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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A vállalat feladatairól 1. részletesebben Akadémiai Értesítő 1905. 
évf. 472. 1.
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A kalaznói német nyelvjárás hangtana/)

Kalaznó egyike azoknak a tolnamegyei német falvaknak, 
melyek a XVIII. század első felében, főkép III. Károly uralko
dása alatt keletkeztek. Lakói bevándorolt ág. h. evang. német 
parasztok, kiknek létszáma az 1900. évi népszámláláskor 955 volt; 
ma azonban már 1000-en fölül lesznek. Más fajokkal nem keve
redtek, úgyhogy nyelvök is lehetőleg ment idegen befolyásoktól.

Czoernig «Ethnographie der oesterreichischen Monarchie» 
czímű művének III. kötetében chronologiai áttekintését adja a 
XVIII. század kezdete óta alapított falvaknak, ill. telepítvények- 
nek, a melyek között Kalaznót is megemlíti, a következő meg
jegyzésekkel: «Die Deutschen langten 1722 an, hat (t. i. Kalaznó) 
jetzt (1857) 1230 Einw. (Rheinländer). Gründer der Ansiedelung:

* )  I r o d a l o m :  Czoernig, K., E thnograph ie  der österreichischen 
M onarchie. W ien, 1855. —  Sievers, E., G rundzüge der Phonetik5. Leipzig, 
1901. —  Wilmanns, W., D eutsche G ram m atik. E rste  A bteilung: L a u t
leh re2. S trassburg , 1897. —  Behaghel, 0., G eschichte der deutschen S pra
che2. S trassburg , 1898. (Sonderabdruck aus der zw eiten Auflage von Pauls 
G rundriss der germ anischen Philologie.) —  Paul, 1:1., M ittelhochdeutsche 
G ram m atik5. H alle. 1900. —  Michels, V., M ittelhochdeutsches E lem en ta r
huch. H eidelberg, 1900. —  Braune, W., Abriss der a lthochdeutschen G ram 
m atik3. H alle, 1900. —  Kaufmann, Fr., G eschichte der schw äbischen 
M undart. S trassburg , 1890. —  Heilig, O., G ram m atik  der ostfränkischen 
M undart des T aubergrundes un d  der N achbarm undarten . Leipzig, 1898. — 
Heeger, G., D er D ialekt der Südost-Pfalz. I. T h e il: Die L aute. P rogr., 
L andau , 1896. —  Schmidt, H., A verbászi ném et nyelvjárás. (Egyetem es 
Philologiai K özlöny X X III. 1899.) —  Wülcker, E., L auteigentüm lichkeiten  
des F ran k fu rte r S tadtdialekts im  M ittelalter. (PBB. IV . 1.) — Kehrein, J., 
V olkssprache un d  V olkssitte in  N assau. Bonn, 1872. — R ö v i d í t é s e k :  
ófn. =  ófelném et, kfn. — középfelném et, úfn. — újfelném et. A >  je l a fej
lődés irányát tü n te ti föl.

Magyarországi ném et nyelvjárások, e. 1 *
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Mercy.» A falu alapítója tehát Mercy, kiről Czoernig munkájá
nak más helyén (III. k. 8. o.) ezt mondja: «Graf Florimund 
Claudius Mercy von Argenteau berief (1720-—1730) viele deutsche 
Colonisten aus Würtemberg, Hessen, Nassau und der Eheinpfalz 
in das Tolnaer und Baranyer Komitat.»

Ez adatokból csak annyit tudunk meg, hogy a kalaznóiak 
a Kajna vidékéről jöttek (Rheinländer), de nem határozhatjuk 
meg közelebbről eredeti németországi lakóhelyüket, mert Czoernig 
csak nagyobb területeket (Würtemberg, Hessen, Nassau és Rhein
pfalz) nevez meg, várost, falut pedig egyet sem említ. Minthogy 
Czoernig könyvén kívül más történeti források ez idő szerint 
nem állnak rendelkezésemre, be kell érnem egyelőre azzal a 
hypothetikus kijelentéssel, hogy talán nem is volt a bevándorlók
nak közös lakóhelyük Németországban, hanem valószínűleg több 
helyről, vidékről kerültek együvé. Kétségtelen tény gyanánt 
állítom azonban, hogy a bevándorlók vagy kivétel nélkül, vagy 
legalább is túlnyomó többségben középnémet (mitteldeutsch) terü
letről valók, mert nyelvjárásunk fejlődésének mai alakjában 
határozott középnémet jelleget mutat, a mi jelen értekezésem 
folyamán ki fog tűnni. Kevés eltéréssel ugyanezt a nyelvjárást 
beszélik a szomszéd evangélikus német falvak is (Varsád, Kis
tormás, Felsőnána, Kéty, Murga és Gyönk részben, Szárazd, 
Hidegkút, Udvari), a melyeknek lakói már külső megjelenésük
ben, viseletben és szokásaikban is sok egyező vonást mutatnak, 
úgyhogy idegen ember alig tudja őket egymástól és a kalaznóiak- 
tól megkülömböztetni. Nagyon tanulságos volna e szomszéd falvak 
beszédjét a kalaznóival összehasonlítva tárgyalni, de mivel azok 
nyelvjárását nem ismerem egész pontosan, csak a kalaznóira 
szorítkozom. E nyelvjárás anyanyelvem lévén, leírásánál első 
sorban saját magamon tett megfigyeléseim szolgálhattak alapul.

A következőkben tehát csak a kalaznói nyelvjárás hangjait 
fogom tárgyalni, és pedig bárom fejezetben:

I. A hangok kiejtése, képzése.
II. A hangok történeti fejlődése; megfelelőik a közép

felnémet nyelvben.
III. A főbb hangtani sajátságok összefoglalása és az azokból 

levont következtetések a nyelvjárás hovatartozását illetőleg.



I. A h a n g o k  k ie jtése ,  k ép zése .

1. M a g á n h a n g z ó k .

1. §. Nyelvjárásunkban a következő egyszerű magánhangzók 
fordulnak elő: a, ä; q, <}; o, ö; u, ü; oe, <g; ξ, ς; e, ef i, i ; d. 
A vízszintes vonás mindenütt a hang hosszúságát jelöli. Diphthon- 
gus mindössze kettő van: a u é sa i;  csak az utóbbi, az ai fordul 
elő hosszan, a mikor is csak az első componense, az a nyúlik 
meg az i rovására, úgyhogy a diphthongus akkor ilyenformán 
jelölhető: ai ; pl. hä' =  Heu.

Hogy a magánhangzók e jeleit megmagyarázzuk és a velük 
jelölt hangok articulatióját, képzését leírjuk, leghelyesebb lesz, 
ha a legutolsó jellel, az a·vei kezdjük; ez mintegy indifferens 
hangjelének mondható, a mely alapul szolgálhat a többi magán
hangzók képzésének leírásánál.

2. §. a. E jellel olyan hangot jelölök, a melynek képzésé
nél a nyelv minden feszültség nélkül való; az ínyvitorla szabadon 
csüng alá; nem zárja el az orrüreget, úgyhogy a tüdőből ki
tóduló levegő nemcsak a száj-, hanem — legalább részben — 
az orrüregen át is távozhatik. Nem okvetlenül szükséges azonban, 
hogy az orrüregen is menjen ki levegő, a fődolog az, hogy 
száj- és orrüreg együtt alkossák a resonatort a zönge számára. 
Tehát orrhangú vocalist kapunk, a milyent önkénytelenül nyögés
nél is hallatunk; csak röviden fordul elő és rendesen a hang- 
súlytalan szótagok magánhangzóit és az irodalmi -en végzetet 
helyettesíti nyelvjárásunkban.

3. §. oe, oe. Palato-veláris magánhangzó, nyelvjárásunk leg
nyíltabb e-hangja, a mely csak r előtt fordul elő; képzésénél a 
nyelvállás ugyanaz, mint az előbbi hang kiejtésénél, az íny
vitorla azonban elzárja az orrüreget. Egyrészt ezért, másrészt 
meg azért, mert a ’nyelv és a lágy íny feszültebbek, tisztább 
zöngét kapunk, mint az » képzése alkalmával, a mely sokkal 
tompább hangzású; nagyjából azonosíthatjuk a magyar nyílt 
e-vel pl. e szóban: erre.

4. §. a, ä. E hangot úgy képezzük, hogy a nyelvet nyu
galmi helyzetéből kissé hátrahúzzuk; az orrüreg rendesen el



van zárva, csak nasalis mássalhangzók szomszédságában kapunk 
tompa orrhangú α-t: pl. man =  Mann (külön jelet nem használok 
ilyenkor). Nyelvjárásunknak legnyíltabb veláris magánhangzója, 
a mennyiben a nyelv és a lágy íny közti távolság e hang kép
zése alkalmával a legnagyobb. Hosszú megfelelőjét körülbelül 
azonosíthatjuk a magyar á-val.

5. §, <2, q. Nyelvjárásunknak ajakműködéssel képzett (veláris) 
magánhangzói között a legnyíltabb ejtésű, középbelyet foglal el 
a nyelvjárás a- és zártabb ejtésű labialis o-hangja között és 
képzése körülbelül azonos a magyar labialis α-éval. A nyelv a 
hátsó lágy íny felé közeledik, az által, hogy (az «-helyzetből ki
indulva) kicsit emeljük és egyúttal kissé előre is toljuk; az ajkak 
működése csak abban áll, hogy a szájszögleteket alig észre
vehetően összehúzzuk, így lesz a hang labiálissá.

6. §. o, ö. A nyelv hátának a hátsó lágy ínytől való távol
sága valamivel kisebb, mint az ρ-nál, az ajaknyílás is valamivel 
keskenyebb, mert az ajkakat kicsit összébb húzzuk, de nem toljuk 
előre, nem csücsörítjük.

7. §. u, ü. Legzártabb veláris képzésű labialis magánhangzó 
nyelvjárásunkban. Az o-helyzetből kissé fölfelé mozdítjuk a nyelvet 
és egyúttal valamicskét előretoljuk, a minek következtében a 
nyelv az elülső lágy íny felé articulál. Az ajkak működése e 
hang képzésénél sem nagyon erős, mert csucsorításnak —- leg
alább rendes, nyugodt beszédben — itt sincs helye; alig vala
mivel szükebb az ajaknyílás (középütt), mint az o-nál.

8. §. ξ, ξ. Legczélszerűbb e hang articulatiójának leírásá
nál az ce-t alapul vennünk. Ha a nyelvet a nyugalmi helyzet
ből fölfelé mozgatjuk és előre is toljuk egy kicsit, kapjuk a 
nyelvjárásnak ezt a közép e-jét; a nyelv a kemény íny hátsó 
része felé articulál, a nyelv hegye az alsó metszőfogak élére 
támaszkodik. Zártsági fok tekintetében megfelel e palatális magán
hangzó a veláris hangsor ρ-jának.

9. §. e, e. A nyelv azzal, hogy az ξ-helyzetnél valamivel 
följebb emeljük és megint kicsit előretoljuk, körülbelül a hátsó 
és elülső kemény íny határa felé közeledik. Zártsági foka meg
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felel a veláris hangsor o-fokának; legzártabb e-hangja nyelv
járásunknak.

10. §. i, i. A nyelv közeledik az elülső kemény ínyhez; 
tehát nemcsak valamivel magasabb a nyelvállás, mint az e kép
zésénél, hanem megint kicsit előre is toljuk a nyelvet; nyelv
járásunk legzártabb palatális magánhangzója.

11. §. E leírásokból, a melyek természetesen — megfelelő 
készülékek híján — csak megközelítőleg lehetnek pontosak, lát
hatjuk, hogy csak a veláris hangzók (az a kivételével) labialis 
hangok: q, q; ο, δ; u, ü. Ajakműködéssel képzett palatális magán
hangzók nincsenek nyelvjárásunkban. Láttuk külömben, hogy az 
ajakműködés a három veláris hangzónál sem túlságosan erős.

Megjegyzendő, hogy a hosszú hangzók általában mindig 
szükebb ejtésűek, mint a rövidek, vagyis a nyelv a hosszú 
hangzók ejtésénél — több ideje lévén — jobban megközelíti a 
szájpadlást.

A diphthongusjeleket illetőleg csak annyit tartok szükséges
nek megemlíteni, hogy megtartottam ugyan a szokásos jeleket, 
de a második componens az au-ban inkább o-nak, az aJ-ban 
pedig inkább e-nek, sokszor g-nek hangzik.

Orrhangú mássalhangzók szomszédságában minden magán
hangzónak tompább hangzása van, mert az ínyvitorla az ilyen, 
nasalisok szomszédságában levő magánhangzó képzése alkalmá
val vagy még nem zárja el teljesen az orrüreget, vagy már nem 
zárja el; szóvégi n, hosszú magánhangzó után (látszólag) eltűnt, 
de nem nyomtalanul, mert mintegy beleolvadt a hangzóba, mely 
így tompa hangzást, nasalis színezetet kapott tőle. Jelölni csak 
ebben az egy esetben jelölöm az orrhangú magánhangzót, és 
pedig ilyenformán: ä~, o~ stb.; egyéb esetekben jelöletlenül 
hagyom. Az d hangnál fölösleges e jel, már csak azért is, mert 
az » már magában is mindig orrhangú vocalist jelöl.

2. M á s s a lh a n g z ó k .

12. §. Folyékony mássalhangzók: l, r; orrhangú mással
hangzók: m, η, n pillanatnyi mássalhangzók: p, t, k; ph, kh; 
ts, ts. Folytonos mássalhangzók: / ,  v, ű, s, s, j, χ, γ ; hehezet: h.

Állapítsuk most meg e jelek értékét.
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13. §. r, l. Ezek a liquidák szótagképzők (sonansok) is 
lehetnek, a mikor is ezeket a jeleket alkalmazom: r, l.

Az r nyelvjárásunkban rendesen kisebb-nagyobb rezgéssel 
képzett alveolaris r (Zungenspitzen -r): a nyelv hegye a felső 
foghús középső része felé artikulál.

Az l coronal-alveolaris, és bilaterális képzésű hang, azaz: 
a nyelv elejének széle a felső metszőfogak középső alveoláit 
érinti és a levegő a nyelv két oldalsó széle és a zápfogak közt 
támadt két nyíláson áramlik ki, természetesen zörej nélkül.

14. m, n, n,. m (bi)labialis, n dentalis, ^  veláris nasalist 
jelöl; ^  helyettesít: kfn. a-et k előtt, magánhangzók között, 
magánh. és r, l, m, n között álló meg szóvégi ng(-nge) hang
kapcsolatot. Sonansok: m, n.

15. §. p, t, k; ph, kh. p bilabiális, t dentalis, k rendesen 
veláris, csak palatális magánhangzók szomszédságában palato- 
velaris explosiva; mind a három zöngétlen; zöngés explosivák 
(,b, d, g médiák) nincsenek nyelvjárásunkban. Szó elején magán
hangzó előtt p legtöbbször, k mindig (t sohasem!) aspirata, 
hehezetet kap: ph, kh; ugyanis közvetlenül az explosio (a zár 
felpattanása) után előbb kis lehellet következik és csak ezután 
válik hallhatóvá a következő magánhangzó.

16. §. / ,  v. f  zöngétlen labiodentális spiráns, v zöngével 
képzett labiodentális spiráns, labialis magánhangzók (g, o, u) 
után azonban rendesen bilabiális a képzése; helyettesíti ez a 
zöngés v a szóközépi intervocalikus és r, l, vocalis meg vocalis, 
r, l, m, n között álló irodalmi h media explosivát, sokszor iro
dalmi f  helyett is áll. Pl. e szókban: Schober, gehoben, heben, 
erben, färben, Stiefel, P̂ fer, a ő-nek, illetőleg /-nek nyelvjárá
sunkban ez a t  felel meg.

17. §. s, s. s zöngétlen sziszegő spiráns; a hangképző rés 
a nyelv eleje (a nyelvhát elülső része) és a felső foghús között 
van, a nyelv hegye az alsó metszőfogak élét érinti; a levegő a 
felső metszőfogaknak fuvódik neki.

s szintén zöngétlen sziszegő spiráns; képzésénél az egész 
nyelvet az s-helyzetből hátrahúzzuk és annyira emeljük, hogy 
a nyelv hegye a felső foghús alá kerül, a melyet azonban nem
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érint. A nyelv jobb- és baloldali széle érinti az alveolákat és 
az ínynek ezekkel határos részeit, a nyelv háta középen be- 
horpad, úgyhogy csatorna keletkezik, a melyen át a tüdőből ki
jövő levegő beáramlik a szájüreg elülső részébe, hol a resonantia 
folytán erős zörej támad.

χ, j, T- X palatális és veláris zöngétlen spiránst jelöl, 
a szerint, a mint palatális vagy veláris magánhangzók szomszéd
ságában fordul elő. Pl. ίχ =  ich és αχ =  ach. Ezt szem előtt 
tartva, azt hiszem, nincs szükség kétféle jelre; a hangképző rés 
az elsőnél a nyelvhát középső része és a kemény íny között 
van, az utóbbinál pedig a nyelvhát és az elülső lágy íny között.

j  a zöngétlen palatális ^-nek megfelelő zöngés spiráns, 
mely azonban veláris magánhangzók előtt is előfordul.

γ a magánhangzók között álló, etymologiai g media ex- 
plosivának felel meg nyelvjárásunkban és a veláris /-nak meg
felelő képzésű zöngés spiransféle hang, a melynek legfőbb jel
lemzője az, hogy képzése alkalmával nem keletkezik zörej; csak 
a zöngét halljuk. Pl. tTffd =  Tage.

19. §. ű. Szintén zörej nélkül képzett postdentalis coronalis 
zöngés spiráns, a mely magánhangzók között álló, etymologikus 
dentalis explosivának, legtöbbnyire d médiának felel meg. Pl. 
född (Faden), vqdr (Wetter).

20. §. ts, is. Ezek nyelvjárásunk affricatái, a melyeknek 
képzése a t és s, illetőleg a t és s hangok együttes ejtésében áll.

21. §. h gyönge hehezet, a mely csak a szó elején fordul 
elő. Pl. haus =  Haus.

Nézzük már most, hogy nyelvjárásunk mai hangjai milyen 
kfn. hangok megfelelői és milyen változásokat mutatnak a kfn. 
nyelv hangjaihoz viszonyítva.
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II. A kfu. hangok  m egfe le lő i nyelvjárásunkban.

1. A  h a n g s ú ly o s  m a g á n h a n g z ó k  t ö r t é n e t i  fe j lő d é s e .

Kfn. a.
22. §. M ennyiség. Kövid marad általában mássalhangzó

csoportok, etymologiai geminaták és affricaták előtt, továbbá 
legtöbbször oly (etymologiailag is !) egyszerű mássalhangzó előtt, 
a melyet -er, -el hangsúlytalan végszótagok követnek.

Megnyúlt a kfn. rövid hang rendesen egyszerű mássalhangzó 
előtt, ha nem következik utána -er, -el, továbbá legtöbbször 
r+dentalis, ritkábban ht ( =  yt) és It v. Id kapcsolatok előtt, 
mely utóbbi esetben a t (d )  kiesése folytán mintegy pótló
nyújtásnak tűnik föl a rövid hang megnyúlása.

f

Jegyzet. Ofn. se (sk )  >  kfn. sch valószínűleg és értékével 
bírt, tehát geminata volt a kfn. nyelvben; úgy szintén kfn. eh 
(<  ófn. hh) magánhangzók közt χχ geminata volt. Nyelvjárá
sunkban ugyan nincsenek már geminaták, de azért külömbséget 
tesz régi geminata és egyszerű mássalhangzó között: az előbbi 
ugyanis fortis ejtésű, az utóbbi a legtöbb esetben lenis. Fortisok 
előtt megmarad a rövid hang. Megjegyzendő még, hogy szóvégi 
kfn. g is, a melynek magánhangzók között szóközépi 55 gemi
nata felel meg, nyelvjárásunkban rendesen szintén megakadá
lyozza a rövid hang megnyúlását.

Mi n ő s é g .  A megnyúlt hangzó rendesen egy fokkal zár
tabb i s : q, sőt egyszerű nasalis cons, elő tt: δ vagy a szóvégi n 
beolvadása folytán: ö~. Megtartja azonban eredeti nyíltságát a 
megnyúlt hang: r és r+dent., továbbá Id ( It)  előtt.

A rövid hang rendesen változatlan, csak labialis és veláris 
mássalhangzó szomszédságában (vagy talán azért, mert feltéte
lezhető korábbi hosszú hangból fejlődött?) lett tompább, zár
tabb q.

23. §. Példák. 1. Kfn. a >  a: kalj» (galge, Galgen), khalb 
(Kalb), halts (Hals), salts (salz, Salz), haspl (haspel, Haspel), 
plastr (Pflaster), narp (narwe, Narbe), stark (stare), sarf (scharf), 
haut (Haut), mantl (Mantel), akr (acker, Acker), a f  (affe, Affe), 
safs (schaffen), phaf (pfaffe, Pfaffe), khap (kappe, Kappe), lap» 
(lappe, Lappen), raps (rappe, Traubenkamm), snaps (schnappen
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=  sántítani), alss (alleg, alles), sals (schallen), man (man, -nnes, 
Mann), kham (kamp, -names, Kamm), vasr (wagger, Wasser), kas 
(gagge, Gasse), fas (vag, Fass), nas (nag, nass), nass (naschen), 
fasink  (vaschanc, Fasching), mays (machen), lays (lachen), ways 
(wachen), krays (krachen), says (Sachen), tay (Dach), apl (appel 
v. apfel, Apfel), rats (ratze, Eatte), sats (Satz), sats (Schatz).

2. Kfn. a >  ä (r, r+dent. és néhány szóban It, Id előtt): 
sár (schar, Pflugschar), kár (gare, bereit és gänzlich; pl. ti sop 
is kar — a leves kész, megfőtt), párt (Bart), sárt (scharte), svárt 
(swarte, Schwarte), khárt (Karte), värts (Warze), färt (Fahrt), 
tsárt (zart), kárn (Garn), fá m  (varn, fahren), märt (market >  
marht >  mart, Markt); pál (balde, bald), fä l  (valte, Falte), hals 
(halten, pl. rü hals =  Euhe halten).

Kivételek: hart (hart), varts (warten), svarts (schwarz), 
varns (warnen); ingadozik a nyelvhasználat és éppen ebben az 
ingadozásban is nyilvánul a r hangnyújtó hatása e szavaknál: 
karts (Garten) és karts, árm és arm (Arm), tärm és tarm (Darm), 
arm és arm (arm), várm és varm (warm), λ  It (Id) előtt rövid 
marad az a, ha a t (d )  is megmarad: khalt (kait), alt (alt), 
vált (Wald), maltr (Malter), haltr (Halter =  pásztor).

