp — dv grqm — as grqp (graben), 
triton — gatruw’n — dv trqnk — truv'n (trinken),

*) E  fejezetben azokat a hangváltozásokat foglaltam  össze, m elyek
ről eddig m ég  nem  volt szó.



slisn — gaslqsn — dv slus — as slqs (schliessen), 
stiff n —-  gastun'm — gastgnk (stinken), 
zinan — gazuvan — gazgnk (singen), 
pgnan — gaponan — as pant (binden), 
fillip — gaflgn — flük (fliegen).

U m l a u t .
165. §. Az umlaut szerepe nyelvjárásunkban rendes. Csupán 

a hosszú q, ö, δ hangoknál esik meg, hogy umlautjuk nem a meg
felelő magas hang: dv slqk,— da élük; dv hönw — da hemv, slgf— 
sléfrek stb. Ez csak akkor történhetett, hogy ha az említett o han
goknak a kfn.-ben, a, á felel meg. Itt tehát az umlaut a tőhangzó 
eredetibb alakjához alkalmazkodott.

1. a >  e, nas. előtt q: api >  epl (Äpfel), gest (Gäste), sbe/v 
(schwächer), eltv (älter), gale/tv (Gelächter), pekv (Bäcker), da helft 
(die Hälfte), kr ejtek (kräftig), preytek (prächtig); mqnv (Männer), 
pqndv (Bänder), hqnt (Hände), qndqn (ändern), Iqml (Lämlein), pa- 
stqndek (beständig) stb. — Az igék prsesensében: e : fain >  feist, 
feit (fällst-t), heltst, heit (halten), lest, let (lassen), bekst, bekt (wach
sen) stb.

2. q >  q : frqs (Frösche), liy/v (Löcher), riisv (Rösser), stqltsv 
(stolzer), knqyl (Knöchel), trqpl (Tröpflein), frqstln (frösteln), sqlek 
(schuldig) stb.

3. o >  ö: krönw (krümmer), tömv (dümmer), böndan (wun
dern), böntsn (wünschen), gazöndv (gesünder) stb.

4. p >  ö : pok >  pök (Böcke), knöpl (Knöpfei), fölv (voller), 
köyan (Köchin), höyv, höyst (höher, höchst); drqk >  drop (drük- 
ken) stb.

5. u >  ü: jürvn (jünger), hiinjm (hungern), füles (Füchse),flüs 
(Flüsse), püsn (büssen), fütqn (füttern), griisn (grüssen), kündet  ̂
(kündigen), tüyl (Tüchlein), püyl (Büchlein) sth.

6. q >  S, é : jqk, jegv (Jäger), nqgl, negl (Nägel), pqt, pédv 
(Bäder), glezv (Gläser), tegliy (täglich); tseln (zählen), trqv >  trekst, 
trekt (tragen), slqm <  slekst, sUkt (schlagen) stb.

7. ö >  e: hömv >  hémv (Hämmer), nöman, nemliy (nämlich), 
tsöm, tseman (zähmen) stb.

8. ö > o : tröst, tros’n (trösten), lös, lozn (lösen), sobv (Scho
ber), f  ogl (Yögel), hgfliy (höflich), grobv (gröber), kolv (Köhler) stb.

59
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— δ >  g: slöf >  slefrek (schläfrig), sbigran (Schwägerin), gr of, 
grefliy (gräflich), síi fa  (Schäfer) stb.

9. ü > u :  prüdv >prudv (Brüder), kr ük (Krüge), süli) (Schü
ler), síül (Stühle), grubl (Grüblein), tsugl (Zügel), stb.

10. δ~ >  o~: 1ιδ~ >  hő~ (Hähne), gabö~haet >  gab5~li·/ (ge
wöhnlich), to~ (Töne), io~ (Löhne), gakro~t (gekrönt), pqrso~li·/ 
(persönlich).

11. ü~ >  u~ : zur >  zü~ (Söhne).
12. αο>ζο.· hqözv (Häuser), meölv (Manier), rn̂ Ös (Mäuse), 

fqolv (fauler; compar.) stb.
13. oa, og >  ea, eg, ha az eredeti tőhangzó a kfn.-ben a, á (47., 

48. §): foap >  fegm (färben), begman (wärmen), egml (Ärmel), negn 
(nähren), jealix (jährlich), steak (Stärke), gafealv/ (gefährlich) stb. 
A comparativusban azonban öa : soaf >  söafn (schärfer), bogm >  
böamv (wärmer), kloa >  klöarv (klar-er). Továbbá: böa, böast, böan 
(wäre, -st, wären). Ha azonban az oa diphthongus kfn. o+r-nek felel 
meg, akkor umlautja következetesen öa, ög: doaf >  döafl (Dóri
iéin), köap (Körbe), öatv (Orter), böatv (Wörter), dögnv (Dörner), 
kögnv (Körner) stb.

14. Με >  ü s: duest >  düsstek (durstig), püsgv (Bürger), küstsn 
(kürzer), stüetsn (stürzen), büest (Würste), güstl (Gürtel;, natus <  
natüsli·/ (natürlich) stb.

Jegyzet. Az ä és g~ hangoknak, a melyek részint kfn. oa-nak 
(88. §) részint kfn. ei-nek (87. §), illetőleg kfn. ei-\-n, ou-fn (95. §) 
hangoknak felelnek meg, nincs umlautjuk. A kfn. ei-nek megfelelő 
ä hangnál természetes az umlaut hiánya, a másiknál (kfn. ou) az 
analógia magyarázza a jelenséget: kdfn >  käfv (Käufer), rabv 
(Räuber), träman (träumen), da pgm (die Bäume) stb.

166. §. Az umlautot megtaláljuk:
1. a nevragozásban: mqnv (Männer), deyv (Dächer), rifk 

(Röcke), βΐςρχ (Schläuche), negl (Nägel), fögl (Vögel), prudv (Brü
der), böatv (Wörter), stb.;

2. az igeragozásban a praesens 2., 3. személyében: trekst, 
trekt (trägst-t), slekst, slekt (schlägst-t), feist, felt (fällst-t), bekst 
(wächst) stb. — A werden, sein, wollen, können, haben igék praet. 
imperf. conjunctivusában: büe, büest, büen (würde, -st, -en), böa, 
böast, böan (wäre, -st, -en), bgldst, bqldt (wolltest, wollte), kiinast,
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kiinat (könntest, könnte); het, he’n (hätte, hätten). A felsorolt ese
teken kívül nyelvjárásunk a prset. imp. conjunetivusát csak nagyon 
ritkán használja, helyette a segédigés alak szerepel: ΐχ büs komán 
(ich würde kommen) stb.