3. Kfn. a >  q (egyszerű cons.-p-er, -el és ht, hs >  yt, ks 
előtt az esetek legnagyobb részében): fqtr  (vater, Yater), hqvr 
(haver, Hafer), kqvl (Gabel), nqvl (Nabel), snqvl (snabel, Schna
bel); <2y t (aht, acht =  nyolcz), vqyt (Wacht), vqytl (wahtel, 
Wachtel), sqytl (Schachtel), slqyts (schlachten), trqyts (trachten), 
vqks (Wachs), vqkss (wachsen), trqyt (Tracht).

1. Jegyzet, (s)rqpr (herab) valószínűleg a herunter analó
giájára kapta az -er végzetet, a mely azonban hiányozni is szo
kot t : (s)rqp  (pl. khom (s)rqpr v. (s)rqp  =  komm herab!), 
nqpr (hinunter analógiájára) és nqp (hinab); kfn. jaget >  
jqy i (Jagd).

2. Jegyzet. Lehet, hogy a fent idézett példákban a rövid 
magánhangzó zártabb, tompább voltának oka a szomszédságá
ban levő labialis spiráns, illetőleg a veláris képzésű y, k, de 
elfogadhatóbbnak tartom azt a másik magyarázatot, hogy ezek 
a szavak régebben hosszú £-val ejtődtek, a mely aztán ké
sőbb megrövidült; vannak ugyanis nyelvjárásunkban még efféle 
szavak, a melyekben a hangzó hosszú, mint pl. mqyr (mager), 
Iqyr (Lager), tq fl (Tafel), nqyt (Nacht), <lyt (Acht), qyts (achten, 
beachten), fsrqyts (verachten), qy (sajnálkozó v. méltatlankodó
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hangon ejtett úfn. ach indulatszó) és qy (röviden, dühösen ejtett 
ach). Már aztán a megrövidült hang zártabb minőségének a 
megtartásában lehet része a labialis-velaris szomszédság hatá
sának. Hogy a feltételezhető korábbi hosszú q megrövidült, az 
analógiái hatásnak is lehet az eredménye, mint pl. ebben: 
k(a)mqyt (gemacht), a melynek régebben valószínűleg hosszú 
hangja volt, ez azonban a többi rövid hangzójú igealakok — 
pl. az infinitivus (maya, machen) — analógiájára később meg
rövidült.

4. Kfn. a >  q (általában minden kfn. egyszerű mással
hangzó előtt, ha nem következik utána -er, -el és néha ht (y t)  
előtt): nqs (nase, Nase), rqse (rase, Kasén), rqt (rat, Kad), plot 
(blat, Blatt), klqt (glat, glatt), sqt (sat, satt), tqk (tac, Tag), krqp 
(grap, Grab), tql (Tál), tsql (Zahl), vql (Wahl), söl (Schale), smql 
(smal, schmal), sqßa (schade, Schaden), kmqüa (made =  kaszált 
rend), fqßa (vadem, Faden), möya (magé, Magen), jöffa (jagen), 
krqya (krage, Halskragen), krqva (graben); nqyt (naht, Nacht), 
qyt (aht, Acht, Aufmerksamkeit), qyta (ahten, achten v. beachten), 
f ( 9Jrqyta (verachten).

Jegyzet. Összevonás folytán lett kfn. -age- rendesen q : sö 
(sage imper. és ich sage), sqt (ihr saget), ksqt (gesagt); klq, klqt, 
ka klqt =  klage ! és ich klage, klag(e)t, geklagt; trq, trö/t, katrqt =  
trage! és ich trage, ihr trag(e)t, getragen. Az infinitivus és prass, 
impf. pl. 1. és 3. sz., melyek a kfn.-ben -en-re végződnek, nyelv
járásunkban -a-végűek, úgyhogy ezekben az alakokban a többi 
alakok (hosszú) (J-jának mintegy qa diphthongus felel meg: sqa (sa
gen, wir és sie sagen), klqa (klagen, wir és sie klagen), trqa (tra
gen. wir és sie tragen); ide tartozik a vqa (Wagen) szó is. Tulaj
donképpen úgy áll a dolog, hogy itt az eredetileg hosszú hang 
megrövidült, mert nyelvjárásunknak közvetlenül hozzája csatla
kozott rendes infinitivus-végzetével, az »-vei egy szótagot alko
tott és így időtartamának egy része az a ejtéséhez vált szüksé
gessé, vagyis: a hosszú hangnak meg kellett rövidülnie. Ezzel 
a jelenséggel külömben a kfn. hosszú hangzók fejlődésénél is 
találkozunk.

5. Kfn. a >  ö (egyszerű nasalis mássalhangzó előtt): nöma 
(name, Name), löm (lam, lahm), hömr (hamer, Hammer); az n 
összeolvadt az előtte álló a-val orrbangú ő-vá ezekben: hö~ 
(hane, Hahn), tsö~ (zan, Zahn).

6. U m l a u t :  cervat (arbeit, Arbeit), cervas (arweig, arwig, 
árwig — Erbse), ements (Ameise); sch-u m i a u t :  gs (Asche), ν φ
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(waschen); jekst, jé kt (jagst, jagt), meyst, meyt (du machst, er 
macht), seat, set (du sagst, er sagt), frühst, frt.kt (du fragst, er 
fragt); érdekes jelenség egyébként, hogy a fragen ige összes 
alakjaiban é van a helyett: früh, frSys, frekt, k(»)frekt, freys 
=  ich frage, wir és sie fragen, ihr fragt, gefragt, fragen; tcrrf, 
tnerfst (ich és er darf, du darfst) umlaut ja valószínűleg a darf 
ich-ből és í£S (das) umlaut-ja a das ist-ből magyarázódik.

Kfn. á.
24. §. M e n n y i s é g .  Megmarad a hosszú hang általában 

kfn. egyszerű mássalhangzó előtt (legtöbbször akkor is) ha ezt 
-er, -el követi) és a szó végén. Mássalhangzóesoport és néha 
kfn. egyszerű cons. +  -er előtt néhány szóban megrövidül.

M i n ő s é g .  Kfn. ú-nak nyelvjárásunkban mindig zártabb 
hang felel meg, és pedig az esetek legnagyobb részében: ö (o), 
néhány alakban a még ennél is zártabb ü (ü~, u ) ; n-re vég
ződő egytagú szavakban kfn. « >  ö~ (vr) az n beolvadása kö
vetkeztében. Az a sajátsága nyelvjárásunknak, hogy a kfn. á-t 
zártabb hanggal szereti helyettesíteni, az irodalmi nyelvből való 
néhány szóban is nyilvánul, a melyekben azonban a kfn. d-nak 
megfelelő hang — valószínűleg az irodalmi szavak nyílt u-jának 
hatása alatt — egy fokkal nyíltabb maradt, mint a rendes 
nyelvjárási szavakban.

Jegyzet. Hangsúlyoznunk kell, hogy a megrövidült hang is 
megtartja a nyelvjárás hosszú hangjának minőségét, a miből 
következtethetjük, hogy a minőségi változás megelőzte a mennyi
ségi változást.

25. §. Példák. 1. Kfn. á > ö : övdt (ábent, Abend), mönst 
(manót, Monat), δη» (áne, ohne), mönt (mäne, Mond), frök  (vráge, 
Frage), hör v. hö»r (hár, Haar), jör v. jösr illetőleg josr (jár, 
Jahr), öd»m v. öűm (átem, Atem), prod» (braten, Braten), tröt 
(drät, Draht), slöfd (släfen, schlafen), ös (äs, Aas =  cadaver), 
kröf (grave, Graf), k»rod» (ge-räten, geraten =  gelingen és ge
deihen), plösd (blasen, blasen), phöl (phäl, Pfahl), söt (sät, Saat), 
svöyr (swäger, Schwager), vök (wäge, Wage), vör»t (wärheit), söm» 
(same, Same), odr (äder, Ader), svöp (swap, Schwabe); plö (blá, 
blau), krö (grä, grau).
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Jegyzet. A plö, krö hosszú hangja megrövidül, ha -λ rag 
járul hozzá, pl. ίχ hun plos un kroo kavantr =  kék és szürke 
ruháim vannak (vö. 28. §., 4. p., jegyzet).

2. Kfn. á >  ö~: spo~ (spän, Span), jö~ (jän =  Weinbergs
zeile), o~ (än, an prsep.).

3. Kfn. tt> (j (irodalmi nyelvből való szavakban): íyí (tát, 
Tat), knot (genáde, Gnade), stqt (Staat), styl (stál, Stahl), strql, 
sunastryl (strál, Sonnenstrahl), popst és pqpst (bábes[t], Papst).

4. Kfn. ä >  o (mássalhangzócsoport és egyszerű cons. +  er 
előtt néhány szóban): kloftr (kláfter, Klafter), nnypr (náchgebűr, 
Nachbar); plotr (blátere, Blatter =  Blase), jomr (jämer, Jammer); 
valószínűleg inkább csak a sűrű használat folytán rövidült meg 
a hang ezekben: host, hot és loss (hast, hát és lä3en =  du hast, 
er hat és lassen).

5. Kfn. getán, lián, wá (úfn. getan, haben, wo) nyelvjárá
sunkban : kdtü~ (valószínűleg a tü~ infinitivus analógiájára ré
gebbi szabályos katö~-ból), hü~, vü; rövid az u: ίχ hun (ich 
habe), mer hun (wir haben), si hun (sie haben), továbbá ebben: 
uιηρχί, umey/tiy (amacht, Ohnmacht és ohnmächtig).

Jegyzet. Weinhold (Kl. Mhd. Gr. 27. §.): «In der gemeinen 
Umgangssprache neigte man sich, namentlich im Bairischen, 
Elsässischen und Mitteldeutschen, zur unreinen, dunkeln Aus
sprache des ä, so dass es mit <5 bezeichnet ward, z. B. blö, wo, 
getön u. s. w. Die Verdumpfung schritt sogar später im Md. 
bis u hinab, z. B. wu u. s. w.»

c-hangok.
26. §. A kfn. nyelvben háromféle színezetű rövid e-hang 

volt: e (a rövid a első umlautja, legzártabb e), e (idg. e-, ille
tőleg i-nek felel meg, nyíltabb az előbbinél) és ä (a rövid a 
későbbi umlautja, egészen nyílt, a-hoz közel álló hang); hosszú 
e csak kétféle van, a kfn.-ben: é < h , r, w előtti germ, ai (mi
nőség tekintetében valószínűleg: e) és ae (a hosszú á umlautja, 
ü-minŐ8éggel. A középnémet (mitteldeutsch) dialektusokban é és 
ce összeestek, a mennyiben mindkettő rendesen hosszú zárt e.

Nyelvjárásunkban szintén megvan e háromféle e, de a ha
tárok, a melyek a kfn. e-ket egymástól elválasztották, eltolódtak.



Kfn. e (régi umlaut).
27. §. Menny i s ég .  Változatlan általában mássalhangzó

csoportok, etymologiai geminaták és affricaták előtt, továbbá 
sok esetben egyszerű cons. +  er előtt; megnyúlt rendesen egy
szerű mássalhangzó előtt (ha nem következik utána -er) és néha 
r+ d en t. előtt, ha nem állt he minőségi változás.

Minőség.  Legkövetkezetesebben maradt meg zárt hangnak 
nasalisok előtt és ha megnyúlt, egyébként csak elvétve; az ese
tek legnagyobb részében kfn. e (ha nem nyúlt meg) egy fokkal 
nyíltabb: ζ, rr, r+cons. előtt (ha nem nyúlt meg) pedig a leg
nyíltabb de felel meg neki.

28. §. Példák. 1. Kfn. e> e  (nasalisok: etymologiai mm, 
nn, ng, nk és m, « + egyéb cons, előtt mindig, más esetben csak 
elvétve): hema (hemmen), khema (kemmen, kämmen), lemr (ófn. 
lembir, Lämmer), évema iswemmen =  schwimmen machen), ίχ 
évem miy (=  ich bade mich), prena (brennen), ten (tenne, Tenne 
=  pajta, mibe szénát raknak), enl (engel, Engel), men, (menege, 
Menge), étren, (strenge, streng), len, (ófn. lengi, Länge), tenjo 
(denken), trenj;a (trenken, tränken), fremt (ófn. fremidi, fremd), 
senka (schenken), évenka (swenken, schwenken), svenj, (swengel, 
Brunnenschwengel), sven,rn (swengern, schwängern), en (ende, 
Ende), vena (wenden), menté (mensche, Mensch); ret (rede, Bede), 
reUa (reden), tu retst (du redest), er(r) ret (er redet), fetr (veter, 
Vetter), khet (Kette), vekst (ófn. wehsit, wächst), steka (stecken), 
velr, véli, vei (m. f. és n. wel(h), welcher, welche, welch és wel
ches), tsvelf (zwelf, zwölf).

2. Kfn. e > $ (a legtöbb esetben): ρ φ  (becke, Bäcker), ρ φ  
(bette, Bett), rt/ba (retten), Ις/ l  (leffel, Löffel), Icsql (geselle, Ge
selle =  iparossegéd), hql (helle, Hölle), netst (Nest), trqsa (dre
schen), Iqßa (verleschen, löschen), hqtsa (hetzen), nqtsa (netzen), 
Itfst (leste, letzte), kreftiy (kreftec, kräftig), hqlt (heit, Held), 
k^str (gestern), t$yr (decher, Dächer), kh/lvr (ófn. kelbir, Kälber), 
plqttr (ófn. bletir, Blätter), qst (ófn. esti, Äste), k^st (ófn. gesti, 
Gäste), khql (kelte, Kälte), φ (ófn. elti, Alter), φ ν  (ófn. eltiro, 
älter).

3. Kfn. e >  ce (rr és r  +  cons. előtt): toern (derren, dörren), 
spoern (sperren =  verriegeln), tseern (zerren); kőért (ófn. gerta,
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Gerte), eerva (erben), hoerpst (herbest, Herbst), v nur ms (ófn. wer- 
raen, wärmen), cerjr (comp, arg-hoz).

4. Kfn. e >  S (rendesen egyszerű mássalhangzó előtt, ha 
nem következik utána -er és néha r+ den t. előtt, ha nem állt 
be minőségi változás): esi (esel, Esel), tens (denen, dehnen), 
hevd (hévén, heben), leys (legen), veld (welen, wählen), tséh (zelnf 
zählen), tsema (zemen, zähmen), eleniy (ófn. elilenti =  elendig), 
rep3 (regen =  mozgat); per (ófn. béri, Beere), mér (mer, Meer), 
frnern (ernern, ernähren), svern (swern, schwören), ferst, fért 
(ófn. feris, ferit, du fährst, er fährt).

1. Jegyzet. Valószínűleg az umlaut nélküli alakok hatása 
a megnyúlt hang nyíltabb volta ilyenekben: krfp, krevr (ófn. 
grab, grebir =  Grab, Gräber), klfs, klesr (Glas, Gläser), h ifi, 
smflr (ófn. smelir, schmäler).

2. Jegyzet. Analógia útján nyúlt meg a vocalis ilyen ala
kokban : hépst, hépt (du hebst, er hebt), lékst, lékt (du legst, er 
legt), vélst, vélt (du wählst, er wählt), kdlékt (gelegt) stb.

3. Jegyzet. Hanyagabb beszédben (kiejtésben) a per, mér, 
frnern, svérn, fért alakok így hangzanak : peur, mé»r, frnéarn, 
svéarn, feart; sokszor meg az n, t előtti r articulatioja olyan 
gyönge, hogy a magánhangzó mintegy az r rovására látszik 
megnyúltnak, mert a rendes r-articulatióhoz szükséges energia 
a magánhangzó megnyújtására van fordítva.

Kfn. e (idg. e illetőleg i megfelelője).
29. §. Mennyi ség.  Változatlan általában mássalhangzó

csoportok és etymologiai geminaták elő tt; megnyúlt rendesen 
egyszerű mássalhangzó előtt —  ha nem következik utána -er 
y. -el — továbbá némely szóban ht ( yt)  és r-j-cons. előtt.

Ingadozást látunk a hang mennyiségét illetőleg, ha az egy
szerű mássalhangzó után -er, -el következik; az esetek legna
gyobb részében rövid marad a hang, g (y )f-e r  előtt rendesen 
megnyúlik.

Mi n ő s é g .  Rendesen változatlan, csak r, r-f-cons. előtt 
egy fokkal nyíltabb (oe), még akkor is, ha megnyúlt; nasalis 
előtt pedig egy fokkal zártabb: e vagy é~, a szóvégi n beolva
dása folytán.

30. §. Példák. 1. Kfn. é >  g (mássalhangzócsoportok, gemi
naták és legtöbbször egyszerű cons.-f-er, -el előtt): f\lt (ófn.



17

féld, Feld), kelt (gélt, Geld), helfe (hélfen), melke (melken), 
vqllc (wélc, welk), n^st (nest, Nest), vqksl (ófn. wéhsal, Wechsel), 
seJm (söhs, sechs), lejtuye (ófn. lébe-kuoche, Lebkuchen), stfke 
(stecke, Stecken), flfke (vlöcke, Flecken), pieke (blécken =  Zähne 
blecken), Ifke (lécken), reys (reche, Bechen), eS9 (ögsen, essen), 
mese (méggen, messen), spreye (sprechen), steye (stechen), preys 
(brechen), έν φ  (swéllen, schwellen), τη φ  (melden, melden), έ φ  
(schölten), trqfe (treffen), phqfr (ófn. pfeffar, Pfeffer), feßr (vé- 
dere, Feder), lejßir (léder, Leder), vejßir (wéter, Wetter), Iqvr (ófn. 
lébara, Leber), η φ  (nébel, Nebel).

Jegyzet. Kfn. kéc, kecke (adv.) és spéc, -ekés nyelvjárá
sunkban szintén rövid hangzóval fordulnak elő: khqk, (khqjcr 
khoerl — kecker Kerl) és épek; a weg (kfn. wéc) szó is megtartja 
a rövid hangot pl. ilyen szólásokban: ke vek!, tcer is vek =  
gehe weg! der ist weg (ez oda van, vége van), ke vfk helyett 
ezt is mondják: ke νφν.

2. Kfn. e >  g (általában egyszerű mássalhangzó előtt, né
mely esetben egyszerű cons.-p-er, -el előtt is, továbbá néhány 
egytagú szóalakban ht előtt): p£se (bösem, Besen), jede (jeten, 
jäten), knyle (knéten), pqtte (héten), leve (lében), treße (träten), 
strive (strében), neve (nőben), vpe (wéhen), νξνν (Weber), llyr 
(léger, Lager), $νξvl (swével, Schwefel), Ilse (lésen), stele (stélen, 
stehlen), ν φ  (wéc, Weg), £ΐφ  (stéc, Steg), mfl (mél, Mehl), kh<[l 
(kéle, Kehle), rep (rebe, Bebe); knlyt (knöht, Knecht), r ly t (reht, 
recht és Becht), kfleyt (geflochten), sllyt és sleyt (sieht, schlecht).

1. Jegyzet. Többtagú alakokban ht előtt is rendesen rövid 
marad a hang, különösen ht+er e lő tt: feytr  (véhter, Fechter =  
koldus), ileytr khcerl (schlechter Kerl), tu pist e reyt/r nar =  
du bist ein rechter (echter) Narr (igazi bolond vagy); kßeyt, ίχ 
fllyt és fleyte, de vrleye és vrleyt (kfn. léchen =  kiszáradni): 
hol a hosszú, hol a rövid hang javára történt analógiái ki
egyenlítődés az egyes összetartozó alakok között.

2. Jegyzet. Az igék prses. impf. sg. 2., 3. és pl. 2. sz.-ű, 
továbbá part. prset. alakjainak szintén rendesen hosszú hangjuk 
van; mert az infinitivus, továbbá a prses. impf. sg. 1. és pl. 1. 
és 3. sz. szabályszerű hosszú hangjának a javára történt az ana
lógiái kiegyenlítődés az ige alakjai között, pl. leve, iy lep, tu 
lepst, car lépt, mer live, er lépt, si leve, cer hot kelept. Kivételes 
alak a kqve (gében), melynek vocalisa valószínűleg a kést, kept 
(du gibst, ihr gebt) alakok befolyása alatt maradt meg rövidnek.

2Magyarországi német nyelvjárások. 6.
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3. Jegyzet, rqa (régen, Bégén) rövid hangzójára vonatkozó
lag vö. 23. §., 4. p. jegyz.; rq(y)arn, rejrt v. r^art =  regnen, 
es regnet.

3. Kín. e >  a  (r+cons. előtt rendesen): stoern (stérne, 
Stern), cernst (ófn. érnust, Ernst), khoern (kérn, Kern), kkcerts 
(kérze, Kerze), smarts (smérze, Schmerz), harts (hérze, Herz), 
sarp (schérbe, Scherbe), marks (merken), starva (sterben), varfa 
(werfen), varn (werden), larna (lémen), harpark (herbérge, 
Herberge), pharsirt^ (pférsich, Pfirsich =  őszi baraczk).

4. Kfn. e >  ce (rendesen szóvégi r előtt, némely egytagú 
szóban r+cons. előtt is): par (bér, Bár), har (hér =  hierher), 
v a r ? (wer?, wer?), svár (swéher =  Schwiegervater), ara (érdé, 
Erde), vart (wert, wert =  würdig), scern (sehéren, scheren =  
schneiden), fa r  st (vers és vérse =  Vers és Ferse), karst (ófn. 
gérsta, Gerste), park  (bérc, Berg), värk (Werg =  kócz, csepü).

5. Kfn. e >  S (egyszerű nasalis előtt): prem (bréme =  
Stechfliege); kfn. séhen (sehen), zéhen (zehn), geschéhen (ge
schehen) nyelvjárásunkban így hangzanak: se~, tsö~ v. tsea (vö. 
23. §., 4. p., jegyz.) és káé~; rövid e van w +  cons. előtt ebben : 
pentsl (pénsel, Pinsel).

Jegyzet. Kfn. lédec v. (némelyek szerint) ledic, zédel nyelv
járásunkban : leűiy (ledig), tsel (Zettel); ófn. vénstar >  Jinstr 
(Fenster).

Kfn. ä (az a későbbi, gyöngébb umlautja).
31. §. Mennyi ség.  Bendesen változatlan, csak két szó

ban nyúlt meg analógia útján.
Minőség.  Csak r+cons. előtt egészen nyílt, α-hoz közel 

álló a, a többi néhány esetben egy fokkal zártabb hang: f (q) 
felel meg neki.

32. §. Példák. 1. Kfn. ä >  a  (csak r+cons. előtt): farki 
(várkel, Ferkel =  malacz), marts (märze, März), kfart (gevárte 
=  fogat), farva (värwen, färben), stark» (stärken =  erősíteni), 
varma és varma (wärmen).

2. Kfn. ά >  ζ és ξ (nasalis +  cons, előtt >  e): m^ytiy 
(mähtec, mächtig); hosszú í okozta gyöngébb umlaut van ezek
ben : sefliy (schädelich, schädlich =  káros), tekhy (täge-lih, täg
lich), menliy (mänlich, männlich).
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Jegyzet. A s^tliy, t^kliy szavakban bizonyára a sqt (schade) 
és t([k (Tag) befolyása alatt nyúlt meg a hang.

Kfn. e (germ. ai).
33. §. M e n n y i s é g i l e g  alig változott, csak egy-két szó

ban rövidült meg mássalhangzócsoport előtt és ha a szó végén 
közvetlenül a nyelvjárásbeli -a rag járul hozzá.

M i n ő s é g e  nyelvjárásunkban (mint a középnémet nyelv
járásokban általában) rendesen: (zárt) e, csak néhány szóban a 
szó végére kerülve: t ; szóvégi n összeolvad vele e~-vé. Két szó
ban, melyekben r-fcons. előtt megrövidült, megfelel neki: 02.

34. §. Példák. 1. Kfn. é >  é (a legtöbb esetben): ér (éré, 
Ehre), lér (lére, Lehre), lérn (léren, lehren), kaiért (geléret, ge
lehrt), khérn (kéren, kehren =  wenden), éviy (éwic, ewig), sél 
<séle, Seele), re (réch, ré, Beh), kié (kié, Klee), se (sé, See), véniy 
{wénec, wenig), Una (léhenen, lénen =  leihen), mérn (méren, 
mehren).

2. Kfn. é >  ér (a szóvégi n beolvadása folytán): ké~ (gén, 
gehen), sté~ (stén, stehen), tsvé~ (zwéne =  zwei hímnemű fő
nevek előtt).

Jegyzet. Megrövidült kfn. é ilyen alakokban: kést (du gehst), 
étest (du stehst), to kedr =  da geht er, to steűr =  da steht er, 
ketr fart? =  geht ihr fort?, stetr fast? — steht ihr fest? Ilye
nek hatása alatt valószínűleg az er steht, geht és ihr geh(e)t és 
steh(e)t aztán minden helyzetben, általában röviden ejtődtek.

3. Kfn. é >  ϊ (legtöbbször a szó végén): ént (sné, Schnee), 
Mi (sléhe, Schlehe =  kökény), mi (mér v. mé, mehr), vt (wé, 
weh =  leid), tsip, plur. tsiva (zéhe, Zehe).

Jegyzet. A slia (Schlehen plur.), via (pl. via fis  wehe Eüsse 
=  fájós lábak) rövid hangját illetőleg vö. 23. §. 4. p., jegyz.

4. Kfn. <2> ce (két szóban r-f-cons. előtt): cerét (érste, erst) 
és leery (lérche, Lerche).

Kfn. ce (az ά umlautja).
3ó. §. M e n n y i s é g e  rendesen változatlan, csak néhány 

ige infinitivusában, a nyelvjárási -a előtt rövidült meg és a Ge
dächtnis szóban.

2*
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M i n ő s é g e  szintén rendesen (zárt) é, csak a Gedächtnis 
szóban: £ és kfn. spsene >  spé~ (Späne =  forgács) az n beolva
dása következtében.

36. §. Példák. Kfn. ce >  é : khés (ksese, Käse), ser (schaere, 
Schere), rétsl (raetsel, Eätsel), svéyrn (swaegerinne, Schwägerin), 
éűr/» (aederlin, Äderchen), kspréy (gesprseche, Gespräch), klérn 
(kiseren, klären), tét (taete, täte =  tat coniunctivusa), kép (gsebe, 
gäbe), préyt (brsehte, brächte), khem (kseme, käme), vér (waere, 
wäre), tsé (zaehe, zäh), épét (spaste, spät), kneUiy (gensedec, gnä
dig), jériy (jaeric, jährig), sver (swser, schwer), séliy (sselec, selig), 
lér (lsere, leer), ö~k»nem (genaeme =  angenehm), pskiem (bequseme, 
bequem), kfér (gevaere =  heimlich nachstellend), ke (gsehe <C 
gäch, jäh); spe~ (spsene, Späne).

Jegyzet. A se» (ssejen, säen), lcre» (krsejen, krähen), ne» 
(nsejen, nähen), me» (msejen, mähen), tres (drsejen, drehen) infini- 
tivusok rövid vocalissal ejtődnek, ép úgy a praes. impf. pl. 1. és 
3. sz. (vö. 23. §., 4. p. jegyz ); ezen igék többi alakjaiban azon
ban hosszú marad a hang: se, sést, sét, ksét (ich säe, du säest, 
er és ihr säet, gesäet) stb.

Kfn. i.
37. §. M e n n y i s é g .  Eövid marad általában mássalhangzó

csoportok, etymologiai geminaták és affricaták, továbbá rende
sen oly kfn. egyszerű mássalhangzó előtt, a mely után -er, -el, 
-en következik.

Megnyúlik egyszerű mássalhangzó előtt, ha nem követi ezt 
-er, -el, -en; g (γ )  előtt külömben megnyúlik rendesen akkor 
is, ha -en áll utána.

Mi n ő s é g .  Változatlan az esetek legnagyobb részében, 
kivétel nélkül egészen nyílt hang: ce, rr, r+ cons. előtt és (zárt) 
e (é) olyan erős igék part. prset.-ában, a melyeknek praes. impf.- 
ában (ófn. és kfn.) i van, továbbá olyan erős igék praes. impf, 
sg. 2. és 3. sz.-ében, melyeknek infinitivusa nyelvjárásunkban 
ς-t mutat, ezeken kívül még néhány hangsúlyos névmási alak
ban és még egy-két más szóban.

Jegyzet. Paul H. szabálya, a mely szerint idg. i az ófn.- 
ben é, ha a következő szótagban a, e, o van, a fönt említett 
igék part. praet.-ára általában és az ófn. imo, inán, ira, iro (úfn.
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ihm, ihn, ihrer) névmási alakokra nem illik. Nyelvjárásunkban 
mintha ezek is, legalább a part. prset.-ok, igazolnák Paul sza
bályát? Wilmanns ugyanis azt a nézetét nyilvánítja, hogy az 
idg. i-ből lett e eleinte valószínűleg zárt hang volt, a mely csak 
később (mikor germ, é a fn.-ben a lett) vált nyíltabb e hanggá; 
nyelvjárásunkban megmaradt zárt hangnak (de miért?).

A hangsúlyos névmási alakok e-je, azt hiszem, inkább a 
sűrűbben használt hangsúlytalan formák m, n és r sonansaiból 
fejlődött ki és használtatik alkalomadtán, tehát nem szükséges 
visszamennünk az ófn. korszakba, hogy eredetét megmagyaráz
hassuk.

38. §. Példák. 1. Kfn. i > i  (az esetek legnagyobb részé
ben, mássalhangzócsoportok, etymologiai geminaták és affrica- 
ták, továbbá legtöbbször kfn. egyszerű cons. +  -er, -el, -en előtt 
is): sins (singen), spring (springen), fin r  (vinger, Pinger), rinje 
(rinc, Eing), ti«, (ding, Ding), kálins (gelingen), stinks (stinken), 
trinks (trinken), sinks (sinken), khint (kint, Kind), fins (vinden, 
finden), sins (schinden), vint (wint, Wind), vintr (winter, Winter), 
tints (tinte, Tinte), plin (blint, blind), srift (scbrift, Schrift), tistl 
(distel, Distel), simps (schimpfen), fin f (finf, fünf), mist (mist, 
Mist), pilt (bilde, Bild), riytr (Eichter), hits (hitze, Hitze), süss 
(sitzen), rits (riz, Eitze), slits (sliz, Schlitz), khitsls (kitzeln =  
csiklandozni), tik (die és adv. dicke =  dick), tikr (dicker), tsviks 
(zwicken), Jliks (vlicken, flicken), rip (rippe, Eippe), stim (stimme, 
Stimme), slim (slimp, schlimm), spins (spinnen), viss (wiggen, 
wissen), siyrn (sichern), ksvis (gewisse adv. =  sicher), spilait 
(8pil-liute, Spielleute =  muzsikusok), stíl (stille, still), vils (wille, 
Wille), smit (smitte, die Schmiede), tis (tisch, Tisch), fis  (visch, 
Kisch), siyl (sichel, Sichel), tsvivl (zwifel, v. zwibel =  hagyma), 
stivl (etivel, Stiefel), kivi (gibel, Giebel), k(;>)viflr (gewitere, Ge
witter), sivs (eiben, sieben), slits (elite, Schlitten), himl (himel, 
Himmel), pits (biten v. bitten, bitten).

2. Kfn. i >  ϊ (kfn. egyszerű mássalhangzó előtt, a mely 
után nem következik -er, -el): pir v. pisr (bir, Birne), stíl (stíl, 
Stiel), tsil (zil, Ziel), f i i  (vile, viel), til (dil, Diele), f i  (vihe v. 
véhe, Vieh), sip (sip, Sieb), ris (rise, Eiese), frits (vride, Friede), 
ssfriűs (zufrieden), kspil (spil, Spiel), spils (spiln v. spilen, 
spielen).

1. Jegyzet. Kfn. swiger (Schwiegermutter) és tigel (Tiegel),
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szavakból contractio folytán lett: svlr v. sviar és tü, kfn. hin 
(hinweg) >  hi~ a szóvégi n beolvadása következtében tr kául is 
hi~ — a ló megdöglött, oda van); vuhi~ (wohin), vu viltst9 hi~ 
ke~ v. hiker? (wo willst du hingehen?).

2. Jegyzet. Kfn. schif, -ffes (Schiff), grif, -fifes (der Griff, 
das Greifen) megtartották a rövid hangzót: sif, krif (=  fogan
tyú) ; épúgy kfn. wise (Wiese) >  vis (talán viskrunt =  Wiesen
grund befolyása alatt) és kfn. wit is ebben az összetett szóban; 
lenkvit (=  a kocsi elülső és bátulsó részét összekötő rúd, nyújtó) 
rövid hangzóval használatosak nyelvjárásunkban.

3. Kfn. i >  ce (rr, r-fcons. előtt): oer (irre, irr; pl. tu pist 
oer =  te tévedsz), cern (irren), kscer (Geschirr), tsvaim (Zwirn), 
khoeriy (Kirche), khoers (Kirsche), hairs (birg, Hirsch), knaers» 
(knirsen, Knirschen mit den Zähnen), hcern (hirne, Hirn), stoern 
(stirne, Stirne), voert (wirt, Wirt), veertsaft (Wirtschaft), veerk» 
(wirken), khoerp (kirchwihe, Kirchweih), kspceriy (gebirge, Ge
birge), foerst (virst, First =  Spitze des Daches), steerpst, stoerpt 
(du stirbst, er stirbt), vairkliy (wirklich).

4. Kfn. i >  e (mássalhangzócsoport, kfn. geminata, továbbá 
kfn. egyszerű cons.-(--er, -en előtt, a fönt említett esetekben): 
preyst, preyt (du brichst, er bricht), steyst, steyt (du stichst, er 
sticht), kest, yet (du gibst, er gibt), est (du issest, er isst), frest 
(du frissest, er frisst), trefst, treft (du triffst, er trifft), helfst, 
helft (du hilfst, er hilft), seltst, seit (du schiltst, er schilt), vrkest 
(du vergissest és er vergisst); kakrefs (gegriffen), kaphefd (gepfif
fen), karesa (geriggen, gerissen), ksmesa (gesmiggen, geschmissen), 
kslefd (gesliffen, geschliffen), kapesa (gebiggen, gebissen), kakres» 
(gekrischen =  geschrieen), kaveya (gewichen), ksleya (geslichen, 
geschlichen), kstrey» (gestrichen), kupiévá (gebliben, geblieben), 
katrev» (getriben, getrieben), ksrev» (geriben, gerieben), ksrev» 
(geschrieben), kdleűa (gellten, gelitten), ksnecta (gesniten, geschnit
ten), kareeta (geriten, geritten).

Jegyzet. Ingadozik a nyelvhasználat e két szónál: sniúr 
és sneúr, pitr és petr (snitaere =  Schnitter, ófn. bittar >  kfn. 
és úfn. bitter); következetesen e-vel mondják ezeket: veÉr (wi
der és widere, wider és wieder), pl. oer kliimt veűr =  ő neki 
megy valaminek és oer is veűr irhám — ő megint (ismét) itthon 
van, net (niht >  nit, nicht), treu (drin), hen (hie inne >  hinne =  
itt benn). E két utóbbit így is mondják: tra~i és ha~i, mintha 

* hosszú i-ből fejlődtek volna, kapes (kfn. big-bői, Gebiss =  zabola)
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és keres (kfn. Π3 bői, Riss; pl. ti holt es keres =  kapós t. i. a 
lány, törik magukat érte a legények) valószínűleg a megfelelő 
kepese és kérésé part. prset.-okra vezetendők vissza.

5. Kfn. i>  e (kfn. egyszerű mássalhangzó, továbbá g (γ)~Υ 
en előtt is rendesen: hangsúlyos névmási alakokban és néhány 
part. prset.-ban): mér v. meer (mir és wir), tér v. teer (dir), ér 
v. eer (ihr), ém (ihm), Sn (ihn), éne (ihnen); kstéye (gestigen, ge
stiegen), ksvéye (geswigen, geschwiegen).

Jegyzet. Kfn. tritest (trittst) és tritet (tritt) synkopéval: 
trétst és trét; a hosszú hang valószínűleg a többi alakok: tr$de, 
ίχ trét stb. analogikus hatásából ered. A lést (du és er liest Ibsen
ből) is így magyarázandó.

Kivételes nyelvjárási szavak: sűrűké (Schinken, a tőhangzó 
más ablaut-fokon, vö. aln. schunke) és vuntsiχ (kfn. winzic, winzig).

Kfn. i.
39. §. Nyelvjárásunkban kfn. i kivétel nélkül ai diphthongus, 

szóvégi n beolvadván: ai~.
Példák: paise (bigén, beissen), piai (bli, Blei), trai (dri, 

drei), pai és (hangsúlytalan) pa (bi, bei), saráé (sídé, Seide), 
flats (vlig, Fleiss), sait (site, Seite), strait (strit, Streit), strai'de 
(striten, streiten), snaiűe (sniden, schneiden), slaife (slifen, schlei
fen), traive (tríben, treiben), tsait (zit, Zeit), vait (wit, weit), 
tsvaivl (zwivel, Zweifel), tsvaivh (zwiveln, zweifeln), sraive (schri- 
ben, schreiben), sraiűe (schriten, schreiten), sail· (schibe, Scheibe), 
rats (rís, Reis), raise (rigen, reissen), ais (is, Eis), aise (isen, 
Eisen), aile (ilen, eilen), ketaie (gedihen, gedeihen), haiern v. 
hairn (hiwen >  hien, heiraten), klai (glich, gleich), vaiye (wichen, 
weichen), faiüle v. fajüle pl. (viole, Veilchen), kai (gige, Geige), 
svaié (ewigen, schweigen), staie (stigen, steigen), raini (rim, Reim), 
khaim (Keim), laime (Innen, leimen), faint (vind, Feind), kraine 
(grinen, greinen =  sírni), haint (hinte v. hint =  ma éjjel); vai~ 
(win, Wein), phai~ (pin, Pein), sai~ (schin, Schein), fai” (fin, 
fein), mai~ (min, mein), tai~ (din, dein), sai~ (sin, sein), ai~ (in 
v. in adv. ein) az összes összetételeiben, vai~nqyte (wihenaht, 
Weihnachten).

1. Jegyzet. Nasalis előtt különösen az első componens (  a)  
erősen tompa, orrhangszínezetü, az i orrhangú színezete cseké
lyebb fokúnak tetszik.



24

2. Jegyzet. Kfn. ligen (liegen) >  középnémet lihen, lien, 
liu (contractio) nyelvjárásunkban: lai», lai (ich liege), laist (du 
liegst), Iáit (er liegt), lais (wir és sie liegen), lait (ihr liegt), lai 
(liege imper.).

3. Jegyzet. Úfn. Leichdorn összetett szó (kfn. lieh =  test) 
nyelvjárásunkban: liytarn ( — szemölcs).

Kfn. ο.
40. §. M e n n y i s é g .  Bövid marad általában mássalhangzó

csoport, etymologiai geminata és affricata, továbbá egyszerű 
cons.-f--er, -el előtt is legtöbbnyire; megnyúlik rendesen egy
szerű mássalhangzó előtt, ha ezt nem követi -er, -el.

M i n ő s é g .  Változatlan az esetek legnagyobb részében, 
csak r-j-cons. előtt kfn. o következetesen a (egészen nyílt hang) 
és néhány más esetben kfn. o >  u ; egyes szavakban hangsúly
talanság folytán egy fokkal nyíltabb hang le tt: q, némely ala
kok meg umlauttal használatosak, szemben az irodalmi nyelvvel.

41. §. Példák. 1. Kfn. ο >  o (általában mássalhangzó
csoport, etymologiai geminata és affricata előtt): folk (vole, Volk), 
holts (holz, Holz), holr (holder, Holunder), ksoh (gescholten), 
kdkoh (gegolten), volk» (wölken, Wolke), költ (golt, Gold), volf 
(wolf, Wolf», kholvd (kolbe, Kolben), ét olts (stolz), toytr (tohter, 
Tochter), frost (vrost, Frost), pok (boc, -ckes =  Bock), klok 
(Glocke), prokd (brocke, Brocken), hok» (hocken =  sitzen), vol 
(wolle, Wolle), fol (voll), roh (rollen), otr (otter, Otter), spots 
(spotten), hof» (hoffen), kdtrof» (getroffen), joy (joch, Joch), Ιοχ 
(loch, Loch), toy (doch), kaproy» (gebrochen), ksroy» (gerochen), 
kdkroys (gekrochen), knoyd (Knochen), voy (woche, Woche), ksos» 
(geschossen), vrkos» (vergossen), khop (köpf, Kopf), knop (Knopf), 
traps (tropfen, Tropfen), stops (stopfen), tsop (zopf, Zopf), oprn 
(opfern), foürn (vodern, fordern), klots (kloz =  tuskó), trots? 
(trotzen).

Jegyzet. Kfn. vrom, komén, genomen nyelvjárásunkban is, 
mint az irodalmi nyelvben, rövid hangzósak; got (Gott), gebot 
(Gebot, aldksput — minduntalan) és krot v. krotte (=  Kröte) sza
vakban is rövid marad a vocalis: kot, kapót, plur. kap otr (=  
parancsolatok) és krot, plur. krot».

2. Kfn. o >  ö (egyszerű mássalhangzó előtt általában, ba
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nem következik utána -er, -el): porta (bódém, Boden), köt (gőte 
=  Patin), pöpa (bogé, Bogen), ova (oven, Ofen), hösa (hose, Hose), 
höp (hof, Hof), höniy (honec, Honig), löp (lop, Lob), lova (loben), 
övd (oben), hol (hol, Höhle), khöl (kol, Kohle), tör (tor, Tor), 
trök (troc, Trog), frlörn (verlorn, verloren), kflöpa (geflogen), 
kalöfa (gelogen), katsöya (gezogen), frpörta (verboten), kaparta (ge
boten), kapöya (gebogen), ksörta (gesoten, gesotten), kfrörn (ge
froren), ksvörn (geschworen), kapörn (geboren); sö~ (son, Sohn).

Jegyzet. Kfn. obe3 (synkopeval) >  öpst (Obst); egyes ige
alakoknál analógiái kiegyenlítődés történt a hosszú hang javára: 
vöiia (wohnen), vön (ich wohne), vöntst (du wohnst), vont (er és 
ihr wont), vöna (wir és sie wohnen), k(a)vönt (gewohnt).

3. Kfn. ο >  a (csak ‘r-f-cons. előtt): art (ort, Ort), vart 
(wort, Wort), kharp (korp, Korb), harn (Horn), kharn (körn, 
Korn), marját (morgen, Morgen), tarf (dorf, Dorf), faryt v. fariyt 
(vorhte, Furcht), farsa (vorschen, forschen), artnin, (ordenunge, 
Ordnung), arjl (orgel, Orgel), stariy (storch, Storch), fa r t (fort), 
tsarn (zorn, Zorn), tarn (dorn, Dorn), fa(r)na (vorne), párja 
(borgen), sark (sorge, Sorge), sarja (sorgen), kstarva (gestorben), 
kavarfa (geworfen), frtarva (verdorben), varn (geworden v. wor
den), tart (dort).

4. Kfn. o >  u : fuyl, plur. fiyl (vogel, Vogel), huvj (hobel 
v. hovel, Hobel), struvla (strobelen =  a hajat összekuszálni), 
mul (model, Modell =  minta), műk (mocke =  anyadisznó), mult- 
varf (molt-werf =  Maulwurf), murtriy (moder-ből, Moder) =  rot
hadásnak, oszlásnak indult, tuvqk (toback, tabak), kus (gosche, 
Gosche =  száj), vul (wohl), sun v. su~ (schon), tunr (már kfn. 
doner és tunre =  Donner), tűnni (donren és dunren, donnern), 
tunrstqk (donres- és dunrestac, Donnerstag).

Jegyzet. Lehet, hogy az idézett példákban az u korábbi 
hosszú hangból fejlődött és a labialis, illetőleg veláris szomszéd
ság épen csak elősegítette az ö-nak zártabb hanggá való válását, 
illetőleg megőrizte zártabb minőségét a hangnak akkor is, mi
kor ez már megrövidült; a vul (wohl) és sün (schon) hangsúly
talanság folytán rövidültek meg.

U m l a u t o s  a l a k o k :  fér v. fér (vor), ferm (vor ihm), 
ferm jör (vor dem Jahr, voriges Jahr), feriymöl (voriges Mal), 
fertrtäl (Vorderteil), fertrst (vorderst superb), evrtäl, evrm (Ober
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teil, ober ihm), evrst (oberst superb), evrn v. eviyan (ober ihn), 
kavenat (Gewohnheit) szóban lehet esetleg ei okozta umlaut (vő. 
cervdt =  Arbeit), de lehet esetleg a gewöhnen igére is vissza
vezetni az ο >  e változást.

Hangsúlytalan alakokban kfn. o >  q : op (ob), qdr v. qvr 
(oder), saltqt (Soldat) és apaték (Apotheke) idegen szavakban a 
hangsúly az utolsó szótagon van.

Kfn. ö (o umlautja).
42. §. M e n n y i s é g .  Eövid marad rendesen mássalhangzó - 

csoport, etymologiai geminata és affricata előtt, megnyúlik kfn. 
egyszerű mássalhangzó előtt és némely esetben analógia útján 
mássalhangzócsoport előtt is.

Mi n ő s é g .  Legtöbb esetben (zárt) e v. e, tehát illabiális 
hang; r+cons. előtt: ae.