3. a szóképzésben: gesl (Gässlein), püyl (Büchlein), tijpl 
(Töpflein), hgozl (Häuslein), döafl (Dóriiéin), gaseft (Geschäft), pekv 
(Bäcker), sSfv (Schäfer), köyan (Köchin), sbégran (Schwägerin), pite#» 
(Bürger), kolv (Köhler). — slefrek (schläfrig), grefliy (gräflich), tégliy 
(täglich), gafevliy (gefährlich), jealiy (jährlich),pastyndek (beständig), 
kreftek (kräftig), preytek (prächtig), sölek (schuldig). — sterkv (stär
ker), höyv (höher), grösv (grösser), krömv (krümmer), söafv (schär
fer), küstsv (kürzer). — tseman (zähmen), yndgn (ändern), tsüknöpln 
(zu-knöpfen), grüsn (grüssen), künden, (kündigen), böndgn (wun
dern), böntsn (wünschen), feam (färben), begman (wärmen), snüen 
(schnüren), spüen (spüren) stb.

B r e c h u n g .
167. §. Némely igénél egész rendesen beállott: zé~: zlst, zit 

(siehst-t); fvdegm: fvdiépst, fvdiept (verdirbst-t); bean: biést, biet 
(wirst-d =  fis, fit; bit =  érit); beafn : biéfst, bieft (wirfst-t); steam: 
stiépst, stiépt (stirbst-t). — Számos igénél azonban a tő e hangzója 
nem i-vé, hanem e-vé lesz : preyn : preyst, preyt (brichst-t); helfn: 
helfst, helft (hilfst-t); trefn : trefst, treft (triffst-t); ugyanígy: dresn 
(dreschen), dnsre’v (erschrecken), fresn (fressen), spreyn (sprechen), 
steyn (stechen), geVn : as gelt (es gilt), klein (quellen), sbeln (schwel
len), fvgesn (vergessen).

Több igénél az analógia hatása következtében kiegyenlítődés 
állott b e : lezn : lés, lést, lést, lezn, lest, lezn (lese — liest — liest —
lesen----1---- n); stéln: stélst, stélt (stiehlst, stiehlt); nymán: nymst,
nqmt (nimmst-t).

Megtaláljuk a brechungot a szóképzésben is: peak: gapiek 
(Berg, Gebirge); steyn: stey (Stich); zé~ : gaziyt, foaziyt (Gesicht, 
Vorsicht); gém: geft (Gift), heat: Iliét (Herde, Hirt), réyt: rey’n 
(recht, richten), spreyn: spreyboat (Sprichwort).

A s s i m i l a t i o .
168. §. Assimilatio beáll, ha a szó közepén két magánhangzó 

között lágy explosiva (b, d) á ll; de ez csak akkor történhetik,
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ha a szó végén, illetőleg a hangsúlytalan szótag magánhangzója 
után n áll, a mely a b hatása alatt labialis nasalissá (m) assimilá- 
lódott: klem (kleben), lem (leben), gém (geben), kém (hebeni, groin 
(graben és Graben), hqm (haben), nem (neben), em (eben), öm (oben), 
ömt (Abend), strém (streben), sbém (schweben), gläm (glauben), 
sraém (schreiben), plaém (bleiben), trnern (treiben), löm (loben), 
klaöm (klauben), lim (lieben) stb. A továbbképzésben: st up >  stüm 
(Stuben), trüp >  trüm (trüben), da grüm (die Gruben), da haöm 
(die Hauben), stäp stäm (stauben), gaplim (geblieben), gahöm (ge
hoben), garim (gerieben), gasrim (geschrieben). Tehát; ben >  hm >  
mm >  m.

rén (reden), Iqn (laden és Laden), fqn  (Faden), pqn (baden), 
pön (Boden), nöl (Nadel), kitol (Knödel), strül (Strudel), iqn (Scha
den és schaden), snaén (schneiden), saén (scheiden) stb. A tovább
képzésben : jut >  jün  (Jude, — en), da rén (die Beden) stb. Tehát : 
den >  dn >  nn > n , del >  cM >  ll >1.

169. §. Beállott az assimilatio továbbá a kfn. gén végzetnél, a 
mely n hanggá lesz; a legtöbbször akkor, ha a g hangot magán
hangzó előzi meg: bqn (Wagen), zqv (sagen), slqn (schlagen), trqn 
klqn (klagen), frön (fragen), kr qm (Kragen), mqm (Magen), jqn (jagen), 
nqn (nagen), plqn (plagen), rqn (ragen), flen̂  (pflegen), zen, (segen), 
zen, (Segen), ftn, (fegen), bén, (wegen), kén, (gegen), lén, (legen), rén, 
(Begen), pin, (biegen), lin, (liegen), ztn, (siegen), flin, (fliegen), staén, 
(steigen) stb. A továbbképzésben : tqk >  tqm (Tag, tagen), étik >* 
da étin, (die Stiegen), flik >  da flin, (die Fliegen), jqk>  jqn (jagen), 
gaslqm (geschlagen), gatrqm (getragen), g a film (geflogen) stb. Ha a gen 
szótagot r előzi meg, akkor ez az r vocalisálódott, ha l előzi meg, 
nem következettbe az assimilatiót jellemző magánhangzónyúlás.· 
moan (morgen), zoqn (sorgen), poqrn (borgen); fqln (folgen), gain 
(Galgen).

170. §. Hasonló jelenséggel van dolgunk akkor is, ha b, d 
explosivát liquida előzi meg: lb, Id, rb, rd, és a szó végén n á ll; az 
rb, rd hangcsoportoknál az r vocalizálódott :feam  (färben),fndeqm 
(verderben), steam (sterben), earn (erben), kqhn (Kolben), do~zelm 
(demselben), halm (den halben), gqln (Gulden), mein (melden), 
dvmogn (ermorden), bean (werden), stb.
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171. §. Ha pp áll a szó közepén két vocalis között, akkor 
szintén assimilatio történik: pen >pm  >  m : za'm (sappen), sna’m 
(schnappen), kla’m (klappen), sle’m (schleppen), gra'm (grappen'; 
(h rím, (die Rippen), dd tre'm (die Treppen), d;> kla’m (die Klap
pen) stb.

Ugyanaz az eset, ha kfn. pf, ph áll két vocalis közt: trqm  
(Tropfen), stqm (stopfen és Stopfen), ko m (köpfen), frq’m (pfrop
fen), dd sne’m (die Schnepfen).

172. §. Ha oly mássalhangzók kerülnek együvé, a melyek 
egymás mellett nehezen ejthetők, akkor alkalmazkodnak egymás
hoz, assimilatio áll h e :

bt >  p t : lépt (lebt), hépt (hebt), is höpt (ihr habet), sraept 
(schreibt), gläpt (glaubt), löpt (lobt), sraeptöfl (Schreibtafel), leptsaet 
(Lebzeit) stb.

gt >  k t: zgkt (sagt), klqkt (klagt), sieht (schlägt), frökt (fragt), 
nqkt (nagt), trqktii/l (Tragtuch) stb.

bs >  ps: heapst (és heabest: Herbst), stiepst (stirbst), fvdiepst 
(verdirbst), lepst (lebst), hepst (hebst), traepst (treibst) stb.

gs >  ks: krikst (kriegst), zqkst (sagst), lekst (legst), ontvbeks 
(unterwegs) stb.

bs >  p s : höps (hübsch), lipsgft (Liebschaft), halpsaet (die 
Hälfte), laepstül (Leibstuhl) stb.

nd >  nn >  n: g,istgn;m ( gastanden> gdstannen >  gdstgmn) ; 
ilyenek: plqridn (blinden), ftpnsn (finden), sqndn (schinden), fvsbqndu 
(verschwinden) stb. Ez a jelenség csak akkor állott be, ha az nde 
után még n állott, különben nem : kqlqndv (Kalender), böndgn 
(wunde-r-n), dd pqndv (die Bänder) stb.

td >  íí >  t : bels-td (e h. belst-dd >  belst-td =  willst du); ha
sonlóan -.fröks-td (fragst du), hea zqk-tv (er sagt dir) stb. 

ndw >  ntb >  ntp >  np >  m p: hgmpak (Handwerk). 
tb >  tp >  p p : beppv (e h. bet-bv >  bet-ρυ =  wetten wir). 
bm >  (mm)  >  m : gimv (e b. gibmv >  gim-mv =  gib mir). 
sf >  ff  >  / :  grofqtv (grös-fqto >  grof-föto >  grofgtv=Gross

vater), bq front) (bqs fv-r-änv >  bqffvr-änn >  bqfränv =  was für 
einer).

ntg >  ntk >  nk >  nk: qnkqn, (entgegen). Ennek a gyakran 
előforduló alak hatásának tulajdonítom, hogy a ken, (gegen) szóban
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a kfn. szókezdő g-nek k felel meg, a mi különben nyelvjárásunk
ban nem fordul elő.

ntw >  ntb >  ntp >  np >  m p: prampae~ (Branntwein, e h. 
prgnt-\-bae~), ampat (Antwort), ampa’n (antworten).

nb,np>m b,m p: qmbenek (inwendig), ompqndek (unbändig), 
ompakant (unbekannt), omparät (unbereit), ontam páni (unter+  
den+Baum), übam päm (über den Baum).

Az igének hangsúlytalan en végzete elmarad, ha utána sze
mélyes névmás á ll; ilyen úton két mássalhangzó kerül egymás 
mellé és assimilatio állhat b e : kqmbv (kennen wir >  kqn+bv), 
zqk-pv (sagen wir >  zqg-ρυ), les-pv (lesen wir >  les-bv, lespv), ret-pv 
(reden >  wir, ret >  bv >  retpv) stb.

Az nk >  njk, vk ; ng >  n ; gén >  n ; ken >  » hangvál
tozásokat 1. a 123. 112. 169. 175. §-okat.

T e n u i s o k  a szó b e l s e j é b e n .

173. §. A szó belsejében két magánhangzó között a tenuis 
(t, tt) rendesen kiesik. Ilyenkor a két magánhangzó elseje — a 
hangsúlyos — tisztán ejtődik, a hangsúlytalan elesik és helyette 
egy szótagképző mássalhangzó («, m) adja a másik szótagot. Az 
átmenet a tisztán ejtett magánhangzóból a szótagképző nasalisba 
úgy történik, hogy a levegő kitódulását a szájüregen át hirtelen 
elzárjuk (jele ’) és helyette az orrüregen bocsátjuk keresztül. Az 
egész jelenség alapjában assimiatio és csak akkor következett be- 
ha a szó végén «állott (168—171. §.): pi'n (bitten), re'n (retten), ben 
(wetten), pe'n (beten),pagin’n (begleiten), prö’n (braten), hu n (hüten), 
aösrq'n (ausrotten), plun  (bluten), raen (reiten), lie'n (sie hätten), 
ha’n (sie hatten), sii’n (schütten), strae n (streiten), gdsni’n (ge
schnitten), ge&tri'n (gestritten); rot >  ron  (raten); parctt >  par an  
(bereiten); da tsae’n (die Zeiten), da ran  (die Batten), da pü’n (die 
Bütten), da run  (die Buten), da ken (die Ketten), da tg’n (die Toten) 
stb. Kivételesen: sli’n (kfn. slite; ufn. Schlitten).

174. §. Ugyanaz az eset, ha a t hangot s, χ, x (kfn. h), n, l, r 
előzi meg; ez utóbbi esetben azonban az r hangból magánhangzó 
le tt: fas’n (fasten), trgs'n (trösten), da kes’n (die Kisten), da krqs’n 
(die Krosten), da kris'n (die Christen), da pes' «(die besten). — 
re-/‘n (richten), fley’n (flechten), fe/’n (fechten), trax’n (trachten),
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fax ’n (fürchten). — hqn’n (hinten), da qn’n (die Enten), de ten’n 
(die Tenten), on’n (unten). — Az í-nél rendesen csak továbbkép
zésben : da gastaVn (die Gestalten), da fal'n (die Falten), da kaVn 
(die kalten . . .), da al’n (die Alten); épen így ez is zel’n (selten), 
A kfn. Item végzet különben ln : haln (halten), spaln (spalten), sein 
(schelten) stb. — qoa’n (Garten), da sod’n (die Scharten), da koa’n 
(die Karten); diphthongus nélkül: ban (warten).

175. §.Kfn. (c)ken nyelvjárásunkban (hasonlóan a gen^-τ̂ ,η 
hangváltozáshoz: 169. §.) η: ρα’ρ (backen), rö’n (Kücken, rücken), 
prq’p (Brocken), fvsle’n (ver-schlicken), dvsre’p (erschrecken), piep 
(blickeu), fle’p (flicken), fle’p (Flecken), flop  (pflücken), be’p (we
cken), nen (necken), de’p (decken), drop  (drücken), dro’p (drucken), 
kle’p (klecken), le’p (lecken), pop (bücken), sme’p (schmecken), sen 
(schicken), ste’p (stecken), ste’p (sticken), tso’p (zücken). — gapa’p 
(gebacken), dnsrq’p (erschrocken), da prop  (die Brücken), da krö’n 
Alie Krücken), da mop (die Mücken) stb.

Liquida u tán : mel’p (melken), da nel’p (die Nelken), da mql’p 
(kfn. molchen, molken), da bql’p (die Wolken); bie’p (wirken), da 
pie’n (die Birken), da star’p (die starken . . .) stb.

176. §. Kfn. nken >  nfp, n’n : birfln (winken), zirfln (singen), 
stinfp (stinken), dqnfp (denken, sqnjp (schenken), lenfn (lenken), 
hinfp (hinken), dann (danken), tun’n (kfn. tunken =  tauchen); ga- 
sturflp (gestunken), gazun p (gesunken), gatrun’n (getrunken), [da 
krqn'p (die kranken . . .) stb.