43. §. Példák. 1. Kfn. ö >  e: velf (wölve, Wölfe), teytr 
(Töchter), heltsrn (hölzern), velkltja (Wölkchen), pék (Böcke), rek 
(Böcke), stek (Stöcke), klekltja (Glöcklein), khep (Köpfe), knep 
(Knöpfe), Ιβχτ (Löcher), jeyr (Jöcher), trephp v. trepyj (Tröpf
chen), khent (könde, könnte), meyt (möchte), seit (sollte conj. 
praet.), veit (wollte, conj. prset.), terft (dürfte, ind.: torft =  durfte), 
kneyltp (Knöchlein), leyltj3 (Löchlein).

2. Kfn. ö >  e (egyszerű mássalhangzó előtt és analógia 
útján mássalhangzócsoport előtt is): kheniy (König), éh (öle, Öl), 
trék (Tröge), hep (Höfe), Sva (Öfen), fre i (vrösche, Frösche; sing, 
vrosch analógiájára, mert kfn. szóvégi sch rendesen egyszerű s, 
nem pedig geminata, mint szóközépen); poűa, pétja (Boden, Böd- 
chen), hösa, hesryr (Hosen, Höschen), söl, séltja (Sohle, Söhlchen), 
se~, sS~ya (Söhne, Söhnchen).

3. Kfn. ö >  ce (r-peons, előtt): tcerfr (Dörfer), khcerp 
(Körbe), kheerpya (Körbchen), moersl (Mörser), veetr (Wörter), 
voertja (Wörtchen), taenr (Dörner), kheenr (Körner), heenr (Hörner).

Kivételes alak: fiyl (Vögel) fuyl-ból (Vogel).

Kfn. o.
44. §. M e n n y i s é g .  Változatlan a szó végén, kfn. egy

szerű mássalhangzó és st előtt; megrövidült általában mással
hangzócsoport (sí-t kivéve) és etymologia geminata előtt.
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Mi n ő s é g .  A legtöbb esetben megmarad (ö v. o), csak 
néhány szó végén és egyszerű r előtt: ü, r+cons. előtt pedig 
kfn. ő >  a; szóvégi -ón >  d~.

4ő. §. Példák. 1. Kfn. ó >  δ (a legtöbb esetben): strö (strő, 
Stroh), fró  (vrő, froh), nőt (nőt, Not), töt (tőt, Tod), pröt (brót, 
Brot), rós (rose, Bose), rőt (rőt, rőt), sóm (schönen, schonen), 
lös (los, los), krös (grog, gross), sós (schög, Schoss), flök (vloch 
és vlö, Floh), pön, plur. pöna (bone, Bohne), tróst (trőst, Trost), 
östrn (oster, Ostern); lö~ (lón, Lohn), tö~ (tőn, Ton).

2. Kfn. ő >  o (mássalhangzócsoport és etymologiai gemi- 
nata előtt): hoxtsot v. ho/tsat (hoch-zit, Hochzeit), hofärt (hoch- 
vart, Hoffart), hofcertiy (höch-värtec, hoflartig), slos (slog, -gges, 
Schloss, plur. slesr), stosa (stögen, stossen).

Jegyzet. Braune (Ahd. Gr. 87. §.): «Im Inlaut nach Vo- 
calen werden t, p, k zu Doppelspiranten (3 3 , ff, hh) verschoben, 
welche auslautend vereinfacht werden». A kfn. schőg és grog 
eredeti geminátái a szó végén már egyszerű hangok voltak az 
ófn.-hen is, megtartották tehát ezek a szavak hosszú hangzóju
kat. Ellenben a stőgen szóközépi, intervocalikus j-je megtartotta 
nyelvjárásunkban a geminatát illető fortis jelleget, előtte tehát 
megrövidült az 0 ; a slos (schlőg) pedig a nyelvjárásunkban szin
tén elég sűrűn használt slesr (plur.) hatása alatt rövidítette meg 
a hangzóját.

3. Kfn. ő >  ü (némely esetben a szó végén és egyszerű 
szóvégi r előtt, egytagú szavakban): rü (ró, roh), tsvü (zwö =  
zwei fém. alakja, nőnemű főnevek előtti, vü? (wó <  wä, wo?), 
rür v. rusr (rőr, Bohr =  nád), ür v. uar (őr, Ohr), mür v. muar 
(mór, Mohr =  szerecsen).

Jegyzet, ruar spff (roher Speck), rua Iáit (rohe Leute): 
vö. 23. §. 4. p. Jegyz.

4. Kfn. 6 >  a (r+cons. előtt): har'/a v. -harisa (horchen, 
horchen), larpir v. larpir (lőrber, Lorbeer).

Kfn. os (ő umlautja).
46. §. M e n n y i s é g e  a legtöbb esetben megmarad, csak 

nehány szóalakban mássalhangzócsoport (sí-t kivéve) és néha 
egyszerű cons. +  er előtt megrövidült.

M i n ő s é g é t  illetőleg általában illabiális hang, legtöbb
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szőr: (zárt) e v. e, némely szóban egyszerű r előtt egy fokkal 
zártabb l ; —  cen >  e~.

47. §. Példák. 1. Kfn. oe>e: pes (boese, bőse), kies (kloeje, 
Klösse), kres (grcege, Grösse), he/ (hoehe, Höhe), flek (vicebe, 
Flöhe), teils (toeten, töten), lesd (loesen, lösen), hérn (hoeren, hö
ren), trests (troesten, trösten), rests (rösten, pl. kann f t  rests =  
kendert áztatni); se~ (schoene, schön).

2. Kfn. ae >  e : sentst (schönst), senr (schöner), Icrest (grösste 
superb), kresr és kresr (grösser), stest (du steepest, stössest és er 
steeget, stösst), hersts és hirsts (hörst du), tu hirst és her st (du 
hörst); némely esetben tehát ingadozik a nyelvhasználat a bang 
mennyiségét illetőleg.

3. Kfn. ae >  ϊ (egy-két szóban egyszerű r előtt): rir v. 
risr (roere, Köhre), stirn v. stisrn (stoeren, stören).

Kfn. u.
48. §. Mennyi ség .  Rövid marad általában mássalhangzó

csoport, etymologiai geminata és affricata előtt, továbbá rende
sen egyszerű cons.-p-cr, -el és egyszerű explosiva előtt is; csak 
nagyon kevés esetben nyúlik meg egyszerű nasalis, liquida és 
spiráns előtt (ha ezeket nem követi -er, -el végzet).

Mi n ő s é g .  Rendesen változatlan, legalább a legtöbb eset
ben ; az irodalmi nyelvvel ellentétben nyelvjárásunk némely -er 
végű szavában u helyett o használatos, mely utóbbi egy-két szó
ban labialis explosiva előtt is előfordul irodalmi u helyett, r-p 
con8. előtt kfn. u >  a (a Geburt szó kivételével). Umlautja van 
nehány szónak, a melyek az irodalmi nyelvben umlaut nélkül 
használatosak.

49. §. Példák. 1. Kfn. ω >  ω (a legtöbb esetben: mással
hangzócsoport, etymologiai geminata, affricata, egyszerű cons.-p 
-er, -el és egyszerű explosiva előtt): prust (brust, Brust), lust (Lust), 
luft (Luft), kr unt (grunt, Grund), phunt (pfunt, Pfund), hunt 
(hunt, Hund), lumps (lumpe, Lumpen), rump, hempsrump =  
ingalj (rumph, Rumpf), strump (strumpf, Strumpf), trump (Trumpf), 
stump (stumpf), khumpj (kumpf =  Gefäss), fuks (vuhs, Fuchs), 
suit (schulde, Schuld), stun (stunde, Stunde), hunrt (hundert), 
vun (wunde, Wunde), un (unde, und), unr (under, unter), runr
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tsuyt (zuht, Zucht), suntst v. sust (sust és sunst, sonst), hunr 
(hunger, Hunger), junk (junc, jung), funk» (yunke, Funke), k»- 
trunkd (getrunken), patrun^kS (trunken), ksutxk» (gesunken), ksuny* 
(gesungen), kdlun» (gelungen), katsvun» (gezwungen), kstunka (ge
stunken), kapun» (gebunden), kfun» (gefunden), frsvun» (ver
schwunden), prun» (brunne, Brunnen), sun (sunne, Sonne), nun 
(nunne, Nonne), kvun» (gewunnen, gewonnen), képuna (gespun- 
nen, gesponnen), psun» (besunnen, besonnen), kuk» (gucken =  
nézni), kluk (klucke, Glucke =  Mutterhenne), spruχ  (sprucb, 
Spruch), snup» (snupfe, Schnupfen), slup» (slupfen =  schlüpfen), 
khupr (Kupfer) és khopr, pukl (buckel, Buckel — Rücken), sus 
(schug, -33es, Schuss), nus (Nuss), nuts» (nutzen, nützen és 
nutzen), truml (trumel, Trommel), tsuk (zuc, Zug =  huzat, vo
nat), fiuk (vluc, Flug), luk (luc, Lug =  Lüge), patruk (Betrug), 
jut (jude, Jude).

2. Kfn. u >  ü (csak néhány szóban egyszerű spiráns, na- 
salis és liquida előtt, ha nincs utánuk -er. -el végzet): jü/nt, 
tüpit (Jugend, Tugend; valószínűleg az irodalmi nyelvből ke
rültek a nyelvjárásba), müsik v. müsiχ  (Musik), jüni (Juni), jüli 
(Juli), ür-alt (ur-alt), ürsa/ (ur-sache, Ursache).

3. Kfn. u >  o (néhány -er végű szóban és némely esetben 
labialis explosiva előtt): potr (buter, Butter), tsokr (zucker, Zu
cker), polvr (Pulver), somr (somer, Sommer), sop (suppe és soppe, 
Suppe), pop (puppe, Puppe), sop» (schupfe, Schuppen =  kocsi
szín, félszer), rop» (rupfen és ropfen, rupfen), stopl» (stupfelen 
=  böngészni).

Jegyzet. Ingadozást mutat a nyelvjárás némely szónál: 
tsuvr és tsovr, stup és stop (kfn.-ben is: zuber és zober, stube 
és stobe), khuprkqlt és khoprkqlt (Kupfergeld).

4. Kfn. u >  a (r+cons. előtt minden esetben, kivéve a 
Geburt szót): varm (wurm, Wurm), tarn (turn, Turm), vais»park 
(Weissenburg), varf (wurf, Wurf), varét (Wurst), tarét (Durst), 
karjl (Gurgel), vartsl (Wurzel), kharts (kurz), tari/ (durch), fari·/ 
(Furche), tari/tsuk (Durchzug =  mestergerenda); de misk»purt, 
Missgeburt.

Umlaut (Id, It előtt és néhány más esetben) : éilr (Schul
ter), éiliχ  (schuldig), kilt» (Gulden); ezek bizonyára középnémet
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umlautos alakokra vezetendők vissza (kín. scküldec, gülden), 
rith  (rutschen), kfn. umbi (ümbe) >  im (összes összetételeiben): 
tärirn (darum), varim (warum), imprints (umbringen) stb. Kfn. 
-unge képző >  i«, (lehet, hogy itt — mint Heilig mondja idé
zett munkájának 65. §. 3. jegyzetében — csak -in és -ung kép
zők közt létre jött kompromisszummal van dolgunk): maliin, 
(Meinung), rqylin  ̂ (Rechnung), νφτ^ (kfn. wettunge, Wette), art- 
nin, (ordenunge, Ordnung).

Kfn. ü (u umlautja).
50. §. Mennyiségileg alig egy-két szóban változott egy

szerű liquida előtt; minőségére nézve rendesen illabiális hang: 
i (l) a legtöbb esetben, egyszerű r előtt néha é, rr és r+cons. 
előtt ce. Úfn. ü helyett u csak elvétve fordul elő.

Példák. 1. Kfn. ü >  i (a legtöbb esetben): prik (brücke, 
Brücke), mik (mücke, Mücke), pik» (bücken), trik» (drücken), lik 
(Lücke), klik (gelücke, Glück), étik (stück, Stück), flik (vliicke, 
flügge =  flugfähig), sisl (Schüssel), slisl (slüjgel, Schlüssel), sin 
(sünde, Sünde), ftl» (füllen), filtsl (vülsel, Füllsel =  töltelék), tin 
(dünn), hit (hütte, Hütte), sittd (schütten), khis» (küssen), khitsh 
(kützeln, kitzeln), nitsliy (nützelich, nützlich), khiy (küchen, 
Küche), spriy (sprüche, Sprüche), ti'/ β χ . (tühtic, tüchtig), priyl 
(brügel, Prügel), khiml (kümel, Kümmel), ivl (übel), hivl (hübel 
=  Hügel), pdkliimrn (bekümbern, bekümmern), ivr (über), ivriy 
(übrig), vints» (wünschen), hinkt (hünkel <  huoniclin =  tyúk).

2. Kfn. ü >  ϊ (csak egy-két szóban egyszerű liquida előtt): 
mii (müle, Mühle), spirn (spürn, spüren).

3. Kfn. ü >  é (egyszerű r előtt néhány szóban): tér (tűr, 
Tűr), sem (schürn, schüren), fér  (hangsúlylyal) és fér  (hangsúly
talanul) =  für praepositio.

Jegyzet. Kivételes alakok: krék (krücke, Krücke), plekrn 
(pflücken, pl. trauvlper gplekrn =  szőlőszemeket egyenként le
szedegetni), knep» (knüpfen) és frkneph  =  összecsomózni. A khé- 
niy (König) szó valószínűleg nem kfn. künec alakból fejlődött, 
hanem középnémet honig umlautos formája.

4. Kfn. ü>oc (rr és r+cons. előtt): teer (dürre, dürr), tarn 
(dürren), moerp (mürwe, mürbe), khcervas (kürbig, Kürbis), farét 
(fürste, Fürst), voerst (würste, Würste), parst (bürste, Bürste),
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parsta (bürsten), toerk (Türke), vcerm (Würme), leérti (Gürtel), 
tcerfa (dürfen), foer/ta (fürchten), stoertsa (stürzen), kheertsr (kürzer).

Kfn. günnen (gönnen), fünfzehen, fünfzic umlaut nélküli 
formák nyelvjárásunkban: kuna, fuftsé~, fuftsiy; kfn. slupfen — 
slüpfen, nutze — nütze, nutzen — nützen szavaknak nyelvjárá
sunkban szintén nincs umlautjuk: slupa, niksnuts, nutsa.

Kfn. ü.
51. §. Csak néhány szóban maradt meg, rendesen au di- 

phthongus felel meg neki nyelvjárásunkban; kfn. -ű r> -auar v. 
-aur, kfn. -űn >  au~.

Példák. 1. Kfn. u >  ü v. u (csak egy-két esetben): tütsa 
{dűzen =  tegezni), lürn (lűren, lauern =  fülel, figyel, les), ür v. 
uar (űr, Uhr), tqs is kríiű as phüra salts (kfn. pűr <  latin purus 
— űfn. rein, lauter) =  ez csupa só (sós ételről mondják), krüsla 
(grűsen és griusen =  Grausen empfinden =  borzadni, pl. tem 
krüslts fér niks =  ez nem borzad semmitől és s krislt am kr ft 
férm  — szinte borzad, megijed az ember tőle; beteges, rossz 
színben levő emberről mondják), snüfr (snűfer, Schnaufer; pl. 
khan snüfr, kha~ silp hun ίχ kahert =  egy kukkot, egy betűt 
sem hallottam), snufla (=  schnüffeln), snüt (snűde =  Katarrh, 
Nasenverstopfung; pl. oer trikt a snüt =  ajkát boszusan meg- 
duzzasztva előre tolja); mássalhangzócsoport előtt kfn. ű >  u : 
juksa (jűchezen, jauchzen =  ujjongani, kurjongatni), sukh (sűgen, 
saugen =  szopni), kfn. ü f  >  u f  (minden összetételében is, való
színűleg a hangsűlytalanság folytán rövid): truf (darauf), nvf 
{hinauf), ufstaid (aufstehen) stb.

2. Kfn. ü >  au (a legtöbb esetben): sau (sú, Sau), rau (rű, 
rauh), praut (brűt, Braut), prauya (brűchen, brauchen), kraut 
(krűt, Kraut), laut (lüt, laut), faust (füst, Faust), faul (fűi, faul), 
maid (műi, Maul), kául (gűl, Gaul), khaut (kűte =  1. mélyedés, 
gödör vízzel, 2. összecsavart kendercsomó), trauvl (középnémet 
trűbele =  Trauben), tausiy (középnémet tűsig — tausend), maus 
(mŰ8, Maus), haus (hűs, Haus), laus (lűs, Laus), aus (űg, aus), 
raub (rüschen, rauschen), sauf a (sűfen, saufen), taup (tűbe, 
Taube), traud (trüwen, trauen), slauür (slüder — Schleuder), tauma 
(düme, Daumen), plauma (pflüme, Pflaume), mauar v. in aur 
(műre, Mauer), sauar v. saur (sür, sauer), trauar v. traur (trüre,



Trauer), laund (lűne plur., Launen), tsau~ (zűn, Zaun), prau~ 
(brűn, braun).

Jegyzet. Kivételes alakok: ráma (rúmen, räumen) és khmn 
(kúme, kinn adv., úfn. kaum; pl. khám vár a trhäm, isr su vedr 
fart =  kaum war er daheim, ist er schon wieder fortgegangen).

Kfn. iu (germ, iu és kfn. u umlautja).
52. §. Mind a kétféle eredetű kfn. iu összeesett «-féle 

monophthongusban és nyelvjárásunkban ez a labialis hang, ép 
úgy mint a kfn. illabiális í, rendesen: ai diphthongus; kfn. 
-iure, -iur >  -aiar v. -air, kfn. -iun >  -ai~.

Példák: taits (tiutsch, deutsch), taivl (tiuvel, Teufel), kraits 
(criuze, Kreuz), Iáit (liute, Leute), mais (Mäuse), halt (Häute), 
hait (hiute, heute), ail (iule, Eule), katrai (getriuwe, getreu), 
laiytg (liuhten, leuchten), faiyt (viuhte, feucht), laidd (liuten, 
läuten), saift (säuft), mailr (Mäuler =  szájak), haisr (hiuser, 
Häuser), faidr v. fair (viur, Feuer), saiar v. sair (schiure, Scheuer), 
staiar v. stair (stiure, Steuer), taidr v. tair (teuer), aidr v. air 
(iuwer, euer), wnkahaiar (ungehiure, ungeheuer), nai (niuwe, neu), 
fra in t (vriunt, Freund), nai~ (niun, neun), tsai~ (Zäune), halts- 
prai~ (briune, Bräune).

Jegyzet. Kfn. spriu (Spreu) nyelvjárásunkban umlaut nél
kül használatos: éprau, kfn. kiuwen (kauen) nyelvjárásunkban, 
mint az úfn.-ben: khaua (középnémet kiiwen-ból); kiuwen mel
lett előfordul a kfn.-ben kouwen is és ebből fejlődött szabályo
san a nyelvjárásunkbeli khävld — kérődzeni.

Kfn. ie.
53. §. Nyelvjárásunkban e kfn. diphthongusnak rendesen 

ϊ felel meg; mássalhangzócsoport, eh (%) geminata, g ('/J-f-el 
és -gen, -hen >  -a előtt: i. r-j-cons. előtt kfn. ie >  ce; kfn. 
-ier >  -iar v. -ír.

Példák. 1. Kfn. ie >  t (a legtöbb esetben: a szó végén 
és egyszerű mássalhangzó előtt): kni (knie, Knie), tip (dieb, 
Dieb), tina (dienen), prif (brief, Brief), plda (bieten), lit (liet, 
Lied), krip (griebe =  töpörtyű), krls (grieg, Gries =  dara), f iv r  
(vieber, Fieber), kisa (giegen, giessen), frtrisa (verdriegen, ver- 
driessen), sisa (schiegen, schiessen), slisa (sliegen, schliessen),
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siúa (sieden), lip (lieb), rima (rieme, Riemen), tsirn (zieren), 
piar v. pir (Bier), tiar v. ttr (tier, Tier), stiar v. stir (Stier), 
siar v. sir (schiere =  bald).

2. Kfn. ie >  i (mássalhangzócsoport, eh geminata, kfn. 
-g-\-el és a nyelvjárásbeli -a végzet előtt): tintát (Dienst) ,tints- 
tqk (Dienstag), kiskhan (Giesskanne =  öntöző kanna), kriya (krie
chen), riya (riechen), viya (wieche =  Docht), tsiy (zieche =  
Kissenüberzug), liyt (lieht, Licht), fiyta (fiehte, Fichte), spiyl 
(Spiegel, Spiegel), tsiyl (ziegel, Ziegel), knia (knieen), lie (liegen 
v. liugen =  lügen), kria (kriegen; tu krist =  du kriegst, cer krit 
— er kriegt, iy hun krit =  ich habe gekriegt), tsia (ziehen), flia 
(vliegen, fliegen; tu flist, cer flit, er flit =  du fliegst, er fliegt, 
ihr fliegt), patria (triegen =  betrügen). Yö. az utolsó hat szó 
rövid hangjára vonatkozólag 23. §. 4. p. jegyzet.

3. Kfn. ie > oe (csak r+cons. előtt): foertsiy (vierzic, vier
zig), foertl (vierteil, Viertel), noerjnts (niergent, nirgend), cern v. 
een (irgend), foertsé~ (vierzehn).

Kfn. ei.
54. §. E diphthongusnak nyelvjárásunkban rendesen ü fele] 

meg, csak nagyon kivételesen rövid a; palatális spiráns, illető
leg explosiva előtt és néha a szó végén kfn. ei >  afféle diph- 
thongus, szóvégi n beolvadása folytán: a~. Egyes irodalmi sza
vak nyelvjárásunkban is megtartják az ai diphthongust.

Példák. 1. Kfn. ei >  a, (a legtöbb esetben): käs (geig, 
Geiss =  kecske), klät (Kleid), lüt (leid), prät (breit), säl (seil, 
Seil =  szalmakötél), latsai (leite-seil, Leitseil), väs v. väts (weitze, 
Weizen), iy väs (ich weig, ich weiss), ras (reise, Reise), hasa 
(heigen, heissen), häs (heig, heiss), ksmäs (gesmeige, Geschmeiss), 
kläs (geleis =  kerékvágás), parat (bereite, bereit), lät (leit, Leid), 
sät (scheide, Scheide), sada (scheiden), vät (weide, Weide =  
legelő), mät (meit, Magd), hat (heiden, Heide =  legelő), räf 
(reif, Reif =  abroncs), fläs (Fleisch), hala (heilen), tül (teil, Teil), 
f ä l  (veile, feil =  eladó), sät (Saite), läp (leip, Laib =  egy ke
nyér), ämr (eimber, Eimer =  akó és vödör), mästr (meister, 
Meister), hämat (Heimat), häm (heim =  haza), trhäm (daheim =  
otthon), hämliy (heimlich), mana (meinen — hinni), stä~ (stein 
Stein), rä~ (rein, Rain =  mesgye), klä~ (klein), pä~ (bein, Bein),

Magyarországi német nyelvjárások, ti. 3
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alä~ (allein), khä~ v. kha~ (kein), ä~möl (einmal, hangsúlytalanul: 
amöl), na~ (nein), lomä~ (gemeine, gemein és gemeinde =  
Gemeinde).