M á s s a l h a n g z ó k  a szó végé n .
177. A szó végén nyelvjárásunkban csak tenuis állhat; a to

vábbképzésben és az összefüggő beszédben azonban meglágyulhat. 
Ez a lágyulás csak magánhangzók, liquidák és nasalisok szomszéd
ságában történhetik.

p >  b : grüp>grubl (Grüblein), stup >  stübl (Stüblein), koap ;> 
köabl (Körblein), baep >  baebv (Weiber), gr op >  grgbv (gröber), 
tap >  do täbv (der Taube), Ιϊρ >  Ulm (lieber), hemp >  hqmbo (Hem- 
der). Ide tartoznak tulajdonképpen ezek is : stup>stüm (Stuben> 
stubn>stüm), 1. 168. §.

t >  d : gqlt >  gqldek (goidig =  golden), képit >  kejido (Kin
der), pqt >  pedn (Bäder), pelt >  peldv (Bilder), gasbqnt >  gasbyidv

Magyarországi ném et nyelvjárások, i .
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(geschwinder), gozont>gozöndv (gesünder), pgnt >pqndv (Bänder); 
kiesik a t a továbbképzésben, 1. 174. §.

k >  g : tok >  tégliχ  (täglich), jók >  jegv (Jäger), plutek >  plu- 
tegv (blutiger), fietsek >  fietsegn (vierziger), zijk >  zqg-om (sage 
ihm), klqk >  klqg-on ö~ (klage ihn an) stb. Ha en végzetet kapott 
a továbbképzésben, akkor n n  lesz: zoak >  zoom (sorgen), jqk >  
jqm (jagen), 1. 169. §.

s >  z : ömos >  ömozn (Ameisen); lös >  Igzn (lösen), glqs >  
glezv (Gläser), haós >  h^ozv (Häuser), tsins >  tsinzn (Zinsen), ons >  
onzv (unser), plös >  plözn (blasen), bis >  bizn (Wiesen), rös >  rözn 
(Bosen), pgs >  pozv (böser), Jqharws >  Henzl, Andreas >  Drezl, 
gi-z-om (e h. gib »s om — gib es ihm), bös > boz-v zqkt (was er sagt) stb.

f  >  v : gf >  ovn (e. h. gf-\-»n, auf+den), gvs lauf das).

H a n g z ó k  b e t o l d á s a  és  e l e s é s e .
178. §. A szorosabb értelemben vett hangzóbetoldás nyelv

járásunkban ritka jelenség. A d hang betoldását látjuk e két pél
dában: söndrv (schöner), klqndrv (kleiner); mindkettő comparativus.

Gyakrabban fordul elő az az eset, hogy a szó végéhez egy t 
hang járul, de csak a végéhez és éppen azért itt voltaképpen nem 
is betoldással van dolgunk (járulékhang). Pl. fraeli'/ és fraeli/t (kfn. 
vrí-liche), son és sont (kfn. schone, schön), no~t (kfn. nähe, ná), nont 
(kfn. nű, nu =  nur), feast (kfn. versen, verse), siet (kfn. schiere, 
schier), nimmt (kfn. nie-man), gbast (kfn. obeg, ob3).

1. Jegyzet. Analógián alapuló hangváltozással van dolgunk 
azon szavaknál, a melyek a végén egy n hangot kapnak: rimán 
(kfn. rieme), röimon (kfn. ram, rame), zömön (kfn. sam, same), g(lö
mön (kfn. guome, goume), dijamon (kfn. dűme, doume), nőmön (kfn. 
nam, name), rizn (kfn. rise), goa'n (kfn. garte), síi n (kfn. elite), 
sbglmon (kfn. swalbe, swalwe), kqtsn (kfn. kotze), rqzn (kfn. rase , 
karn (kfn. karre, garre), kuxn (kfn. kuoche). Ez a szóvégi n a többi 
casus obliquus-ból (gyenge névragozás), különösen pedig a leg
gyakrabban előforduló accusativusból hatolt a nominativusba. 
E jelenség leginkább dologneveknél fordul elő, melyeknél egész 
természetesen az accusativus a leghasználatosabb.*)

*) Y. ö. 0. Behaghel: G eschichte der deutschen Sprache 180. § (Pauls 
G ru n d riss  I 2, 760 1.) — Kl. Bojunga: Die E ntw ickelung der nhd . Substan tiv 
flexion 65. és köv. 1. — I . Nep. Sehwäbl: D ie altbayerische M undart 57. §.
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2. Jegyzet. Ugyancsak analógia alapján magyarázható a hiatus- 
pótló r hang is, mely nyelvjárásunkban két magánhangzó közé, rit
kábban magán- és mássalhangzó közé szokott kerülni. Már alkal
munk volt látni, hogy nyelvjárásunkban az r gyakran vocalizálódik. 
Ha azonban az utána álló szó magánhangzóval kezdődik, akkor 
az eredeti r  sokszor megmarad: as boa-r-g~mgl (es war einmal), 
zets p-r-ons doa (setzen wir uns dar), lék p-r-ons nidυ (legen wir 
uns nieder), fv-r-ax'n (verachten; ver >  fn), fa-r-ean (verm
ehren) stb. Ezeknek az analógiájára megtaláljuk az r  hangot ilye
nekben is p l . : ίχ hq-r-an gaze~ (ich habe ihn gesehen), ίχ hq-r- 
om gem (ich habe ihm gegeben) stb. Megjegyzem azonban, hogy 
ezt az r hangot nem találjuk meg mindig két magánhangzó között; 
így pl. nem használják a magánhangzóval kezdődő igék elő tt: daa 
akat (der, dieser ackert), bie qridqn (wir ändern); összetett szavak
ban sokszor hiányzik pl. bqntv-apl (Winterapfel), us-alt (ritkán: 
us-r-alt), fv-qndqn (verändern), kqudv-än (Kinderaugen). Másoknál 
megint megvan: fae-r-ömt (Feier-abent), hir-r-an (Hüneraugen), 
stqo-r-amt (Steuer-amt). -— Ügy látszik tehát, hogy a hiatus-pótló r 
használata sok esetben az egyéni önkénytől is függ. Mondhatom: 
as boa-r-grmgl és as boa q~mgl.

179. §. A í hang elesik a szó végén: mark (kfn. market, 
markt), häp (kfn. houbet, houpt), es (kfn. ist).

Kfn. w elesik: hq~ (kfn. houwen, hoven), paöv (kfn. bűwaere), 
ä (kfn. ouwe, öve), sa~ (kfn. schouwen), tar (kfn. touwen), fül (kfn. 
phulwe, phülwe), frä (kfn. vrouwe, vrowe). — grqol (kfn. griuwel, 
griul), tr$o (kfn. triuwe, triu), smien (kfn. smirwen, smirn), haí 
(kfn. höuwe, houwe, höu), zaöv (kfn. súwer, sűr), rü (kfn. ruowe, 
ruo), nqo (kfn. niuwe, niu), klö (kfn. kláwe, klá).

Kfn. p (b) elesik: króm (kfn. krump, krum), tom (kfn. tump, 
tumb, tum), qrn (kfn. umbe, ump, um).

A kfn. r  hangból vocalis lesz, 1. 119. és 47. 53. 54. 57. 62. 
65. 69. 74. 80. 83. 85. §-okat; kiesett sbats (kfn. swarz), hats (kfn. 
hérze, hérz), hat (kfn. hart), áat (duet; dort), ba'n (kfn. warten ; 
imperat. bat). Az er <  υ hangváltozást 1. 156. §.

A kfn. n — ide értve az infinitivus w-jét is— elesik a nasalis 
vocalisoknál, 1. 90—97. §-okat.

5*
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VII. T u lajdonnevek  és id egen  szavak.

180. §. A személyneveknél a legnagyobb változásokat a bang^ 
súlytalan szótag szenvedi. Hangzója meggyengülhet: kaspv (Kas
par), johgnas (Johannes), tö mas (Thomas), fea|(Elisabeth. v. ö. Liza), 
sabmö~ (Salamon), gna-mris (Anna-Maria; külön mindegyik anno 
és mari). — A hangsúlytalan hangzó egészen el is maradhat, sőt 
az egész hangsúlytalan szótag is elmaradhat; ez utóbbi különösen 
a név elején : frön» (V-e-rona), katl (Kat-a-lin), gretl (Marg-a-rethe), 
paltsv (Balth-a-sar), trezn (T-e-rézia), hams (Jo-hannes), hgnzl (Jo
hannes), loezl (A-lois), tebl (Ma-theus), taes (Ma-thias), tö~l (An-ton), 
Una (He-lena), netl (Agnes), drezl (An-dreas). — Nemcsak a szó 
elején: katl (Katal-in), meatl (Mart-in), ziml (Sim-on). — Az r a 
gyakran előforduló a személynevekben is vocalizálódott; a ritkáb
ban előfordulóknál azonban nem : meatl (Martin), löats (Laurenz ,- 
v. ö. Lőrincz), koal (Karl), jüsk (Georg; v. ö. György); ellenben 
viktor, dortsv (Dorothea).

Beczézgető neveket nyelvjárásunk nem igen használ, bár a 
kicsinyítő képző nem ritka a személyneveknél: netl (Agnes), gretl 
(Margarethe), meatl, tebl (Matheus), tö~l (Anton), loezl (Alois), ziml 
(Simon), bintsl (Vinzent), drezl (Andreas), zqü (Sophie). A felsorolt 
példákban az l azonban elvesztette diminutiv jelentőségét. Az is 
előfordul, hogy egyik-másik személynévnek több alakja van, a 
melyek közül az egyiket csak gyermekek, a másikat csak felnőttek 
megszólítására használják, plf-hanas és jgntsi a gyermekek meg
szólítására való, hqnzl a felnőttekre; a jqzef megszólítást használ
ják kis és felnőtt embernél, de a jözqp alakot már csak a felnőttekre.

A ritkábban használatos nevek kevés — vagy semmi — vál
toztatással megtartják alakjukat: julv (Gyula), jqno (Jenő), rqzv, 
(Róza) ,frants (Franz).

A meczenzéfieknek a magyarokkal való sűrű érintkezése (vá
sárok alkalmával) okozza, hogy magyar keresztneveket is használ
nak és csak a rájuk nézve nehezen ejthető hangokat cserélik fel 
mással: julv (Gyula), jqno (Jenő), jgntsi (Jancsi), löats (v. ö. Lőrinz), 
jüsk (György); dqrtsv (Dorottya — Dorttya >  dqrtsa).

A családnevek változatlanul maradnak: Wagner, Sorger, 
Ludwig, Gobi, Böhm, Schürger, Schmotzer, Kosch stb.
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181. §. A mely helységneveknek a magyar mellett német 
elnevezésük is van, ez utóbbiak használatosak, de alkalmazkodnak 
a hangtani törvényekhez; tehát ezek a nevek: Szepsi, Merény, 
Szomolnok stb. nem használatosak, hanem helyettük a német elne
vezések járják. Egyébiránt a magyar helységnevek is alkalmaz
kodnak, ha gyakran előfordulnak. így a hangsúlytalan szótag hang
zója vagy gyengül, vagy egészen el is marad: tuend (Torna), qpatsL· 
(Opaezka), smqlnats (Schmölnitz, Szomolnok), gqlndts (Gölnitz — 
bánya), obddaf (Ober-dorf =  Felső-Meczenzéf), rnqldn (v. ö. Mol
dau; au >  ä >  v ; Szepsi), jós (Jászó), kas (Kassa, Kaschau), Iqots 
(Leutsehau, Lőcse), dobrqts (Debreczen); összetételben megmarad: 
ruznä (Rosen-au; Rozsnyó).

A v >  b hangváltozást látjuk, pl.: bqndrqsl (Wagendrüssel, 
Merény), bi~ (Wien), grösbqrdae~ (Grosswardein), sbälv (Svedlér), 
altbasv (Altwasser, Ovíz). — Nasalis hangokat pl. bl~ (Wien), Jier- 
mö~stqt (Hermannstadt), érzel (Einsiedel, Szepes-Remete). Az e r> »  
hangváltozást: sbälv (Svedlér), alvhaélenk (Allerheilig, Mindszent). 
Az r vocalizálódik: tuend (Torna), klaöznpuek (Klausenburg).

A kevésbbé ismeretes helységnevek, különösen ha nincsen 
német nevük, megtartják alakjukat: rudnqk (Rudnok), tsets (Csecs), 
miskqlts (Miskolcz) stb.

182. §. A gyakrabban előforduló idegen szavak, ha ejtésük 
nem ütközik nehézségekbe, megtartják idegen alakjukat: íandar 
(Gendarme), monstrants (Monstranze), plánét (Planet), ekstrv (extra), 
prqtses (Prozess), stelät (Stellage), kapital, komität, kontrakt, kuvqrt 
(Couvert), dinamit, egzämon, hqtel, talqnt stb.

Az idegen szavak nasalis magánhangzói többnyire megma
radnak : tsitrö~ (Citrone), kaötsiö~ (Caution), pecrso~ (Person), lek- 
tsiö~ (Lektion), kgnö~ (Kanone), divä~ (Divan), $tatsiö~ (Station), 
kaplö~ (Kapellan); éppen így ez is : dqhg~ (dohány; Tabak nem 
használatos).