2. Kfn. ei >  ä‘ (néha a szó végén és palatális spiráns, 
illetőleg palatális explosiva előtt): ma' (meije, Mai), älk, plur. 
äUr (ei, Ei), ä'yl (eichel, Eichel), tsä'ya (Zeichen, Zeichen), rä'ya 
(reichen =  nyújt és nyúl oda), sä'ya (marháról, lóról mondják; 
seichen =  harnen), plä'ya, tuy plä'ya (bleichen =  fehéríteni 
vásznat), ρΐη'χ (bleich =  halvány, sápadt), vä'y (weich), spä'ya 
(speiche, Speiche), tä'k (teic, Teig), ä'a (eigen) v. ä'ja.

3. Kfn. ei >  ai (a köznyelvből való egyes szavakban): 
khaisr (Kaiser), hailiy (heilig), kaist (Geist), rain (rein), urtail 
(Urteil), se~hait (Schönheit), kröphait (Grobheit).

Jegyzet. Hangsulytalanság folytán a -heit >  -at ezekben: 
krankat (Krankheit), vörat (Wahrheit), kavenat (Gewohnheit).

4. Kfn. ei >  a {t-\-tr előtt): latr, néha lätr is (Leiter), 
tsvatr (zweiter) és valószínűleg ennek analógiájára rövid hanggal 
használatos a tsvat is (der zweite); a klenr (kleiner), klentst 
(kleinst) egyszerűen a klä~ (klein) alapfok rövid umlautos formái 
lesznek.

Kfn. óit.
55. §. Kfn. ou rendesen >  a. nyelvjárásunkban : frä  (vrou, 

Frau), tä (tou, Tau), täf (touf, Taufe), khäfa (koufen, kaufen), 
täfa (toufen, taufen), läfa (loufen, laufen), stäva (stouben, stau
ben), läp (loub, Laub), klävd (ge-louben, glauben), frläva (er- 
louben, erlauben), räva (rouben, rauben), räf (roufe, Kaufe == 
Futterleiter), läy3 (louge, Lauge), äk (ouge, Auge), räfa (roufen, 
raufen), ä (ouch, auch), khävh (kouwen-ból, kérődzeni), knä 
(genouwe, genau), taytra (troufe v. trouf, Dachtraufe), häya 
(houwen, gót *haggwan, óizl. hqggva, úfn. hauen; tu hekst =  du 
haust, cer hékt =  er haut, kahäya =  gehauen), päm (boum, 
Baum), tram (troum, Traum), trämen (troumen, träumen), tsäm 
(zoum, Zaum — Zügel), säm (soum, Saum =  szegély).

Jegyzet. Ufn. Hauptsache nyelvjárásunkban is hauptsay; 
krauthäp és krauthäpr (kfn. houbetlín-ból, Häuptlein Kraut =
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káposztafej). Hol hosszú, hol rövid a vocalis ezekben: klapst és 
klapst, klapt és klapt (du glaubst, er glaubt és ihr glaubt). Ki
vételesen rövid o van m előtt ebben : koms (kfn. goume, angol
szász forma: górna, úfn. Gaumen; előfordul azonban kauuis 
alak is).

Kfn. öu (ou umlautja).
56. §. Nyelvjárásunk e diphthongus helyett hol ö-t, hol 

pedig ennek umlautját: g-t v. e-t használ; a szó végén és pala
tális explosiva előtt kfn. öu >  a\ Megrövidült a van a nyelv
járási -a végzet előtt.

Példák. 1. Kfn. öu >  ä: ravr (röuber, Káuber), rayrn (röu- 
chern, räuchern), frä t (vröude, Freude), frätfo (vröuwen, freuen), 
Μ αν 9 (stöuben, stäuben), trams (tröumen, träumen).

Jegyzet. Valószínű, hogy ezek a szavak umlaut nélküli 
kfn. formákból fejlődtek.

2. Kfn. öu > f y .  é : kh$fr (köufer, Käufer), fg/r (löufer, 
Läufer); tsém (zöume, Zäume =  Zügel plur.), pem (böume, 
Bäume), lefst és left (du läufst és er läuft), khefst és kheft (du 
käufst és er käuft).

3. Kfn. öu >  al : hä' (höuwe, Heu), lä'kls (löugenen, leug
nen =  tagadni). Vö. 54. §. 2. p.

4. Kfn. öu >  a : stras (ströuwen és strouwen, streuen), a 
többi alakjaiban hosszú hangzó van. Vö. 23. §. 4. p. jegyzet.

Kfn. no.
57. §. Nyelvjárásunkban kfn. uo rendesen ü, mely sok 

esetben: mássalhangzócsoport, eh ('/) etymologiai geminata, to
vábbá k explosiva és í, f-\--er előtt megrövidült; két szóban o 
van kfn. uo helyett és kfn. -uon >  -ü~.

Példák. 1. Kfn. uo >  ü (a szó végén és egyszerű mással
hangzó előtt az esetek legnagyobb részében): rü (ruowe, Euhe), 
khü (kuo, Kuh), Uü v. (hangsúly nélkül) tsu (zuo, zu), pü  (buobe, 
Bube, Knabe), stül (stuol, Stuhl), átüt (stuot, Stute), plüt (bluot, 
Blut), hüt (huot, Hut), küt (guot, gut), kiüt (gluot, Glut), rüt 
(ruote, Bute), prüt (bruot, Brut), hüf (huof, Huf =  pata), spül 
(spuole, Spule), sül (schuole, Schule), püss (buosem, Busen), fü s  
(fuog, Fuss), krüs (gruog, Gruss), rüt (wuot, Wut), fü r  (fuor, die

3*
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Führe); prüdr (bruoder, Bruder), lutir (luoder, Luder), rum (ruom, 
Euhm ); tü~ (tuon, tun).

2. Kfn. uo >  u (mássalhangzócsoport, ch (y) etymologiai 
geminata, továbbá k explosiva, t-\--er, f- f-e r  és nyelvjárási -9  

végzet előtt): húzta (huoste, Husten), sustr (schuoster, Schuster), 
pustqva (buochstabe, Buchstabe), sulmästr (schuolmeister, Schul
meister), khuya (kuoche, Kuchen), puy (buoch, Buch), tuy (tuoch, 
Tuch), flay (vluoch, Fluch), fluya (vluochen, Fluchen), suya (suo- 
chen, suchen), suk (schuoch, Schuh; plur. sü =  die Schuhe), 
kruk (kruoc, Krug), pluk (pfluoc, Pflug), fu tr  (vuoter, Futter), 
uvr (uover, Ufer), rua (ruowen, ruhen; vö. 23. §. 4. p. jegyzet).

Jegyzet. A kfn. tuost és muost (du tust és du, ihr musst) 
vocalisa mássalhangzócsoport előtt szabályszerűen rövidült meg: 
tust és must és ezek mintájára rövid hangú alakok a tut (er 
tu t és ihr tut) és mus (muos, ich és er muss) is; kfn. ruog >  
rust (Ofenruss; valószínűleg a hozzájárult t okozta a hangzó 
megrövidülését). Bövid hanggal ejtik nyelvjárásunkban ezeket is: 
rufa (ruofen, rufen), iy ruf (ich rufe), mér és si rufa (wir és sie 
rufen), karufa (gerufen); ennek az igenek ruft (ihr rufet), rifst 
(du rufst) és rift (er ruft) alakjai, a melyekben szabályszerűen 
rövid a hang, befolyásolhatták a többi alakokat, megrövidülhe
tett azonban esetleg a hang a rufa alakban /  előtt is, mint ety
mologiai geminata előtt.

A plum (bluome, Blume) rövid hangja valószínűleg a 
plimya és plimryr kicsinyítő formák hatásában leli magyarázatát.

3. Kfn. uo >  o : motr (muoter, Mutter) és kromat (gruon- 
mát, Grünmahd, Grummet =  sarjú).

Kfn. üe (uo umlautja).
58. §. E labialis diphthongusnak nyelvjárásunkban illabiális 

hang felel meg és pedig: 1. * (a szó végén és egyszerű mással
hangzó előtt), 2. i (mássalhangzócsoport, szóvégi k explosiva, 
cons. + -er, -el és nyelvjárási -a végzet előtt).

Példák. 1. Kfn. üe >  %: pri (brüeje, Brühe), khi (Kühe), 
mi (müeje, Mühe), f r i  (vrüeje, frühe), vila (wüelen, wühlen), firn  
(führen), trip (trüebe, trüb), mit (müde), hida (hüten), rip (Rübe), 
fija  (fügen), sis (süss), karnis (gemüese, Gemüse), fila  (vüelen, 
fühlen), khil (küele, kühl), rirn (rüeren, rühren), fis (vüege, 
Füsse); kri~ (grüene, grün).
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2. Kfn. üe >  i : niytrn (nüehtern, nüchtern), plimy» (Blüm
chen), ti/r  (Tücher), tiyltj» (Tüchelchen), fitrn (vüetern, füttern), 
risl (rüegel, Rüssel), piyr (büecher, Bücher), krik (Krüge), plik 
{Pflüge =  ekék), p»mi» (müejen, bemühen), pli» (blüejen, blühen), 
pri» (brühen =  forrázni).

■Jegyzet. Ufn. müssen infinitivus nyelvjárásunkban hol muss, 
hol mis».

2. A  h an g sú ly ta lan  szó tagok  m agánhangzói.

59. §. P r o k l i s i s  és e n k l i s i s .  Egyes szavak kétféle 
alakban : hangsúlyos és hangsúlytalan formában használatosak 
nyelvjárásunkban; a hangsúlyos alak hangzója hosszú, illetőleg 
rövid, a hangsúlytalan alakban meg rövid, színtelen a vocalis, 
illetőleg eltűnt. A mondatbeli összefüggésben, a hangsúly hiánya 
folytán gyakoriak az ilyen hangzógyöngülések és hangzóeltüné- 
sek különösen a személynévmás, a mutató névmás, a birtokos 
névmás különféle alakjainál, továbbá névmási alakokkal kapcso
latos príepositioknál és más rövid szócskáknál. Itt most csak 
ezekről a pro- és enklitikus formákról lesz szó.

Példák: host» (hast du ?), tu host (du hast), oer v. ae ket (er 
geht), kettar v. kedr (geht er?), si hot (sie hat), hots» (hat sie?), 
8 sna'yt (es schneit), rprts (regnet es?), mer hun (wir haben), 
hunmr v. humr (haben wir?), er hot (ihr habt), hotr (habt ihr?), 
hotmr (hat mir), hotr (hat dir), hodm v. hodsm (hat ihm), hodr 
v. hod»r» (hat ihr, sing. dat. f.), oer hod»r» (er hat ihrer, plur. 
gen.), trqn v. trqpn (trage ihn), sqstasu (sagtest du es ihnen); 
teer v. toe hérts (der hört es), ti sinkt (die singt), t$s (Kind) 
plaudrt (das plaudert), oer v. <x liot^s ksö~ (er hat das gesehen), 
tem plaipts (dem bleibt es), plaiptstem (bleibt es dem), ten raits 
(den reut es), toer» (Frau) kqv iy (dieser gebe ich), ten» kdlwikts 
{denen gelingt es); névelők: tr v. tr kaul (der Gaul), ti khü 
(die Kuh), s khalp (das Kalb), m v. m kaul (dem Gaul), t» kaul 
(den Gaul), ufm peerk (auf dem Berge), ufn v. u f  t» pöd» (auf 
den Boden), im sak (in dem Sacke), in stal (in den Stall), in tr 
vis (in der Wiese), in t» kőért» (in den Gärten); nur, ta~ és sa~ 
fqtr (mein, dein és sein Vater), ma~, ta~ és sa~ motr (meine, 
deine és seine Mutter), ma~, ta~ és sa~ puy (mein, dein éa
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sein Buch), ma~m (meinem), ma~n (meinen), ta~m (deinem), 
ta~n (deinen), sa~m (seinem), sa~n (seinen), ma~nr v. ma~n»r» 
motr (meiner Mutter), ta~nr v. ta~n»r» (deiner, f. dat.), sa~nr 
v. sa~n»r» (seiner, f. dat.), erm fqtr (ihrem Vater), ern fqtr 
(ihren Vater), er» motr (ihre és ihrer Mutter); hol a praepo- 
sitio, hol a névmás hangsúlytalan: fér ém és ferm  (vor ihm), 
fér én és fern  (für ihn), pa em és bairn (bei ihm), ö~mr és o~mér 
(an mir), tsu tér és tsütr (zu dir), tsu taim fqtr és tsü ta~m fqtr  
(zu deinem Vater) stb.; határozatlan névelő: » ments (ein 
Mensch), » frä  (eine Frau), » khint (ein Kind), si hodn man v. 
si hon man (sie hat einen Mann), m v. m» ρφηαη kqv ϊχ » étik 
pröt (einem Bettler gebe ich ein Stück Brot), »r» v. r v. r» 
tsiainrn (einer Zigeunerin, dat.); a kein a mein, dein, sein vál
tozásait követi: kha~ khin (keine Kinder), tsu khan» ments» (zu 
keinen Menschen); adverbiumok: oer v. oe hotso sen» kail (er 
hat so schöne Gäule =  Pferde), si hun tsufil cerv»t (sie haben 
zuviel Arbeit), mer v. mr vcert vul net tcerf» (man wird wohl v. 
wahrscheinlich nicht dürfen), ets v. etet khimtr mr su vedr (jetzt 
>  kfn. ieze kommt er mir schon wieder), i·/ voetr »möl v. mol 
yp»s frtsel» (ich werde dir einmal etwas erzählen), tariyjnanr v. 
tariynanr (durch einander), »lä~ v. lä~ (allein), oer hot nor qn 
kraitsr un v. n vil si·/ n seml khäf» (er hat nur einen Kreuzer 
und will sich eine Semmel kaufen), vu pist» (wo bist du?); a 
hangzóknak a hangsúly hiánya folytán beálló mennyiségi és 
minőségi elváltozásait egyéb szorosabb szókapcsolatoknál is lát
juk : laprbt (Laib Brot), kunqyt v. k»nq'/t (gute Nacht), phitkot 
(behüte Gott), krostarik (grossen Dank, a behüte Gott köszö
nésre válasz) stb.

60. §. E l ő s z ó t a g o k .  A kfn. ge-, be-, ver·, er-, zer- és 
ze- (zuo) prefixumokban az e 3-vé tompult v. eltűnt. Kfn. ge- 
legtöbbször >  k»-, f ,  s és s előtt következetesen hiányzik az e; 
veláris mássalhangzón kezdődő néhány igének már a kfn.-ben 
sem volt prefixuma, ilyenek nyelvjárásunkban is prefixum nél
kül használatosak; némely esetben ingadozik a nyelvhasználat 
k»- és k- között. Kfn. be- >  p» rendesen, csak s, s és l előtt 
elveszti hangzóját. Kfn. ver > f»r v. fr, néha r előtt mintha 
csak /  maradt volna meg belőle. Kfn. er- és zer- helyett leg- 
többnyire a f»r, f r  használatos nyelvjárásunkban, csak néhány
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szóban van meg az er- (-ar v. r). Kfn. ze- >  sa-, s előtt néha 
ts. Kfn. en- >  a (nem igen fordul elő) és kfn. ént- >  n- v. a-, 
néha változatlan is.

Példák: kapuna (gebunden), kapesa (gebissen), kareűa (ge
ritten), kaläfa (gelaufen), kakläpt (geglaubt), kakhotst (gekotzt; 
hányni, okádni), kakhitslt (gekitzelt), k(a)nunk (genug), katapkt 
(gedankt), katomlt (getummelt), katsoja (gezogen), k(a)vena (ge
wöhnen), k(a)ver (Gewehr), k(a)mä~ (Gemeinde), knqt (Gnade), 
knä (genau), kse~ (gesehen), ksiyt (Gesicht), ksosa (geschossen), 
kfrörn (gefroren), kfuna (gefunden), klik (kfn. gelücke és glücke, 
Glück), ksunt (gesund), k(a)jqkt (gejagt), k(a)hdya (gehauen), 
k(a)holfa (geholfen), k(a)haift fol (gehäuft voll), kaoervat (ge
arbeitet), kför (Gefahr), kslöfa (geschlafen), kläs (kfn. geleis, Ge
leis), kana (gegangen), kqva (gegeben), khäft (gekauft), khom» (ge
kommen), krit (gekriegt), kqsa (gegessen); pavaisa (beweisen), 
pataida (bedeuten), patsqla (bezahlen), patria (betrügen), psuya 
(besuchen), psofa (besoffen), psait (Bescheid), piaivá (kfn. beliben 
és bliben, bleiben); frlörn (verloren), frtaerva (verderben), frkqsa 
(vergessen), freka (verrecken =  megdögleni); rparma (erbarmen), 
[leva (erleben), rkhüvrn (kfn. erkoberen =  erholen), rfärn (er
fahren), frtsela (erzählen), frvisa (erwischen), frstrika (ersticken), 
faraisa (zerreissen), frprqya (zerbrechen), frsprinp (zerspringen), 
frnern és rnern (ernähren), rläva és frläpt (erlauben, erlaubt); 
safntta (zufrieden), sárik (zurück), tsama (zusammen), tqs b ‘t niks 
sa sqa (das hat nichts zu sagen); entpöern v. npcern (entbehren), 
entvqdr (entweder), atsvä v. artsvä (entzwei), nk%ya (entgegen), 
av^k (kfn. enwec, hinweg).

A da-, dar- >  ta- v. tr-: tapai és trpai (dabei), trtsü (dazu), 
trfer (davor és dafür), trhärn (daheim). Ide sorolhatók még a 
synkopált praepositiós adverbiumok is : anqp v. nqp (hinab), anuf 
v. nu f (hinauf), ( a)nai~ (hinein), (a)naus (hinaus), ( a)nunr (hin
unter), (a)nivr (hinüber), hen v. hai~ (hie innen), haus (hie aus
sen), huna (hie unten), hova (hie oben), híva (hüben), (a)ra,i~ 
(herein), (a)raus (heraus), (a)ruf (herauf), ( a)rqp (herab), (a)rim 
(herum), (a)runr (herunter), (a)rivr (herüber), trö~ (daran), truf 
(darauf), tren v. trai~ (darinnen), traus (draussen), trunr (dar
unter), trivr (darüber), truna (drunten), tröva (droben), triva (drü
ben), trim (darum, drum), ίρηξνΐχ (daneben).
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61. §. V é g s z ó t a g o k  (összetételek utótagjai, képzők és 
egyéb végzetek). Csak a főbb, különösen a köznyelvtől eltérő 
esetek felsorolására szorítkozom.

Példák: khcerp (kfn. kirch-wihe, Kirchweihe), khcervzkhuyz 
(Kirchweihkuchen), hoytsot v. hoytszt (kfn. hőchzit, Hochzeit), 
noypr (kfn. náchgebűr, Nachbar), knovloy (knobelouch, Knoblauch), 
vir^rt (wingarte, Weingarten), far ti (Vorteil), haint (kfn. hinaht 
és hint =  heute v. gestern Nacht), tritt (drittel), volfl v. velfl 
(wohlfeil), vifl (wie viel), hentsin, (Handschuh), arvl (Arm voll), 
mufl (Mund voll), ha~fl (Hand voll), niks (kfn. nihtes — niht, 
nichts); cervzt (Arbeit), vörzt (Wahrheit), krankst (Krankheit), 
khoervzs (kfn. kürbig, Kürbis), cervzs (kfn. erweig, Erbse), kämst 
(Heimat), vuermzt (Wermut), mönzt (Monat), spqyzt v. spqyqt 
(Spagat), ements (Ameise), raiytum (Eeichtum), övzt (Abend), 
marjzt (der Morgen), kheyn (Köchin), netrn (kfn. nceterinne, Nä
herin), vqsrn (Wäscherin), voertn (Wirtin), krefn (Gräfin), natärisn 
(Notärin), pliarsn (Pfarrerin), sülérn (Schullehrerin), sefrn (Schä
ferin), maertz (Martin mint vulgonév), jcerjztqk (Georgestag), henfz 
(kfn. henfin =  aus Hanf), velrn (kfn. wüllin =  wollen), koltrn 
(kfn. guldin, golden és Gulden), mänin, (Meinung), kvitioy (Quit
tung =  nyugta), νφτ^ (kfn. wettunge =  Wette), tsailin^ és tsaidii  ̂
(Zeitung), a r tn i i (Ordnung), ai'tälir^ (Einteilung), r^ylit^ (Bech- 
nung), kqtiii, (Gattung), fqtr (Vater), séfr (Schäfer), sauft (Schau
fel), kqvl (Gabel), lérz (Lehrer), pharz (Pfarrer), Iqdzrz (Lederer =  
Gerber), retj (Eettich), hqylz (hecheln =  kendert gerebenezni), 
smä'ylz (schmeicheln), räyrn (räuchern), rqrn (regnen), tsä'ylz 
(zeichnen), troklz v. treklz (trocknen), vqsm (Easen =  gyep), öttm 
(Atem), fiyltjz (Vögelchen), pivryr (Bübchen plur.), sül (Schule), 
khceriy (Kirche); kents (Gänse plur.), tents (Tänze plur.), senz 
haisr (schöne Häuser, pl. nőm. és acc.), mentsz (die Menschen), 
sinz (singen), kswnz (gesungen), tz menr (den Männern), tz vaivr 
(den Weibern, pl. dat.), z plin frä  (eine blinde Frau).

Megemlíthetők itt, mint külön csoport a dentalisra vég
ződő igék praes. impf., sing. 2. és 3. és plur. 2. személyű alakjai, 
továbbá ilyen végű gyenge igék part. praet.-a, a mely alakok
ban a tő dentalisa és a végzetbeli dentalis közti hangzó synco- 
pálódott, valószínűleg már a kfn. korban: retst és rét (du re
dest és er redet), kzret (geredet), raitsl és rait (du reitest és er
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reitet), fintst és fint (du findest és er findet), ventst és vent (du 
wendest és er wendet), kavent (gewendet), plentst és plent, kaplent 
(du blendest és er blendet, geblendet), klätst és kiüt, kaklät (du 
kleidest és er kleidet, gekleidet), p$tst és pqt, kapet (du betest 
és er betet, gebetet), pqtst és pfit, kapTfi (du badest és er badet, 
gebadet), sqt és sqtst, ksqt (du schadest és er schadet, geschadet), 
prätst és prat, kaprát (du breitest és er breitet, gebreitet), prötst 
és pröt (du brätst és er brät =  süt és sül), sit st és sit (du 
schüttest és er schüttet), ksit (geschüttet).

Szóvégi -nde >  -n : sin (Sünde), stun (Stunde), hen (Hände, 
plur.), en (Ende), ίχ fin (ich finde); szóvégi -lte >  - l: ίχ sfi 
(ich schelte), sfi (schelte, imper.), iy hal (ich halte), halte (hal, 
imper.); szóvégi -rde >  -r : ίχ veer (ich werde). Itt a d, t be
olvadván (assimilálódván) az előző η-, I-, r-be, a szóvégi e le
kopott. Vő. Schmidt Η., A verbászi nyj. 58 §.

3. A  m ássa lhangzók  tö r té n e ti  fejlődése.

F o l y é k o n y  m á s s a l h a n g z ó k  ( l i qu i dák) .

62. §. Kfn. I általában megmarad: lova (loben), mold (ma
len), halts (Hals), miliy (ófn. miluh, Milch), silp (Silbe), fill (viel), 
klä~ (klein), kslöfa (geschlafen), samla (sammeln), tenia (kfn. ten- 
geln =  kaszát kalapálni, élesíteni), alavail (kfn. alle v. eile wile, 
értelme ennek nyelvjárásunkban: épen most, az imént).

Sonantikus functiót teljesít az l hangsúlytalan végszótagok
ban, melyeknek vocalisa kiesett: khivl (kfn. kübel, Kübel), hivl 
(Hügel), höml (kfn. hamei, Schafhammel), api (Apfel), volfl v. 
velfl (kfn. wol vaile, wohlfeil), vifl (wie viel), katsqvlt (gezappelt).

Jegyzet. Megemlíthetők itt ezek a nyelvjárási szavak: nilja 
(Lilie), flitj (Fittig), intsl (kfn. inselt és unslit, Unschlitt =  
faggyú), ecs (als, pl. ígs is mr llvr, gs vi hunrt kilta =  das ist 
mir lieber, als hundert Gulden).

63. §. Kfn. r nyelvjárásunkban rendesen alveolaris: rats 
(kfn. ratze, Hatte), reüa (reden), prfi (Brett), strö (Stroh), krfis 
(Gras), frä  (Frau), kfrékt (gefragt), traiva (treiben), pärt (Bart), 
khärt (Karte), várta (warten), hart (hart), svarts (schwarz), maerka 
(merken), vöerk (Werg =  kócz), nar (Narr), ler (leer), kär (gar,
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pl. ti sop is kär =  a leves kész, megfőtt), ür v. u»r (Uhr), nr 
v. usr (kfn. őr, Ohr).

Sonantikus szerepe van az r-nek hangsúlytalan (pro- és 
enclitikus) szavakban, elő- és végszótagokban, továbbá hosszú 
hangzó után is, ha r-et -n v. -en végzet követi: tr kául (der 
Gaul), humr (haben wir), hot vir (er hat mir és hat man), hottr 
(hat er), frkhaf» (verkaufen), rlfo» (erleben), sefr (Schäfer), selvr 
(selber, selbst), ivr miy (über mich), khalenr (Kalender), plqflrn 
(blättern), räyrn (räuchern), frirn (frieren), kfrörn (gefroren), 
frlirn (verlieren), frlorn (verloren), kärn (Garn), fä rn  (fahren), 
spatsirn (spazieren), prqvirn (probieren), ürn (Uhren és Ohren, 
plur.).

Kfn. r lekopott -r-végü tövek -er képzőjében, továbbá η, 
d (t), ritkábban sch előtt (néha sch után is), ha az -rn-, -rd- 
(-rt-) és -rs- hangcsoportokat r-t tartalmazó szótag követi, úgy 
szintén hangsúlytalan er (személynévmás) és der (névelő) sza
vakban gyakran hiányzik az r .· lérs (Lehrer), phar» (Pfarrer), 
räfankhörs (Rauchfangkehrer), palvirs (kfn. barbierer =  borbély), 
Iqdrs (Lederer =  Gerber), maurs (Maurer), pörs (Bohrer), toenr 
(Dörner), khcenr (Körner), vcenr (Werner, családi név), juús poenrt 
(Juden-Bernhard), tunirn (furnieren), fodrn (fordern), fedrtäl 
(Vorderteil), fedrst (vorderst), kvatir (Quartier), matrn (martern), 
heetr (härter), vcr.tr (Wörter), masvrn (marschieren), tsvcenrn hös» 
(Hosen aus Zwirn), tce man (der Mann), er ket su (er geht schon), 
iy voetr k^vs (ich werde dir geben), veetr foertiy (werdet ihr fer
tig), veemr (werden wir), vätr (wart ihr).

1. Jegyzet. Ide tartoznak ilyenek is: khcrl (Kerl), khaprql 
(Korporal), sank (Schrank =  szekrény), rlqvs helyett gyakran 
»levs; néha ilyenekben is hiányzik az r : fa n » (vorne), kheen és 
kheen» (Kern és kernen), fksdtslrn (exerzieren), f r  aka tini (ver- 
akkordieren).

Dissimilatio folytán kfn. r >1: palvirn (barbieren =  beret- 
válni), saurumpl (kfn. súrampfer =  sóska), cerpl (kfn. értber, Erd
beere =  szamócza), maersl (külömben már kfn. mörsel és mör- 
ser, Mörser).

Kfn. dar-, dar-ral összetett adverbiumokban — ellentétben 
az úfn. köznyelvvel — megmaradt az r : trfér (davor és dafür), 
trtsü (dazu), tnnit (damit), trpai (dabei), trfö~ (davon), trnéviy
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(daneben), trhinr (dahinter), trke·/ (dagegen), trham (daheim), 
trnöy (danach).

2. Jegyzet. Valószínűleg evr (ober) analógiájára alakult a 
nevr (neben) alak és mr -ben (man) az r járulékhang lesz, mely 
korábbi alakhoz járulhatott; feltételezhetjük azonban a plur. 
1. sz. (wir >  mr) analogikus hatását is. (L. Heilig, Mundart des 
Taubergrundes, §. 109., Anm. 2.)

O r r h a n g ú  m á s s a l h a n g z ó k  ( na s a l i s ok ) .

64. §. Kfn. m az esetek legnagyobb részében megmarad : 
motr (Mutter), mili·/ (Milich), smit (kfn. smitte, die Schmiede), 
kamänt (gemeint), khoma (kommen), lump (Lumpe), päm (Baum), 
lariksam (langsam), far/tsam  (furchtsam), rotsam (ratsam).

Szóvégi m már a kfn.-ben összeesvén szóvégi n-nel, ép 
úgy mint ez, rendesen eltűnt hangsúlytalan szótagokban: pisa 
(kfn. bésem és besen, Besen), pöcta (kfn. bódém >  bódén, Bo
den), fqßa (vadem >  vadén, Faden), püsa (Busen).

Megmaradt ellenben sonans-minőségben: öüm (ätem, Atem) 
és vqsm (wasem, Basen =  gyep), továbbá en- és proclitikus sza
vakban : evrm v. evrm (ober ihm és ober dem), kqpsm (gib es 
ihm), iifni (auf ihm és auf dem), m suntqk (am Sonntage).

Kfn. minme ( >  mimmé) >  maim v. mam (meinem), kfn. 
dinme (>  dimme) taim v. tarn (deinem), kfn. sínme (>  simme) 
>  saim v. sam (seinem), kfn. einme (>  eime) >  qm v. am v. am 
(einem).

Jegyzet. Eltűnt az m ebben az összetételben: arvl (Arm 
voll); magyarázatát adni bajos máskép, mint assimilatio feltéte
lezésével.

65. §. Kfn. n a szó elején és szó közepén rendesen válto
zatlan marad, kfn. szóvégi n csak r után (hangsúlyos és hang- 
súlytalan szótagban) és egytagú tövek rövid magánhangzója után 
marad meg: nqvl (Nabel), snaiűa (schneiden), knoya (Knochen), 
vöna (wohnen), sönt (schont); man (Mann), khan (kann), sin 
(Sinn), cérn (kfn. ern, Ernte), khoern v. khoen (Kern), khern (keh
ren), hern (hören), färn (fahren), kärn (Garn), spatsirn (spazie
ren), tern (Türen, plur.), akrn (ackern), aisrn (eisern =  vasból



4 4

való), áefrn (Schäferin), iy hun (ich habe), mer és si hun (wir 
és sie haben), sun (schon; su alak is gyakori).

Jegyzet. Szóvégi n megmarad a nyelvjárásunkban egy- 
tagúakká vált einen, keinen, meinen, deinen, seinen alakokban 
i s : t£S khost α~η (ν. on) kraitsr (das kostet einen Kreuzer), 
khä~n v. khan mentsd (keinen Menschen, sing, acc.), main v. man 
fqtr (meinen Vater), tain v. tan prüür (dein Bruder), sain v. san 
hüt (seinen Hut); ten és te v. ts kaut (den Gaul).

Mint sonans maradt meg szóvégi n az úfn. -in képzőben 
és en- és proklitikus szavakban: kheyn (Köchin), pharsn (Pfarre- 
rin), fuksn (Fuchsin =  Fuchs nevű családhoz tartozó asszony v. 
leány), n man hot ss noy (einen Mann hat sie noch), st krit n 
man (sie kriegt einen Mann), si hod n koern (sie hat ihn gern =  
szereti őt), ίχ k^ps n (ich gebe es ihnen); (sonans a szóközépi 
n is ebben: artntliy =  ordentlich).

Ha a tővégi n előtti magánhangzó hosszú, ill. diphthon- 
gus, az n beleolvad és nasalis színezetet ad a vocalisnak ilyen 
(nyelvjárásunkban) egytagú szavakban: hö~ (Hahn), spö~ (Span), 
tsö~ (Zahn), lö~ (Lohn), ksmä~ (Gemeinde), sai~ (Schein), phai~ 
(Pein), kri~ (grün), sé~ (schön), ke~ (gehen), sté~ (stehen), tü~ 
(tun), hu~ (haben), kdtü~ (getan), mai~ v. ma~ (proclitikus hely
zetben) =  mein, tai~ v. ta~ (dein), sai~ v. sa~ (sein), khä~ ν. 
kha~ (kein), ä~ ν. » (ein), fó~m (von ihm), ö~m (an ihm), ai~tah 
(einteilen), nai~ (hinein), rai~ (herein), trai~ (drin), trö~ (daran), 
trfö~ (davon).

Minden más esetben szóvégi n hangsúlytalan szótagokban 
lekopott, nevezetesen: az infinitivusban általában, a declinatio 
valamennyi eseteiben (a plur. dat.-ban még -er végzet után is, 
ha a plur. nőm. is -n nélkül használatos!), a conjugatiónál a 
plur. 1. és 3. személyében, a part. perf.-ban; épígy a -chen és 
-eichen dim. képzőben.

Példák: Ιαχ§ (lachen), levs (leben), knis (knieen), ne» (nä
hen), pops (Bogen), rqs (Begen), möys (Magen), ti sens pirn (die 
schönen Birnen), ts vaivr (den Weibern), ts menr (den Männern, 
plur. dat.; ellenben : ti és t» v. tens fetrn =  plur. nőm. és plur. 
dat.), mér és si plains (wir és sie bleiben), ksplecs (geblieben), 
metjs (Mädchen), kailtjs (Gäulchen), vqpltjs (Wägelchen).

2. Jegyzet. Die schöneren Häuser és schönere Häuser



4 5

nyelvjárásunkban: ti éenrn haisr és senrn haisr. A nietjd, kailtjd, 
vqjrltjí) stb. plur.-a: mqfiryr, kailryr, vejltjr stb.

Szóközépi n eltűnt ezekben: fuftsiy (fünfzig), fuftse~ (fünf
zehn), Svat (Abend, kfn. ábent), totsdt (Dutzend), nőt (kfn. náhent, 
nachher), ä~s (eins; de így is mondják: änts), khä~s (keins; de 
így is: khänts), sust és suntst (kfn. sust és sunst, sonst), traitset 
(kfn. drizehende, dreizehnte), sivstset (sibenzehende, siebenzehnte).

A -nen végű igék suffixum-csere folytán egyszerűen -h  
végüekké lettek: vaish (wigenen =  meszelni), lä'kla (leugnen), 
r^yh (rechnen), tsä'yh (zeichnen), trekh v. trikh  v. trokh (trock
nen). A regnen nyelvjárásunkban: ryrn .

Assimilatio folytán tűnt el az n ilyenekben: ha~fl (Hand
voll), mu~fl (Mundvoll), Iáimat (linwät, Leinwand), kr ómat (gruen- 
mát, Grummet), maim v. mám (meinem), taim v. tarn (deinem), 
saim v. sam (seinem), khamr (kann man), vamr (wenn man), 
humr (haben wir).

Kfn. -nk, -nk- >  -nk, -n̂ k- és kfn. -ng(e), -ng- >  v.
-nk, -itk-: trunji (Trunk), trinjid (trinken), tir̂  (Ding), mer  ̂ (Menge), 
er̂  (enge), ler̂  (Länge), sind (singen), tenld (dengeln =  kaszát 
élesíteni), hunr (Hunger), hunriy (hungrig), vinrt (wingarte, 
Weingarten), jinilc (jung), kank (Gang), fe^kt (fängt).

P i l l a n a t n y i  h a n g o k  ( e xp l os i vá k ) .

66. §. Kfn. b (mely a szó végén kfn. p) nyelvjárásunkban 
vagy zöngétlen explosiva: p, vagy labiodentális (ritkábban bi
labiális) zöngés spiráns: v.

Szó elején, szó közepén zöngétlen mássalhangzó előtt és 
szó végén általában p felel meg neki: pöérk (bérc, Berg), puy 
(buoch, Buch), plum (bluome, Blume), praut (brűt, Braut), hcerpst 
(herbest, Herbst), traipt (er treibt), l^pst (du lebst), stäp (stoup, 
Staub), kharp (korp, Korb), khalp (kalp, Kalb).

Szóközépi kfn. b zöngehangok (magánhangzók, liquidák és 
nasalis sonansok) között nyelvjárásunkban rendesen v : kqva 
(geben), piaira (bleiben), hqvd (halten =  tartani), halvr (halber), 
stcervd (sterben), krqvh (krabbelen), tsovla (zabelen, zappeln), 
krivld (kfn. kribeln =  csiklandozni), hqvr (haber, Hafer), βνξνΐ 
(svebel, Schwefel), hcervrn (beherbergen =  szállást adni), kenn
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(gebe ihm), traivn (treibe ihn), kqvl (Gabel), raivais (Beibeisen 
=  reszelő).

Assimilálódott a b az előtte álló m-mel: krum (kfn. krump, 
krumm), ämr (kfn. eimber, Eimer =  akó, vödör); néha az utána 
álló m-mel is assimilálódott: kqin v. kqm (gebe ihm).

Kiesett kfn. b ezekben az alakokban: kést, két (du gibst, 
er gibt), kq.pt helyett gyakran kqt (ihr gebet), hot (ihr habt), 
k(»)hat (gehabt), plaist (du bleibst), .plait (er és ihr bleibt), pü 
(kfn. bube, Bube =  fiú ; plur. puv», Buben).

Jegyzet. Kfn. léb(e)kuochen >  Iqkuys vagy kfn. lecken (úfn. 
lecken =  nyalni) analógiái hatása alatt, vagy assimilatio folytán 
(1. Heilig, Mundart des Taubergrundes, § 138, Anm. 2), Iqtsqltnr 
(mézeskalácsos).

67. §. Kfn. p és p f  (ph). A nyugati germán tenuis p a 
kfn.-ben csak sp kapcsolatban fordul elő ; azok a kfn. szavak, 
a melyekben egyébként p van, nem a germán ősnyelvből valók, 
mert germán tenuis p  a II. lautverschiebung folytán vagy affri- 
cata p f  (ph) lett (szó elején mindig, szó közepén geminatio 
esetében és m után), vagy pedig zöngétlen labiodentális spiráns 
/  (szó közepén és szó végén magánhangzók és l, r után).

Nyelvjárásunkban szintén megvan a p —f  változás (példá
kat, azt hiszem, fölösleges felsorolnom), de p f  (ph) affricata 
nincs.

Kfn. p (pp) sp kapcsolatban, továbbá szó elején l és r 
előtt, szó közepén és szó végén nyelvjárásunkban kivétel nélkül 
zöngétlen bilabiális explosiva: spats (spatz, Spatz), spqk (spec, 
Speck), spot (spot, Spott), spth (spiln, spielen), plats (Platz), plök 
(plage, Plage), prais (pris, Preis), kripl (krüppel, Krüppel), khaerpr 
(Körper), lumps (Lumpen =  rongy), raup (rűpe, Baupe), plump 
(plump).

Hangsúlyos magánhangzó előtt kfn. szókezdő p részint p 
explosiva, részint ph aspirata: pop (puppe, Puppe), polvr (pul- 
ver, Pulver), paits (pitsche, Peitsche), pártái (Partei), punkt 
(Punkt), pcersö~ v. phcersön (Person); phai~ (pin, Pein), phest 
(Pest =  pestis), phak (Pack), phär (par, Paar), phéctr (Peter), 
pheürsiljd (Petersilie).

Kfn. p f  (ph <  nyugati germán p) aŐ'ricatának, ép úgy 
mint kfn. p-nek, megfelel nyelvjárásunkban vagy p explosiva,
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vagy ph aspirata. Szó elején liquida előtt, szóközépen és szó 
végén kivétel nélkül: p ;  magánhangzó előtt kfn. szókezdő p f>  
ph (aspirata): plak (phluoc, Pflug), plaum (pflűme, Pflaume), api 
(Apfel), snup» (schnupfen, Schnupfen), kr^pl (krápfe-ból, Krapfen), 
khop (Kopf), knop (Knopf), rump (rumph, Kumpf), strump (strumpf, 
Strumpf); phunt (pfunt, Pfund), phan (pfanne, Pfanne), phöl 
(pfäl, Pfahl), phar» (Pfarrer), phaf (pfaffe, Pfaffe), phö~ (pfáwe, Pfau).

Jegyzet. Kivételesen előfordul: f l i / t  (úfn. Pflicht) és frflf'fs 
(verpflegen =  eltartani, ápolni); lekopott a p f  (p) vagy assimi- 
lálódott az előtte álló m-mel: kram (krampf, Krampf); különös 
változást mutat szóvégi p f  ebben : khumpy v. khumpj (kfn. kumpf 
=  nagy edény).

68. §. Kfn. szókezdő d (szó végén a kfn.-ben is t áll d 
helyett!) nyelvjárásunkban zöngétlen lenis t explosiva: tarn (dorn, 
Dorn), tay (dach, Dach), tarst (durst, Durst), tenkd (denken), tin 
dünne, dünn); lit (Ixet, Lied), laut (laut), mit (schult, Schuld), 
valt (wait, Wald).

Kfn. szóközépi d-nek (magánhangzók között, illetőleg magán
hangzó és r, m, n sonansok között) megfelel nyelvjárásunkban 
gyönge zörejű zöngés ti spiráns: pbúd (bódén, Boden), ρϊ}β·> 
(baden), Irßd (laden), saidd (side, Seide), vaidd, plur. (widen, 
Weiden — fűzfák), kr aid,> (kride, Kreide), prüdr (bruoder, Bruder), 
ludr (luoder, Luder), fqdr (veder, Feder), Iqdr (leder, Leder), 
snatdm (schneide ihm), laitta (leide ihn).

Kfn. szóközépi -nd- (mely nyelvjárásunkban az -e lekopása 
után a szó végére került) assimilatio folytán: (-nn- »  -n- v. -n: 
find (finden), pind (binden), hi nr (hinder, hinter), unr (under, unter), 
vunr (Wunder), tsunr (zunder, Zünder), earn (endern, ändern); 
en (ende, Ende), hen (hende, Hände plur.), ksin (gesinde, Ge
sinde =  cselédség, csőcselék), un (unde, und), hun, plur. (Hunde =  
kutyák; sing, hunt), khin, plur. (Kinder, sing, khint), sin (Sünde).

Kfn. -Id- szintén rendesen: (-11- > )  -l- v. -1: siliy (schuldec, 
schuldig), η ιφ  (melden, melden), nöl (nälde v. nädel, Nadel), 
vil (wilde, wild), vilr (wilder), pal (balde, bald), holr (holder, 
Hollunder); de: kiltS (Gulden), k^ltr (Gelder), vqltr (Wälder), 
valtirid (Waldungen). Valószínűleg a sűrűbb használatú kplt, valt 
sing. alakok analógiái hatása nyilvánul az assimilatio elmara
dásában.
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Az -rd- kapcsolat is némely szóban -r- v. -r: d&ra (érdé, 
Erde), iy vier (ich werde), veern (werden), varn (geworden).

Az igető d-je (a hangsúlytalan e kiesése után) assimiláló- 
dott a rag í-jével ilyenekben: sót (schadet), pqt (badet), ksqt (ge
schadet), kapqt és kapqda (gebadet), Iáit (lidet, leidet), fint (findet), 
pint (bindet).

Kivételes alak : hemp (Hemd, plur. hemr), mely valószínű
leg úgy keletkezett, hogy p mint átmeneti hang fejlődött m 
és d között, azután d eltűnvén, ez az átmeneti p  került a szó 
végére.

69. §. Kfn. t ( tt)  megfelelői nyelvjárásunkban: í és d; 
t explosiva felel meg neki a szó elején és szó végén mindig, 
úgyszintén a szó belsejében mássalhangzó után és az esetek leg
nagyobb részében rövid magánhangzó után is : tqk (tac, Tag), 
taivl (tiuvel, Teufel), tqlr (teller, Teller), tantsa (tanzen), plüt 
(bluet, Blut), töt (tőt, Tod), strös (strafe, Strasse), stam (stam, 
Stamm), mantl (mantel, Mantel), vintr (winter, Winter), muntr 
(munter), toytr (tohter, Tochter), treytr (trihter, Trichter =  tölcsér), 
östrn (oster, Ostern), fqtr (vater, Vater), motr (muoter, Mutter) 

fetr (véter, Vetter =  bácsi, nagybácsi), potr (buter, Butter), fitrn 
(vüetern, füttern), pita (bitten v. biten, bitten), rqta (retten), pitr 
v. petr (bitter).

1. Jegyzet. Szókezdő í w előtt >  ts affricata ezekben: tsvorriy 
(twérch =  schräg, verkehrt), tsvina (twingen, zwingen).

Szó belsejében kfn. í ( tt) ,  ha utána magánhangzó vagy 
r, m, n következik, nyelvjárási hosszú magánhangzó után mindig d, 
rövid magánhangzó után csak némely szóban: pfáa (beten, beten), 
tr%da (treten, treten), raida (riten, reiten), sqda (schate, Schatten), 
slida (slite, Schlitten), vejir (wéter, Wetter), kavidr (gewitter, Ge
witter), sida (schütten), ρ ίφ τη  (bletern, blättern), hodr (hat er), 
hodm (hat ihm), hodn (hat ihn), tredr (tritt er?), tredm änts hl~ 
(trete ihm eins h in !), irftf« net (trete ihn nicht!).