Ha azonban az idegen szó könnyen alkalmazkodhatik, akkor 
megváltozik. így er >  v hangváltozással: fespv (Vesper), dqktv 
(Doktor, Dokter); ellenben megmaradt: jejie/r, fébqr (Januar, Feb
ruar), revqlvqr (Revolver). A hangsúlytalan hangzó gyengül: apátit 
(Appetit), kofdgien (korrigieren), egzämdn (Examen), prommät (Pro
menade),. egzstsién (exercieren), qfdtsie (Officier), prédek (Predig-t)
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stb. — Gyakori a hangsúlytalan hangzó elesése: kgntsl (Kanzel), 
trompét (Trompete), apqtek (Apotheke), kaplö~ (Kapellan). — Az r 
vocalizálódik: koafraetek (Charfreitag), kon (Chor) stb. — Az ide
gen szavak ier végzete ie ; ieren pedig ien: qfdtsie (Officier), 
klavie (Klavier), diskurién (discurieren), tehgrafien (telegraphieren), 
íqnien (genieren), litsdtien (licitieren) stb. A b helyett p a szó ele
jén: palbierv (Barbierer). Hosszú mássalhangzó idegen szóban 
sincs: akorät (accurate), qfdtsie (Officier), arest (Arrest), apátit (Ap
petit), koragiSn (corrigieren). — Jellemző, hogy a υ >  b hangvál
tozás az idegen szavakban többnyire elmarad : dlvä~ (Divan), re· 
vqlvqr (Revolver), kávé (magy. kávé), kuvqrt (Couvert).

183. §. A ritkábban előforduló idegen szavaknál nem látjuk 
nyelvjárásunk jellemzőbb hangváltozásait. Ismeretlen a v >  b 
hangváltozás: advqkät, evangélium; a ritkább használatúaknái az r 
nem vocalizálódik: direktor, general, park stb.; a szó végén is meg
marad az r : prqfesqr, liusär, teätqr; a hangsúlytalan szótag nem 
marad el, legfeljebb a hangzója gyengül: eh fant, gqnaral, pavganét 
(panganéta), kodét (Kadett), kvnäl stb.; a szókezdő b nem lesz p : 
blüs (Blouse), brqs (Brosche), blamién (blamieren).

VIII. Ö sszefoglalás.

Nyelvjárásunk jellemzőbb sajátságai a következők: 1. erős 
hajlam a zárt hangzókhoz, 2. a v (w) helyett b hangot ejt, 3. a szó
kezdő b helyett p hangot, 4. az r hangnak következetesen beálló 
vocalizálódása, 5. hosszú mássalhangzót csak a legritkább esetben 
használ.

Ezen sajátságok meglehetős következetességgel megvannak 
a többi gründner községben is, a melyektől nyelvjárásunk inkább 
a vocalismusban tér el. Egyik-másik gründner község a szepességi 
nyelv befolyását mutatja, különösen a magánhangzókat illetőleg. 
A meczenzéfi nyelv ebben a tekintetben konzervativebb maradt. 
Ez a körülmény nehezíti meg némileg a megérthetést a meczen- 
zéfiek és a többi gründnerek között.

A felső-magyarországi német nyelvjárások közül a krikehayer 
áll a legközelebb a gründner községek nyelvéhez; a v >  b, b <  p
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hangváltozás itt is megvan, bár az r gyakori vocalizálódása már nem 
oly következetes. A gründner községbeli ember mindamellett csak 
nehezen érti meg a krikehayert, a mit eléggé magyaráz az a körül
mény, hogy tekintélyes távolságban laknak egymástól és így 
mindegyik nyelvjárás önállóan fejlődött. Ez azonban nem zárja 
ki közös eredetüket, csak azt mutatja, hogy korán szakadhattak el 
egymástól.

Hogy az alsó-meczenzéfi nyelvjárás felnémet nyelv, azt az 
eddigiek után fölösleges bizonyítanom. A gründner nyelvjárás és 
így az alsó-meczenzéfi is felfogásom szerint a bajor-osztrák nyelv
járások csoportjába tartozik. Nevezetes az, hogy a bajorban a v 
(w) helyett a b ejtése a XIII. századtól a XVI. századig nagyon 
elterjedt. Weinhold az ö bajor nyelvtanában (127—129. 1.) említi, 
hogy a bajor nyelv jellemző vonása, hogy a XIII—XVI. századig a 
szókezdő ív helyett b áll. Weinhold nagyon sok példát idéz, én 
csak néhányra szorítkozom : zimmerbant, gebaltig, barhafftig, ge- 
baxen, belcher, berden, unbehaglich, beip, burm, ant-borten — tbingen 
zbai, zbischen, zbar, sbartz, sbert stb. stb. A XVI. századtól kezdve 
a b az írásban kezd eltűnni; úgy látszik, a beszédben is. Ma már 
azonban a v (w) >  b hangváltozás a német nyelvjárásokban csak 
szórványosan fordul elő és tudtommal sehol sem oly általánosan, 
mint a gründner községekben. Meglehetős következetességgel meg
van még e hangváltozás az észak-olaszországi német kolóniákban, 
az úgynevezett Sette (VII.) és Tredici (XIII.) comuni-ban. Az előb
biek a Brenta és Astico folyók közti síkságon, ez utóbbiak Verona 
tartományban laknak. Ezek a v (w) hangot ismerik ugyan, d e /  
helyett ejtik; v (w) helyett b hangot ejtenek: bachen, bait, belt, 
berden, burst, sbach, zbirn (v. ö. Schmeller: Cimbrisches Wörter
buch). Mivel nyelvjárásunk a bajor nyelvterülethez tartozik, nem 
lehetetlen, hogy a meczenzéfiek őshazája a bajor nyelvterület volt. 
E felfogásomat támogatja a nyelven kívül az a körülmény, hogy a 
XII., XIII. századokban végbement német vándorlások nem hagy
ták érintetlenül a bajor területet sem. Scheftlarn és Weihenstephan 
bajor kolostorok annalesei említik, hogy 1259-ben Németország
ban nagy éhínség volt és hogy e miatt sokan vándoroltak ki Német
országból.'·')

*) K rones id. in. 27. 1.
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Arra vonatkozólag, hogy a gründner községek ősei, mikor 
hagyhatták el őshazájukat, a nyelv és a történeti adatok csak meg
közelítőleg nyújtanak felvilágosítást. Mivel a bajor nyelvjárások
ban a v (w) >  b hangváltozást csak a XIII. századtól kezdve lehet 
kimutatni, nem valószínű, hogy a XIII. század előtt hagyhatták 
volna ott. Tekintetbe véve továbbá azt, hogy a legrégibb gründner 
várost, Gölniczbányát a történelem csak a XIII. század végén em
líti először, végül pedig Schröer — a mint már a bevezetésben 
említettem — határozottan állítja, hogy a két Meczenzéfet a XIV. 
század folyamán alapították, mindezekből némi valószínűséggel 
azt lehet következtetni, hogy a gründnerek a XIII. század közepe 
táján vagy második felében szakadhattak ki őshazájukból.

Az olaszországi VII. és XIII. comuni szintén XIII. vagy XVI. 
századi bajor telepítvények lehetnek, bár Weinhold [Bair. Gramm. 
1Ϊ29. 1.) azt mondja, hogy ezeknél a b ejtése a w helyett valószínű
leg szlovén befolyás alatt történik, a mennyiben a szlovének, ha 
németül beszélnek, a w helyett b hangot ejtenek.

Az alábbi táblázatokban a jellemzőbb hangmegfeleléseket 
állítottam össze, tekintettel az újfelnémet nyelvre :

lifn. a á e e e i 0 ő ö
■

u ü

metz. a a 9 Ϊ ξ e e e e ζ i <2 0 V 9 <10 u ö ü 
<2

ufn. a ä e (ä) e i 0 ö ö u ..u

kfo. a,á+r e+r e,e+r .i+r o, ö+r ö+r u+r il+r uo+r .te+r -1 ű

metz. οα,οα ea.ea ea,ea ie oa, oa öa,öa UE ϋε US ie ae aö

ufn. a ,  ä e,é e,e(a) i o, ö ö, ö u, ü ü, ii ü ϊ éi au
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kfn. a , á+n 0 , 6+n e,é+n ö+n ei+n ou+ n iie+n uo+n

metz. o~ 0~ é~ o~ r Ü~ ü~ ΪΓ

ufn. ä δ é ( a ) 0 ei au u ü

kfn. u+n i+n ei+n

metz. ao~ ae~ _ae

ufn. au ei ei

kfn. ie uo üe ei ou ou

metz. i ü ü a ä ä ä ä q

ufn. i (ie) ü ü ei au äu

IX. Szövegm utatvány.

D d m e t s n z a e f n v  ki éy.
dn altfvganan tsae’ii 
boa nqx v gndra beit, 
abis’sfon al’n Ιφ’η 
αχ Ildiit nqx biet dvtsélt.

3s alte metsnzaefn, 
dqs stonat döm 3n gront, 

fon plats ont fon dv busteplil 
bosdt zeit nqx ka hont.

D ie  M e tz e n se iín e r  K ir c l ie .1)

In altvergangen Zeiten 
war noch eine andre Welt, 
als wie es von alten Leuten 
auch heute noch wird erzählt.

Das alte Metzenseifen, 
das stand oben im Grund,2) 
vom Platz und von der Wüstling3) 
wusste damals noch kein Hund.

1) Lehetőleg szószerin ti ném et fo rd ítás . 
-) 8) ntczák nevei.



mié hqt mae sbestv gretl, 
bi 'χ klar boa, f i i  dvtselt, 
bqn zs goa hqt gssponsn, 
qbv jq gruln gsselt.

bo itst ds kiéχ es, mä~t-ss, 
duet boa-r-v gross zqt 
ont me’n qn gezudv, 
duet hqt v drax gsbö~t.

dea drax hat drqptssn häpv,

hqt fqo-r-ont flam gsspaet 
ont andas niist gsfresn, 
nont metsnzaefnv Iqot.

f  ii miitv hűm ie tfytv, 
f l l fet v hqm ie zii~, 
f i l  kqndv hqm ie eldan 
pstraőat ont psgri~.

tsaletst hqt dqs sn Iqp’n 
son goa niist me gsfaln, 
ta hqm z’sn gröndv sqnkhaös

v zetsenk q-gshaln.

dv reytO hot-ss als 
do rae nqx aösgsfrökt : 
bi böa dv drax tss to’n, 
bea bäs sn pes'n rät 1

qb-r-als hqm ds aksln 
pddqnkli'j( höxgstsqn ; 
ontröt ss ne'/t dv re'/tv, 
bi zqls v andrv zqn___ ?
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Mir hat meine Schwester Gretel, 
wie (i)ch klein war, viel erzählt, 
wenn sie gar hat gesponnen 
aber ja Grullen1) geschält.

Wo jetzt die Kirche ist, meinte sie, 
dort war eine grosse Sötte* 2) 
und mitten im Gesiider3) 
dort hat ein Drach gewohnt.

Der Drach hatte dreizehn Häup
ter,

hat Feuer und Flamm gespeit, 
und anders nichts gefressen, 
nur Metzenseifner Leute.

Viel Mütter haben ihre Töchter, 
viel Yäter haben ihre Söhne, 
viel Kinder haben ihre Eltern 
betrauert und begreint (beweint)-

Zuletzt hat das den Leuten 
schon gar nicht mehr gefallen, 
da haben sie im Gründer Schenk

haus
eine Sitzung abgehalten.

Der Dichter hat sie alle 
der Eeihe nach ausgefragt: 
wie wäre der Drach zu töten, 
wer weiss den besten Kat ?

Aber alle haben die Achseln 
bedenklich hoch gezogen; 
enträt es nicht der Richter, 
wie soil’s ein andrer sagen . . . ?

*) Kartoffeln.
2) Sum pf (Pfütze)
3) u . a.
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«hoe Ιφί, ΐχ bus gzdqr ’̂n, 
dB boarBt laet Bn bge~
—  mä~t d-r-altv kifyBnfqtv —  
«biet! prqn, v für/ertji rge~.»

(I Vivat! ο —  mä~t drof dv reytn —

ο» boat Bs son (fifaln». 
palt boan dB tes fol ßasn,

fgl zaetl ont fgl halni.

Bn slotsn boan zb märstv, 
bi-z’-BS ax hqöt nqx zae~, 
qbv dB sö~ gBdan'ro, 
di boan halt ne'/f Bn bae~.

f i i  bqxn boan fvgamn 
ont ax nqx filn joan 
htim zb nqx fqrt getrun'n 
ont —  zge~ nqx tömv boan.

Hoi1)Leute, ich würde gedenken, 
die Wahrheit liegt im Wein,
—meinte der alte’Kirchenvater— 
«Wirt! bringe ein Führchen1 2) 

herein.»

«Vivat» — meinte darauf der 
Richter —

«ein Wort ist schon gefallen !» 
bald waren die Tische voll Fla

schen,
voll Seitei3) und voll Halben.4)

Im Schlürfen waren sie Meister, 
wie sie auch heute noch sind, 
aber die schönen Gedanken, 
die waren halt nicht im Wein.

Viele Wochen waren vergangen, 
und auch nach vielen Jahren 
haben sie noch fort getrunken 
und — sind noch dümmer ge

worden.

*

tsa zeihen, tsaet, Bn öatl 
—  itst ez bs hübl dat —  

hqt Bn an hqltsrdn hqiizl 
v baep qm tot gBbat.

as boa-r-an sustas bitbB, 
stä~-alt ont mqpzl-ogm ; 
es lém boar-υ dvbidv, 
ta böa zb gean gBstogm.

1) indulatszó.
ä) A F u h r szó dim in. alakja, 1
3) meszely.
*) itcze.
5) u tcza neve.

*

Zur selbigen Zeit, im Örtlein5) 
— jetzt ist der Hügel dort — 
hat in einem hölzren Häuslein 
ein Weib auf den Tod gewartet.