2. Jegyzet. A -tel végzet mintha l-lé olvadt volna össze 
ezekben: pail Beutel, kfn. biutel), krél (Gretel, Margareta).

-It- >  -l- v. -I (assimilatio): späh (spalten), spal (spalte), 
luda (halten, hal (halte), fäh  (Falten, plur.), fä l, sing. (Falte),
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khql (kelte, Kälte), gi (ófn. elti, Alter); d e : khalt (kalt), khqltr 
(kälter), alt (alt), φ τ  (älter).

Némely szó végén t járulékhang van: fcerst (Vers és Ferse), 
vampst (wambes, Wams =  rövid felső kabát), anrst (anders =  
máskép), fo r t  (vorhin =  előbb, imént), sfivrt (selbst), marját (Mor
gen, valószínűleg Abend mintájára).

qpss (kfn. étewag, etwas) úgy keletkezhetett, hogy először 
a w spiráns, assimilálódván az előtte álló t explosivához, p  ex- 
plosiva lett és azután a tp hangcsoportból újabb assimilatio 
folytán p le tt; ilyen assimilatio folytán lehetett kfn. értber (Erd
beere) szóból nyelvjárásunkban cerpl (dissimilatio folytán lett a 
szóvégi r-ből l).

■st végzet előtt kiesett a tőbeli t ezekben: laiyst (leichtest), 
faiyst (feuchtest, superb), test (tätest, coniunctivus prset. impf.), 
hqst (hättest).

Lekopott a t az ist végéről: is.

70. §. Kfn. g (szóvégi c) megfelelői nyelvjárásunkban:
K 7, X és j .

k felel meg neki a szó elején mindig, a szó belsejében 
mássalhangzó előtt és a szó végén hangsúlyos szótagban: kául 
(gűl, Gaul), klqs (glas, Glas), kraina (grinen =  weinen), kross 
(Groschen), kri~ (grün), kspurt (Geburt), kfrqss (gefressen), lomä~ 
v. kmä~ (Gemeinde), folkst, /ulkt, kfolkt (du folgst, er folgt, ge
folgt =  engedelmeskedni), lekst, Iskt, kslekt (du legst, er és ihr 
legt, gelegt), fenfst, fenkt (du fängst, er fängt), jekst, jekt, ksjqkt 
(du jagst, er és ihr jagt, gejagt), frékst, frekt, kfrekt (du fragst, 
er és ihr fragt, gefragt), ékst, ikt, kselct (du eggst, er és ihr eggt, 
geeggt =  fogasolni), täkst, täkt, kstäkt (du taugst, er és ihr taugt, 
getaugt), unrvfks (unterwegs), tilk (tac, Tag), slqk (slac, Schlag), 
vek (wéc, Weg), étek (stéc, Steg), krik v. krik (kriec, Krieg), pluk 
(phluoc, Pflug), kruk (kruoc, Krug), peerk (bérc, Berg), voerk (Werg); 
kfn. ·e lekopása után: frök  (vräge, Frage), plök (plage, Plage), 
klqk (klage, Klage), vök (wäge, Wage), äk (ouge, Auge), élek (siege, 
Schläge).

1. Jegyzet. Kfn. -ne (-ng-) a szó végén rendesen -nk (az n, 
a szó végén inkább csak analógjai hatás eredménye lesz): junk 
(jung), latilc (lang', kanji (Gang), ksank, kswnkpuy (Gesang, Ge
sangbuch), sprunk, ö~sprunk (Sprung, Ansprung), strank (Strang).

M a g y a r o r s z á g i  n é m e t  n y e lv já r á s o k .  G. 4
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Ϊ  van nyelvjárási hosszú magánhangzó és magánhangzó vagy 
l, r, rn, n között: mqya (Magen), äya, plur. (Augen), lay a (louge, 
Lauge =  lúg), freya (fragen), Igya (legen), katsöya (gezogen), ka- 
Ιδγβ (gelogen), kaleya (gelegen), fcya (fegen), treyr (Träger), Iqyr 
és leyr (Lager), j$yr (Jäger), reyl (Eegel), fleyl (Flegel), frmeya 
(V ermögen — vagyon), hSya (hegen), seyya (Segen), freyn (frage ihn), 
leym (lege ihm), khüyl (Kugel), eya (eggen).

2. Jegyzet. A vakítja (kleiner Weg) k-ja az egyszerű vek 
(Weg) analógiái hatásából származik, trok — trékltja (Trog — 
Tröglein).

y spiráns van szó belsejében nyelvjárási i és l között, to 
vábbá ufn. -ig végzetben: spiyl (Spiegel), riyl (Riegel), tsiyl (Ziegel), 
priyl (Prügel), hailiy (heilig), leíliy (ledig), ä~fqliy (einfältig), siliy 
(schuldig), veniy (wenig), naiklriy (neugierig), foertiy (fertig), höniy 
(Honig), lcheniy (König), tsvantsiy (zwanzig), facrtsiy (vierzig) stb.

3. Jegyzet. A fuyl (Vogel) szó y spiránsa valószínűleg a 
plur. fiyl és a dim. fiyltj» analógiái hatásából magyarázandó. 
Kivételes alak a jqyt szó (Jagd, kfn. jaget és jeit).

j  spiráns van szó belsejében r, l után, ha rg, lg kapcso
latot magánhangzó, l, r, m, n követi: marja (morgen =  holnap), 
marját (Morgen =  reggel; avat — Abend mintájára), latwcerja (lat- 
wérge =  földi bodzából készült lekvárféle), sarja (sorgen), cerjrn 
(ärgern), karjl (gurgel, Gurgel), falja (folgen =  engedelmeskedni), 
kolja (Galgen), parjm (borge ihm), tiljn (tilge ihn).

4. Jegyzet. Kfn. geren (ufn. gähren) > jérn, Georgitag (György 
napja) nyelvjárásunkban: jaerjetqk; a hanjoer (György) név való
színűleg a Johann(i)-val combinált Georg.

Szóközépi -ng- >  magánhangzók között és magánhangzó 
meg r, l, m, n között kivétel nélkül, kfn. -nge is a szóvégi -e 
lekopása után rendesen : sina (singen), bringa (bringen), fana 
(fangen), lar^r (langer), hunr (Hunger), fin r  (Finger), tail (ich 
dengle =  kaszát élesítek, kalapálok), enl (Engel), kenn (hänge 
ihn), privrn (bringe ihm), en, (kfn. enge, eng), mei^ (menge, Menge), 
slaVj (Schlange), tsun̂  (Zunge), vqtii^ (kfn. wettunge, Wette), tsai- 
üin  ̂ v. tsailiv^ (kfn. zitunge, Zeitung) stb.

Kiesett g már a kfn. nyelvben hangsúlytalan szótagok elején 
i és palatális magánhangzók szomszédságában; contractio foly-
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ián kfn. ige, ege >  i, ei. Heusler szerint (Der alem. Konsonantis
mus) az ilyen g képzési helye a palatális magánhangzók befo
lyása alatt annyira előre tolódott, hogy a nyelvhát — nem lévén 
begyakorolva arra, hogy az elülső kemény Ínynél zárja el a száj
üreget — nem bírta már elérni a szájpadlást; redukált zörej
hang keletkezett tehát, a melylyel zönge egyesült. Analógia utján 
lett később kfn. age >  ei. Nyelvjárásunkban is találkozunk ezzel 
a jelenséggel; így eredetibb kfn. ige, ige, iege, üge >  i, i és a i; 
ege, ege >  e, q; eige >  a1; age >  ä, q v. ö: tll (tigel, Tiegel), linr 
(lügentere, Lügner), krid, kríst, krit (kfn. kriegen-ből, kriegen, 
wir és sie kriegen, du kriegst, er és ihr kriegt és gekriegt), ιχ 
kri (ich kriege), laid, lai, laist, Iáit (kfn. ligen-böl, liegen, wir és 
sie liegen, ich liege, du liegst, er és ihr liegt), lid, li, list, lit 
(kfn. liegen v.-Rügen-bői, lügen, wir és sie lügen, ich lüge, du 
lügst, er és ihr lügt), putrié, putri, putri st, putrit (kfn. be-triegen- 
böl, betrügen, wir és sie betrügen, ich betrüge, du betrügst, er 
és ihr betrügt), svaiu, svai, svaist, svait (kfn. swigen-böl, schwei
gen, wir és sie schweigen, schweige!, ich schweige, du schweigst, 
er és ihr schweigt), kaid, kai, kaist, kait, kdkait (kfn. gigen- 
böl, geigen, wir és sie geigen, geige!, ich geige, du geigest, er és 
ihr geiget, gegeiget), kai (gige, Geige), sest, set (kfn. seist, seit <  
ófn. segist és segit; ufn. du sagst és er sagt), trést, tret (kfn. 
freist, treit <  ófn. tregist, tregit; ufn. du trägst és er trägt), äiu 
(kfn. és ufn. eigen), näfu (neigen kfn. és ufn.); a többi alakok
ban nem esett ki a g: nä'k, nä'kst, nä'kt, kun a*kt =  neige!, ich 
neige, du neigst, er és ihr neigt, geneigt), pä*a (kfn. és ufn. bie
gen, beugen ; a többi alakokban szintén megmaradt a g mint k), 
r<p (kfn. régen és rein, Regen), rqrn v. rqyrn (kfn. régenen, reinen 
és régen, ufn. regnen), vqu (wagen, Wagen), squ, sq, sqt, sqst, ksqt 
(kfn. sagen-ból, sagen, wir és sie sagen, sage!, ich sage, ihr saget 
és sagtet, er sagte, du sagtest, gesagt), trqu, trq, trqt, kutröt v. 
kutrqu (kfn. tragen-ból, tragen, wir és sie tragen, trage!, ich trage, 
ihr tragt, getragen), klau, klq, klqst, klqt, kdklqt (kfn. klagen-ból, 
melynek contrahált alakjai: klán klain, klein; ufn. klagen, wir 
és sie klagen, klage!, ich klage, du klagst, er és ihr klagt, ge
klagt), mät (kfn. magét, magt, mait, meit, ufn. Magd; lehet, hogy 
a mi szavunk a kfn. meit alaknak közvetlen leszármazottja, a 
mely feltevésünket indokolja a nyílt hosszú a : kfn. a ugyanis,

4*



ha megnyúlt, csak r és néha U előtt maradt meg nyílt a-nak, 
különben mindig q; ellenben kín. ei >  rendesen ä).

71. §. Kín. k (szóközépi ck, szóvégi c) szó elején mással
hangzók (n, r, l) előtt, szó közepén és szó végén általában zön
gétlen k explosiva nyelvjárásunkban: kneyt (Knecht), kneda (kne
ten), km (Knie), knoya (Knochen), krik v. krik (Krieg), kräs (Kreis), 
kruk (Krug), klä~ (klein), klqa (klagen), molkd (Molke =  savó), 
swnka (Schinken), loh) (locken), akr (Acker), Iqka (lecken), pukl 
(Buckel =  Rücken), prik (Brücke), hejc (Hecke),folk (Yolk), kstable 
(Gestank).

Kfn. szókezdő k magánhangzók előtt mindig kh aspirata 
nyelvjárásunkban: khint (Kind), khoervas (Kürbis), kharn (Korn), 
khomd (kommen), khop (Kopf), khccriy (Kirche), khats (Katze), khü 
(Kuh), khiy (Küche), khaisr (Kaiser).

Kfn. qu >  kv: kvéla (kfn. quelen, quälen), kvql (Quelle), ki-φ  
(quellen).

Kiesett a k: vőcrtqk (kfn. werctac =  hétköznap), märt (kfn. 
market és középnémet mart, Markt), plur. moert (Märkte).

S p i r á n s o k .

72. §. Kfn. eh (szó belsejében s, t mássalhangzók előtt és 
néha a szó végén is k-val van jelölve) nyelvjárásunkban ren
desen zöngétlen spiráns y, mely palatális magánhangzók előtt 
palatális, veláris magánhangzók előtt pedig veláris, illetőleg pa- 
latovelaris képzésű: kriya (kriechen), riya (riechen), prqya (brechen), 
leyr (Löcher), kheyn (Köchin), khoeriy (Kirche), plqy (Blech), maya 
(machen), tay (Dach), knoya (Knochen), khuya (Kuchen), joy (Joch) 
tuy (Tuch), liyt (Licht), kaviyt (Gewicht), rä'ya (reichen), vä'y (weich), 
kamqyt (gemacht), milich (Milch), iy (ich), miy (mich), siy (sich), 
tiy (dich), siyl (Sichel), frailiy  (freilich).

Jegyzet. Az ufn. -chen dim. képzőnek nyelvjárásunkban 
következő alakjai vannak: 1. -ya (minden magánhangzó után, 
továbbá r, m, k, p és néha /  után): fröya (kleine Frau), khly» 
(kleine Kuh), heerya (Herrchen), lemya (Lämmchen), plimya (Blüm
chen), «?kya (Sägehen =  kis fűrész), Iqpya (Läppchen), epya (kleiner 
Ofen), phqfya (Pfäffchen); (y mindezekben ich-hang); 2. -ja (s, s, 
ts, ts, χ  és többnyire /  után): f$sja (Fässchen), νξφ» (Bäschen), 
poersje (Bürschchen), frqtya (Frätzchen), khqtsja (Kätzchen), kátéja
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(kleine Ente), pr^yja (kis kendertiloló), $fja (Äffchen); 3. -tja 
(t, η, l után): futja (Hütchen), vinrtja (kleiner Weingarten), printja 
(Brünnchen =  Quelle), stfitja (Ställchen), hifit ja (Löffelclien).

Némely szóban a szó végén és néha s előtt kfn. eh (h)> k: 
fiók (kfn. vlőch, Floh), suk (kfn. schuoch, Schuh; plur. éü =  
Schuhe; sikítja =  kis czipő), plur. flék (Flöhe), juksa (kfn. jűehe- 
zen, jauchzen =  kurjantani), nekstr (nächster; de így is mondják: 
néstr fraint =  nächster Freund), niks (kfn. nichs-ből, ufn. nichts).

Eltűnt kfn. eh ezekben: puétqva (buochstabe, Buchstabe), 
hofürt v. hofart (hochvart, Hoffart), kheerp (kirchwihe, Kirch
weih), röfank (Rauchfang), klai (glich, gleich), ä (ouch, auch).

73. §. Kfn. s ( ss), 3 (33 )  >  s (az esetek legnagyobb részé
ben): sak (Sack), sina (singen), l^sa (lesen), p£sa (Besen), klqs 
(Glas), hqs (Hase), kräs (kfn. krei3, Kreis), fas  (kfn. fag, Fass), 
ast (Ast), trust (Trost), %sa (kfn. eggen, essen), vast (wagger, 
Wasser).

Jegyzet, -ns és -Is >  -nts és -Its: seats (kfn. sénse, Sense), 
kants (Gans), halts (Hals), mantskoel (férfi ember).

Szókezdő sp-, st-, sl-, sm-, sn- és sw- hangcsoportokban, 
továbbá r után kfn. s, 3 nyelvjárásunkban mindig s : spats (Spatz), 
stä~ (Stein), slöf (kfn. släf, Schlaf), smit (die Schmiede), sni 
(Schnee), svarts (kfn. swarz, schwarz); fairét (Fürst és Dachfirste), 
f(Brist (Vers és Ferse), oerst (erst), varét (Wurst), sefrs (Schäfers =  
Scháferék), hérst v. herét (du hörst), vasrét (du wirst), varé (war 
es), hoürs (hat er es), solmrs (soll man es),feürst (vorderst), hairs 
(kfn. birg =  Hirsch), anré (kfn. andereg =  anderes), hotrs (habt 
ihr es), vamré (wenn mir es).

Járulékhang az s ilyenekben: stqts (statt, anstatt), marks 
(Mark =  velő); ob du, wenn du, wann du, ehe du, wo du, weil 
du, wie du nyelvjárásunkban így hangzanak: qpsta, vantsta, épsta, 
vüsta, vailtsta, vlsta v. vista.

74. §. Kfn. sch (sc) > s:  san (Schande), sqda (kfn. schade, 
Schaden), ν φ  (waschen), fis (Fisch).

-nsch, -lseh >  -nts, -lté: menté (Mensch), vunts (Wunsch), 
falté (falsch).

75. §. Kfn. z (tz geminata a szó közepén) >  ts affricate
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rendesen, csak egy-két szóban a szó végén ts és kfn. ze- (zu )  
némelykor sa- nyelvjárásunkban: tsö~ (zan, Zahn), tsait (zít, Zeit), 
saiftsd (siufzen, seufzen), holta (holz, Holz), svants (swanz, Schwanz), 
nuts, niksnuts (kfn. nütze, nütze; phits (Pfütze, pocsolya), prits 
(britze, Pritsche); ssveys (zewege, zuwege; pl. cer pririkt niks 
sdvtpfd — er bringt nichts zuwege =  nem ér el semmit, nem tud 
semmit), ssfriűs (zufrieden), niks se hü~ (nichts zu haben).

Kfn. weitze (ufn. Weizen =  búza) majd väts-, majd »ás
nak hangzik.

76. §. Kfn./, v (ff) nyelvjárásunkban megmarad zöngétlen 
labiodentális spiránsnak ( f ) ,  csak némely szóban hangsúlytalan 
szótag elején zöngehangok között zöngés v: fuyl (Yogel), kröf 
(grave, Graf), säf (seife, Seife), hoff (hoffen), sif (Schiff); khqvr 
(Käfer), uvr (uover, Ufer), δυ» (Ofen), taivl (tiuvel, Teufel), tsvaivl 
(zwivel, Zweifel), stivl (Stiefel), ανξνί (Schwefel), livrn (liefern), 
parvds (barvuog =  mezítláb), arvl (Armvoll).

Különös alak: όξρ — schief =  ferde, görbe.

77. §. Kfn. w nyelvjárásunkban rendesen megmarad mint 
dentolabialis zöngés spiráns: vai~ (win, Wein), vált (Wald), vunr 
(Wunder), να'χ (weich), tsvivl (Zwiebel), tsvä (zwei), svöyr (Schwa
ger), svqstr (Schwester), kv$l (Quelle), kvit (Quitte =  birsalma;, 
koervd (gerwen, gerben), narvs (narwen, Narben; plur.), karv» 
garwen, Garben =  gabonakévék), fcervs (ferwen, färben), farv» 
farwen, Farben; plur.), levs (lewen, Löwen; plur.).

1. Jegyzet. Szóközépi w mássalhangzó előtt, vagy a szó 
végére kerülve p lesz: fcerpt (färbt), kcerpst (du gerbst), vrnarpt 
(vernarbt =  behegedt), farp  (Farbe), narp (Narbe), karp (Garbe), 
lép (Löwe).

Szóközépi kfn., w iu, ou, uo után eltűnik, vagyis: kfn, 
-iuwe>-ai, kfn. -ouwe >  -ά, kfn. -ouicen>-as, kfn. -uowe >  ü: 
trat (triuwe, Treue), frä  (vrouwe, Frau), stras (strouwen, streuen), 
knä (genouwe, genau), rü (ruowe, Kühe).

2. Jegyzet. Megmaradt a w ebben: khävi» (kfn. kouwen- 
ból; jelentése: kérödzeni); valószínűleg mint hiatus-töltő hang 
lépett a kiesett w helyébe a γ ebben: hays (kfn. houwen =  
hauen; hékst — du haust, hékt =  er haut, hakt =  ihr haut).

Kfn. t w > tp > p p > p :  $pas (kfn. étewaj, etwas) és kfn.
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nw >  mw >  mm >  m : humr (haben wir); így is mondják külöm- 
ben: hun mr. Nézetem szerint azonban a wir w-jének m-mel 
való végleges felcserélése nyelvjárásunkban nem ilyen assimilatio 
folytán történt, hanem inkább a wir és a man kölcsönhatásá
ból magyarázandó, a melynek eredménye mindkettőjük közös 
alakjai: mer, mer és mr.

78. §. Kfn. j  rendesen csak a szó elején maradt meg nyelv
járásunkban mint halk zörejü zöngés palatális spiráns, szóközépi 
kfn. j  kiesett: jör (jár, Jahr), je jr  (jeger, Jäger), jut (Jude), junjk 
(junc, jung); nea (nsejen, nähen), plia (blüejen, blühen), mi (müeje, 
Mühe), pri (brüeje, Brühe), fri (vrüeje, früh).

Erős hangsúlylyal ejtett ja (igen): ija v. ijja, sőt ja'ja; kfn. 
ietze-ben lekopott a szókezdő i ( j) : ets és etst; khantstrauvl =  
ribiszke (Johannisbeeren).

79. §. Kfn. h csak hangsúlyos szótag elején maradt mint 
gyönge hehezet (h) :  lianas (Hannes =  Johannes), hemp (Hemd), 
hutsl (hutzel =  aszalt körte), haus (Haus), hainriy v. henriy v. 
henry (Heinrich).

Eltűnt szóközépi h magánhangzók közt és általában a hang- 
súlytalan szótagok elejéről: ksé~ (gesehen), ksé~ (geschehen), tsia 
(ziehen), hátaid (gedihen, gedeihen), lend (léhenen, leihen), f i  
(vihe, Vieh), no (nähe >  na, nahe), Sr (eher, Ähre =  kalász), sít 
(siehe, Schlehe =  kökény), slid, plur. (Schlehen), sü, plur. (Schuhe), 
anai~ v. nai~ (hinein), draus v. raus (heraus), Snivr v. nivr (hin
über), drier v. rivr (herüber), hcertsaft (herzehaft, herzhaft), krankst 
(Krankheit), kavéndt (Gewohnheit), vörat (Wahrheit), velr, véli, vei 
(welcher, welche, welch v. welches; már a kfn. wélher helyett 
wéler), sqlr, seji, s^l (távolabbra mutató névmás; valószínűleg kfn. 
só'Zá-ből <  solh <  solich =  ufn. solch.

Kfn. hs >  ks: oks (ohse, Ochs),fuks (fuhs, Fuchs, sg/cs (sehs, 
sechs), vaiksl (wihsel, Weichsel), laikst (líhse =  lőcs).

Kfn. ht > yt (külömben már a kfn.-ben is): nijyt (Nacht), 
toytr (tohter, Tochter), rfyt (réht, Becht), fruyt (Frucht), ksiyt 
(geschiht, Geschichte), ksiyt (Gesicht), siyt (sieht).

Kfn. hoehe >  hey (Höhe; valószínűleg a höy, kfn. hőch 
analógiájára: héyr =  kfn. hceher, ufn. höher; heyst és nem hekst =  
ufn. höchst).
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Mint hiatus-töltő hang kerülhetett a kiesett h helyébe a v, 
mely aztán a szó végén g lett, ebben: tsiva, plur. (kfn. zéhe, 
ufn. Zehe), sing. tsip.