Es war eines Schusters Witwe 
steinalt und mäusleinarm 
das Leben war ihr zuwider, 
da wäre sie gern gestorben.

liter.

«



υ nq/t, ta reytek kömt-v 
gaklapat, prüdv töt 
«du oqma altd bitba, 
its bies-td halt gahölt! »

«qb-r-alta baebv, bas-ta, 
höl ίχ neyt ömazüst; 
belst itstfon lem, dvlöst zae~, 
pabaes ma αχ an di~st.»

«dv drax dn je~ gazüdv 
fost m-r-an mae hampak nae~,

do~ zqlsts m-r-í' dvto’n,
« kö~st neyt maend zae~.»

met do~ ez-n gsklompat 
zqe~ bek nqx, prüdv tö t; 
d9 oqmd alts bitbs 
bosdt ka hqlf, kan vöt.

an ömt, bi z’ es gszesn

ie hatsalat pagrqe~,

—■ υ bi v plets fon himl — 
kömt-r-a gadan'n ae~.

bi ae~st ie mö~ gastoqm boa, 
hat sd dn zaena l<Jt 
qn liaófn péy gafondn, 
dqs hqt s' afoa gahölt;

hot-s ovn heat tsalqsn 
ont draös a pop gamaxt

ont hqt sa so~ pahqvan 
met metsnzaefnv traxt.
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Eine Nacht, da richtig kommt er 
geklappert,1) Bruder Tod :
«du arme alte Witwe, 
j etzt wirst du halt geholt!»

«Aber alte Weiber, weisst du, 
hol ich nicht umsonst; 
willst jetzt vom Leben erlöst sein, 
beweise mir auch einen Dienst.»

«Der Drach in jenem Gesüder 
pfuscht mir in mein Handwerk 

hinein,
den sollst du mir eher ertöten, 
eh’ kannst nicht meine sein».

Mit dem ist er geklompert1 2) 
seinem Wege nach, Bruder Tod; 
die arme alte Witwe 
wusste keine Hülfe, keinen Bat.

Einen Abend,3) wie sie ist ge- 
' sessen

i hr Herzenleid zu begreinen (be
weinen)

— wie ein Blitz vom Himmel 
kommt ihr ein Gedanke ein.

Wie ein st ihr Mann gestorben war, 
hat sie in seiner Lade 
einen Haufen Pech gefunden, 
das hat sie hervorgeholt;

Hat es auf dem Herd zerlassen 
und hat daraus eine Puppe ge

macht
und hat sie schön behängen 
mit Metzenseifner Tracht.

1) hangutánzó  szó.
2) czam m ogó já rá s t  jelentő  szó.
3) eines Abends.
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an sgmst, bi son gaslgfn,

gaträmt hqt aid belt, 
hqt sd nö~t ö~ gazüdv 
da pop so~ doagastelt.

bi’s ö~faman tsa tqv hqt, 
hqt dqs dv drax dvplekt: 
du dgxt, as es v malyenk, 
ont hqt da pop faslekt.

as hqt neyt lan gadaöat, 
hqt-an as pey tsatrim ; 
fon drax es nüst me andas, 
nont stäp ont es gaplim.

da zqt es äx fon f(.ov 
en gantsn aösgatrqökt, 
ont es v sonv plats bocin

ont es v plats nqx hqöt. 

fll bösn ’s qb-r-ax hqot neyt,

tqs itst v kiey son stet, 
bo ae~st dv drax gahaöst hqt, 
v bi da mea dvtselt.

υ büfl alta baebv 
zit man goa pé’n ge~, 
bqn di neyt böan, ta milsat 
da kiey so~ ledek ste~.

da gndgn metsnzaefnv, 
di zetsn gf dv pank 
ςη gröndv smkhaös slotsn 
ont zuxn an fostgut.

Den Abend,1) wie schon geschla
fen,

geträumt hat alle Welt, 
hat sie nahe am Gesüder 
die Puppe schön dargestellt.

Wie es angefangen zu tagen hat, 
hat das der Drach erblickt: 
er dachte, es ist ein Mäd eichen, 
und hat die Puppe verschlickt 

(verschlungen).

Es hat nicht lange gedauert, 
hat ihn das Pech zertrieben; 
vom Drachen ist nichts anders, 
nur Staub und Asche geblieben.

Die Sötte ist auch vom Feuer 
im ganzen ausgetrocknet 
und ist ein schöner Platz ge

worden
und ist ein Platz noch heute.

Viele wissen es aber auch heute 
nicht,

dass jetzt eine Kirche schon steht, 
wo einst der Drache gehaust hat, 
wie die Märe erzählt.

Ein wie viel2) alte Weiber 
sieht man gar beten gehen, 
wenn die nicht wären, da müsste 
die Kirche schön ledig stehen.

Die andern Metzenseifner, 
die sitzen auf der Bank, [fen 
im Gründer Schenkhaus schlür- 
und suchen den Verstand.

G allas P éter.
J) abends. 
2) einige.
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É rtesítés.

A Magyar Tudományos Akadémia 1890 október lió 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 vászonkötéshen 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 Magyar Tud. Akadémia 
Főtitkári hivatala.



A kad ém iai É rtesítő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 
szerkeszti Heinrich Gusztáv főtitkár. Tizenhatodik kötet. 1905. év
folyam.

A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 
illéseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valam in t az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a  kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ism erteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
m elvén belőlük azokat, a m elyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
dém ia kiadásában vagy az ő tám ogatásával m egjelent m unkák- és folyóiratokról 
tárgyias ism ertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
m egbízható szakférfiak tollából. Megjelenik m inden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Értesítő>i-t d íjtalanul és bérm entve k ap ják : az Akadémia 
m inden  rendű beltagjai, alapitványtevői s a  Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I —XV. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
(i k o r.; a Könyvkiadó V állalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill.

Iro d a lo m tö rtén eti K ö z lem én yek . Tizenötödik évfolyam. 
Szerkeszti Szilád// Áron, a bizottság előadója.

E  negyedévenként megjelenő folyóirat a  M. Tud. Akadémia irodalom törté
neti bizottságának megbízásából bocsáttatik közre s irodalom történeti tanulm ányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.

N yelvtu d om ányi K özlem én yek . Harminczötödik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szinnyei József r. tag.

A tágabb értelem ben vett m agyar nyelvtudom ányt öleli fel, melynek fel
adata a m agyarral kason alkotásu ural-altaji nyelveket behatóan tanulm ányozni 
s tudom ányosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a m agyar nyelv 
fényeinek földerítésére vagyis tudom ányos megfejtésére szolgáljanak; továbbá 
m ás, bár nem  hason alkotásu nyelveknek,^, m elyek a m agyarral történelmileg 
érintkeztek, reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik évenként három szor 
vágj’ négyszer. Az egész évfolyam legalább karm incz ívből áll s előfizetési 
á ra  6 kör.

M egrendelhető k

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

FR A N K LIN -TÁ R SU LA T N Y O M DÁJA.
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