III. A főbb hangtani sajátságok összefog la lása .

M agánhangzók.

80. §. M e n n y i s é g .  1. Kfn. rövid hang hangsúlyos szó
tagban megmarad általában mássalhangzócsoport, etymologiai ge- 
minata és affricata előtt; megnyúlt rendesen etymologiaiiag is 
(nemcsak nyelvjárásunkban) egyszerű mássalhangzó előtt.

Nem áll ennek az általános szabálynak első része r -f den- 
talis, néha r +  egyéb cons. (kfn. a, e, és e hangoknál), It ill. Id >  l 
(kfn. α-nál) és ht >■ %t (kfn. a- és é'-nél) hangcsoportokra nézve, a 
melyek előtt ugyanis kfn. a, e, e némely esetben megnyúlik.

Második részét a főszabálynak nyelvjárásunk csak abban 
az esetben nem igazolja teljesen, ha az egyszerű mássalhangzóra 
er >  r, e l> l v. I következik; ilyenkor ugyanis ingadozást látunk : 
hol megmarad a rövid hang, hol megnyúlik.

2. Kfn. hosszú hang hangsúlyos szótagban a legtöbb eset
ben megmarad, csak néha rövidül meg mássalhangzócsoport előtt 
(st előtt kfn. ő rendesen hosszú marad), ritkábban etymologiai 
geminata és affricata előtt, továbbá egyszerű cons. +  er e lő tt; 
hasonlóképen meg szokott rövidülni akkor is, ha kfn. szóközépi 
egyszerű mássalhangzó (többnyire h, j ) kiesett és ennek folytán 
a hosszú hang után közvetlenül -er >  r, -en >  3 végszótag kö
vetkezik.

3. Kfn. diphthongusok az esetek legnagyobb részében hosszú 
monophthongusok, a melyek csak néhány esetben szoktak megrövi
dülni : mássalhangzócsoport, etymologiai geminaták előtt és néha, 
ha egyszerű cons. +  er, el, en következik utánuk; ez utóbbi eset
ben akkor is rövid hangot találunk nyelvjárásunkban, ha a kfn. 
mássalhangzó ( j , h, w, g) kiesett. Elvétve rövidül meg a kfn. 
diphthongusból lett hosszú hangzó szóvégi k (c )  explosiva előtt 
(kruoc >  kruk =  Krug; phluoc >  pluk — Pflug).

Az úgynevezett kivételek rendesen analógiái hatás ered
ményei és ezekre az analógiái kiegyenlítődésekre lehetetlen ha
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tározott, általános szabályt felállítani. (Példákat találhatni az 
egyes hangok tárgyalásánál.)

81. §. M i n ő s é g .  Nyelvjárásunk magánhangzórendszerének 
egyik jellemző sajátsága az elülső nyelvállással képzett labialis 
hangzók hiánya, a melyek helyett a nyelvjárás egyszerűen illa
biális elülső hangzókat e jt: kfn. ö >  e, kfn. oe ifi umlautja >  e, 
kfn. ü >  i, kfn. iu >  ai, kfn. öu >  e v. ξ, kfn. üe >  l v. i. Nyelv
járásunkban tehát az összes elülső nyelvállású hangzók articu- 
latiója — tekintet nélkül etymologiai eredetökre — ajakkerekí
tés nélkül történik.

Általános szabályúl megállapíthatjuk továbbá, hogy a kfn. 
nyíltabb hosszú hangzók (á, oe, é) nyelvjárásunkban egy, néha 
két fokkal zártabbak, a kfn. zártabb hosszú hangzók pedig (ü,
% és iu) diphthongizálódtak: kfn. a >  ö (sőt néhány szóban ü), 
kfn. 6 >  ü (legtöbb esetben azonban változatlan ez a középső 
nyelvállással képzett veláris hang), kfn. é >  e (sőt sok szóban ΐ); 
kfn. oe (á umlautja) >  e (csak egy-két szóban i); kfn. ú >  au 
(csak elvétve m), kfn. iu (u umlautja) >  ai, kfn. i >  ai. Megtart
ják ezek a hosszú hangot illető zártsági fokot akkor is, ha meg
rövidültek.

A rövid hangoknál is azt látjuk, hogy a kfn. legnyíltabb 
hangzók (a és ä), ha nyelvjárásunkban megnyúltak, rendesen 
egy fokkal zártabbak is (kivéve természetesen az r, r -f- dent, 
előtt megnyúlt u-t): kfn. a >  £, kfn ä (az a későbbi umlautja) >  ?.

Az o és u váltakozására nézve bajos törvényszerűséget meg
állapítani ; nagyjából csak annyit mondhatunk, hogy az -er végű 
kfn. szavak w-ja helyett nyelvjárásunkban rendesen o van és 
-n(n) előtti kfn. u mindig megmarad (ellentétben a köznyelvi 
alakokkal, melyekben kfn. u >  o): tsokr (Zucker), potr (Butter), 
polvr (Pulver); sun (Sonne), nun (Nonne), kavuns (gewonnen), 
kspuns (gesponnen).

Kfn. i erős igék (praes.-ben kfn. í-vel) part. praet.-ában, 
továbbá a prass, impf. sing. 2. és 3. sz.-ében (1. sz.-ben é'-vel) nyelv
járásunkban kivétel nélkül: e (e). (Példák: 38. §., 4. és 5. p.).

A kfn. diphthongusoknak általában hosszú (ritkábban rövid) 
monophthongusok felelnek meg: uo >  ü, üe>  i, ie > ϊ ,  ou>  ä, 
öu>%, (S), ei >  ä (ritkábban ai).
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Nasalis (m, n, i^) előtt minden magánhangzó nyelvjárá
sunkban nasalis-szinezetü, tompább hangzású (mert a hangzó 
ejtésekor már nyitva van az orrüreg), sőt az egytagú szótövek 
végén álló n egészen beleolvadt az előtte álló magánhangzóba, 
mely ilyenformán hosszú orrhangú vocalis le tt: hö~ (Hahn), tsö~ 
(Zahn), se~ (sehen), hl~ (hin), sö~ (Sohn), spö~ (Span), sp$~ (Späne), 
jö~ (kfn. jän =  Weinbergszeile), tsve~ (kfn. zwéne, zwei; masc. 
főnevek előtt), tü~ (tun), kn~ (grün), stä~ (Stein), phai~ (Pein), 
tsau~ (Zaun), nai~ (neun) stb.

Etymologiai r-geminata és r +  cons, előtt a kfn. legnyíl
tabb rövid hangok (a és ä) minőségileg nem változnak (kfn. a 
akkor sem, ha megnyúlt) nyelvjárásunkban, a kfn. zártabb hang
zók pedig egészen nyíltak: a és ce (kfn. e >  ce abban a néhány 
esetben is, melyben megnyúlt: pcerk, bérc =  Berg; köérst, gerste =  
Gerste stb.). Tehát: kfn. a. >  a, ä; kfn. o >  a; kfn. ö >  ce; kfn. 
u >  a; kfn. ü >  ae; kfn. ä >  ce; kfn. e >  ce, öe; kfn. e >  ce ; 
kfn. i >  ce.

Áll e szabály a hosszú hangzókra is, ha azok megrövi
dültek (pl. leery v. leéri·/, kfn. lérche =  Lerche; cerst, kfn. éret =  
erst; hariys, kfn. hőrchen =  horchen; larplr v. larpr, kfn. lőr- 
ber =  Lorbeer; fcertsiy, kfn. vierzic =  vierzig).

Labialis, illetőleg veláris mássalhangzók szomszédsága okoz
hatta esetleg, hogy nyelvjárásunk néhány szavában q-t és u-t 
találunk kfn. a és o helyett: fqtr  (Vater), nqvl (Nabel), kqvl (Gabel), 
qyt (acht =  nyolez), vqyt (Wacht), vqytl (Wachtel), ksmqyt (ge
macht); fuyl (Vogel), huvl (Hobel), vul (wohl =  ugyan), múl (Mo
dell), multvarf (Maulwurf, kfn. molt-werf), sün v. sunt v. su (schon), 
kus (Gosche); mindezek a szavak azonban régebben hosszú hangzó
val is ejtődhettek, a mely aztán később is, mikor már megrövi
dült, megtartotta zártabb minőségét.

Számosabbak nyelvjárásunkban azok a szavak, a melyek
nek — ellentétben a köznyelvvel — umlautjuk van, mint azok, 
melyekben a köznyelvi umlaut hiányzik. Umlautos szavak: árvát 
(Arbeit), qs (Asche), ν φ  (waschen), 'ements (Ameise), meyst és 
meyt (du machst és er macht), freys (fragen; összes alakok um- 
lautosak), tes (das), sest és set (du sagst és er sagt), jekst és jekt 
(du jagst és er jagt), evr és eviy (ober), evrst (oberst), feür és 
feűrst (vorder és vorderst), ksvSnst (Gewohnheit), kréták (Krank-
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heit-ból) =  nyavalya, khimst és khimt (du kommst és er kommt; 
ófn. kumist >  kfn. kümst), tcerf és tcerfst (ich és er darf, du 
darfst; talán darf ieh-ból vagy dürfen >  tcerf» analógiájára), silr 
(Schulter), siliy (schuldig), kilts (Gulden), im (um, kfn. ümbe <  
ófn. umbi; varim· v. värim, tarim v. tärim stb., úfn. warum, 
darum), rifst és rift (du rufst és er ruft), praiyt (brauchte, prset. 
impf, conj.), kstrait (getraute, praet. impf, conj.), klenr és klentst 
(kleiner és kleinst, a klä~ =  klein alapfokból); kfn. -unge >  -ir  ̂
(mänin^ =  Meinung, artnir^ =  Ordnung stb.). Hiányzik a köznyelvi 
umlaut ezekben: luk (Lüge; kfn. luc, -ges <  ófn. lugina), slups 
(schlüpfen), fuftse és fuftsiy (fünfzehn és fünfzig), nuts3 és nuts, 
niksnuts (nützen és nütze, nichts nütze), sprau (Spreu — polyva, 
kfn. spriu), fsrukt (verrückt).

M ássalhangzók.

82. §. Mássalhangzórendszerünkből teljesen hiányoznak a 
kfn. zöngés explosivák (b >  p és v ; d >  t és d; g >  k, γ, y  és j), 
geminaták (ll >  l ; rr >  r ; mm >  m ; nn >  n; f f  > / ;  5J és j  >  s ; 
ss >  s; eh, ófn. hh > χ  és k; pp és bb > p; tt és dd >  t;  ck és 
/.: >  k ; sch — ss >  s) és p f  (ph) affricata (kfn. p f ph affricata >  p 
explosiva vagy ph aspirata).

A kfn. geminatákból lett egyszerű hangok és a kfn. p f (ph) 
affricatából lett p explosiva nyelvjárásunkban mind fortisok, mely 
körülmény phonetikai oka annak a hangtani jelenségnek, hogy az 
előttük álló kfn. rövid magánhangzó sohasem nyúlik meg nyelv
járásunkban.

Nyelvjárásunk eredeti egyszerű mássalhangzói rendesen 
lenisek, csak er >  r, ritkábban el >  l és l előtt szoktak fortis- 
ejtésűek lenni. Ezért nyúlik meg nyelvjárásunkban rendesen 
azok előtt a kfn. rövid magánhangzó és marad meg sokszor 
(illetőleg megrövidül a kfn. hosszú magánhangzó, a diphthongusból 
lett hosszú hangzó is !) emezek előtt. Külömben már a kfn. kor
szak vége felé gyakorolt l, r (=  el, er) az előző mássalhangzóra 
nyújtó, élesítő befolyást. (L. Wilmanns I, 181. §.)

A l, r, m, n sonansok is lehetnek : l, r, m, n.

83. §. E g y é b  f o n t o s a b b  v á l t o z á s o k .  I. As s i mi -  
l a t i o .  1. P r o g r e s s i v .  Kfn. -mb- >  ( -mm-) m : krum (krumbe=
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krumm), krim (krümbe =  die Krümme, Krümmung), amr (eirnber= 
Eimer =  akó, vödör), tumr (tumber =  dummer), khem (kembe =  
die Kämme, plur.); kfn. -nd- >  ( -nn )  n : find (finden), pins 
(binden), vin (die Winde, plur.), hun (Hunde, plur.), khin (die 
Kinder), hen (die Hände), san (die Schande), tsunr (Zunder), 
hunrt (hundert), unr (kfn. under =  unter); kfn. -ng- >  ( -nr^-) «, : 
sirid (singen), prind (bringen), kswnd (gesungen), tsur^ (die Zunge), 
per^l (Bengel =  kamasz), ur^r (Ungar), vin^rt (kfn. wingarte =  
Weingarten), tsailiiy v. tsaiüiu  ̂ (kfn. zitunge =  Zeitung); kfn. 
-Id- >  ( -ll-)  l : liolr (Holder =  bodza), siliy (schuldig), ιη φ  (mel
den), vil (kfn. wilde =  wild), pal (kfn. balde =  bald). 2. R e
g r e s s i v  a s s i m i l a t i o :  mufl (Mund voll), ha~fl (Handvoll), 
kromdt (kfn. grounmät, Grummet =  sarju), khamr (kann man), 
sumöl (schon einmal), vamr (wenn és wann man), taim és tarn 
(deinem), maim és mam (meinem), saim és sain (seinem), am és 
am (einem és einen), kam és kam (keinem), tsel (Zettel), pe~l 
(Pendel), kr Hl (Gretel — Margareta), έξΙ (Schädel), pail (Beutel), 
pqlman (Bettelmann), ρφ> (betteln , filpöps (Fiedelbogen). II. Dis-  
s i m i l a t i o :  palvlrn (barbieren =  borotválni), palvtrd (barbierer, 
Barbier =  borbély), oerpl (ertber, Erdbeere =  szamócza), saurumpl 
(sűrampfer =  sóska), marsi (Mörser).

Részleges progressiv assimilatio folytán minden kfn. -rs 
( r z ) > r s .  (Példák a 73. §.-ban).

Nem dissimilatio, hanem egyszerű képző-csere történt ezek
ben: Id'kh (leugnen), vaish (kfn. wigenen =  meszelni), rqyld (rech
nen), tsä'yld (zeichnen), trokh v. trekh v. trikld (trocknen).

84. §. S v a r a b h a k t i .  r és ch, l és eh, r és g közé át
meneti hangnak i hatolt be: kheeriy (Kirche), fariy  (Furche), tariy 
(durch), phceriy (Pferch), tsvoeriy (quer), stariy (Storch), party (kfn. 
bare, -ges =  männliches verschnittenes Schwein), äriy (arg), miliy 
(Milch, ófn. miluh); If, n f és rb közt halk 3 hallatszik némely 
szóban, hanyagabb beszédben: eldf (elf), tsvelsf (zwölf), sandft 
(sanft), randft (kfn. ranft, ramft =  Einfassung, Band), handf  v. 
handft (Hanf), fa r  dp (Farbe), mar dp (mürbe) stb.

Hogy kijelölhessük nyelvjárásunk helyét a mai németországi 
nyelvjárások közt, a következőket kell figyelembe vennünk:
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Paul szerint a II. lautversehiebung tekintetében a normális 
állapotot a keleti frank nyelvjárás tünteti föl, a mely mintegy 
a határt jelöli a felsőnémet (oberdeutsch) és a középnémet (mittel
deutsch) nyelvterület között. E keleti frank nyelvjárás és a mi 
nyelvjárásunk között a legfeltünőb külömbség az, hogy a germ. 
p explosiva a keleti frankban bizonyos esetben p f  affricata lett, 
nyelvjárásunkban soha; e p f  affricatának megfelel nyelvjárá
sunkban p explosiva vagy a szó elején magánhangzó előtt ph 
aspirata. Jellemző nyelvjárásunkra nézve továbbá a -ya v. -ltja 
(ufn. -chen, -eichen) diminutiv képző (külömböző alakjai a 72. 
§. jegyz.-ében vannak elősorolva) a felsőnémet nyelvjárások -li, 
-le dim. képzőjével szemben. E két legfőbb felsőnémet ismertető 
jegy (a p f  és a -li, -le) tehát nincs meg nyelvjárásunkban. Azon
ban nincsenek meg a középfrank nyelvjárásterület dat, wat, dit, 
it, allét (kfn. dag, wag, dig, ég, alleg) pronomen-alakjai, a melyek 
az alnémet í-t megőrizték, míg a mi nyelvjárásunk ezekben az 
alakokban is s-t tüntet fö l: tqs, iqs, s, alas.

E kritériumok alapján tehát kimondhatjuk, hogy nyelv
járásunk középhelyet foglal el a keleti frank és a középfrank 
nyelvjárás között, vagyis: rajnai frank nyelvjárás (rheinfränkisch).

N yelvjárási szöveg.

G y e r m e k v e r s e k .
1. haiopopaio vqs raplt im strö

ti maisryr phaifa s khetsja is frö.
2. slöf khintja élöf 

tr jqtr hit. ti söf 
ti motr hit ti lemr/r 
krista vaisa hemr/r.

1. Haiopopaio, was rappelt (raschelt) im Stroh ?
Die Mäuschen pfeifen, das Kätzchen ist froh.

2. Schlaf’, Kindchen, schlaf’ !
Der Vater hütet die Schaf’,
Die Mutter hütet die Lämmchen,
Kriegst du weisse Hemdchen.
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3. pats lienti (v. hentjd) tsam pats henti tsam 
vos vce.tr fqtr  (v. tata) prina 
phär rod.) m  phär vaisa strimp 
to vacrt as pip/a springs.

4. hmrkotsfi'/ltjd fli fart 
fli u f s^ksart 
holmrn naid roksak.

5. haio popaio
slq s kikltjd töt, 
s lekt mr kha~ a';>r 
un frest mr ma~ prot.

A kis gyereket térden lovagoltalak:
6. tros tros tril,

tr pauar hod a fii,
left s filtja νφ ,
hot tr pauar n tika tika trfii.

3. Patsch’ (klatsche) Händchen zusammen, patsch’ Händchen 
zusammen!

Was wird der Vater (Tata) bringen?
Paar rote Schuhe, Paar weisse Strümpfe;
Da wird das Bübchen (v. a gyermek neve) springen (laufen, 

rennen).

4. Herrgottskäferchen (Katicza-bogár, höde), iiieg’ fort!
Flieg’ auf (nach) Szekszárd!
Hol’ mir einen neuen Rucksack!

5. Eio popeio
Schlage das Hähnchen tot,
Es legt mir keine Eier 
Und frisst mir mein Brot.

6. Tross, tross drill,
Der Bauer hat ein Füllen (csikó),
Läuft das Füllchen weg,
Hat der Bauer einen dicken, dicken Dreck.
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A kis gyerek ujjait számlálják:
7. tqs is tr tauma, 

teer silt ti pia um», 
tőér lést sd uf, 
teer trét sa ham,
un teer klä~ putsanikl frest sa al ala~.

F ű z f a s í p-v e r s i k e.
A gyerek a fűzfaágat veri, puhítja kése nyelével s közbe 

ezt a verset mondja:
8. saft saft saida, 

hör in ti raid a, 
hör in krqva, 
frqsa ti/ ti rqva, 
frqsa ti'/ ti vild sai.

Ehhez hozzámondják még ezt i s :
9. motr kqpt mr » néltjd! 

vqs viltstd mid m néltjs ? 
sqkltjd ma/d.

7. Das ist der Daumen,
Der schüttelt die Pflaumen,
Der liest sie auf,
Der trägt sie heim [allein.
Und der kleine Butzennikel (Butzen-[-Nikolaus) frisst sie all’

8. Saft, saft seiden,
Haar in die Weiden,
Haar in Graben,
Fressen dich die Baben,
Fressen dich die wilden Säue.

9. Mutter, geb’t mir ein Nadelchen!
Was willst du mit dem Nadelchen?
Säcklein machen.



vqs viltstd mid m sfkltjd ? 
stcmryr lesd.
v<is viltstd mit td start ryr ?
spqtsjd vcerfd.
vqs viltstd mid m spqtsjd ?
prödd.
hants hinr m övd,
hants u f m tay,
lest ma~ phaifyd n hfld kray.

L á n e z v e r s  ( K e t t e n l i e d ) .
10. qnts, tsvä, trai, 

hikd, hakd hai, 
hikd hakd phqfrkhcern, 
ma~ fqtr vil d snitsr vám, 
snitst mr ä n polts, 
fa r  iy mid in ts holts, 
fa r  iy mid in ts krind krqs,

Was willst du mit dem Säeklein?
Steinchen lesen.
Was willst du mit den Steinchen ?
Spätzchen werfen.
Was willst du mit dem Spätzchen?
Braten.
Hans hinter dem Ofen,
Hans auf dem Dach,
Lässt mein Pfeifchen einen hellen Krach.

10. Eins, zwei, drei,
Hicke, hacke hei,
Hicke, hacke Pfefferkern,
Mein Vater will ein Schnitzer werden,
Schnitzt mir auch einen Bolz (Bolzen =  Geschoss), 
Fahre ich mit in das Holz,
Fahre ich mit in das grüne Gras,



se ΐχ n snivaisa hqs.
hqs, hqs, hqs,
sais tr u f ta~ nqs,
u f ta~ nqs sais ίχ tir ( tér),
uf m parti vqksg pirn,
pirn uf m päm,
f o  hör β ξ χ ί  mr tsüm,
tsäm fo  hör,
tr vai~ is klór,
klór is tr vai~,
tr hind hoű n sai~,a o ·
n sai~ hot tr himl, 
fo  kharn pakt mr sémi, 
senil fo kharn, 
tr ' f j r  plest ints ham, 
ints ham plest tr jé'ff, 
ti khü hód n tre-fr, 
n trfrr hot ti khü,

Sehe ich einen schneeweissen Has’. 
Has’, Has’, Has’,
Scheiss’ dir auf deine Nas’,
Auf deine Nas’ scheiss’ ich dir,
Auf dem Baum wachsen Birnen, 
Birnen auf dem Baum,
Von Haar flicht man Zaum,
Zaum von Haar,
Der Wein ist klar,
Klar ist der Wem,
Der Himmel hat einen Schein, 
Einen Schein hat der Himmel,
Von Korn backt man Semmeln, 
Semmeln von Korn,
Der Jäger bläst in’s Horn,
In’s Horn bläst der Jäger,
Die Kuh hat einen Träger (Euter), 
Einen Träger hat die Kuh,

Magyarországi német nyelvjárások. 6.



fo  Iqjtr meyt mr sü, 
sü fo Itftr, 
ti kants hoű s ffűr, 
d f $ r  hot ti kants
un tr fuks hoű n sivd éh laiis svants.

Von Leder macht man Schuh’,
Schuh’ von Leder,
Die Gans hat eine Feder,
Eine Feder hat die Gans,
Und der Fuchs hat einen sieben Ellen langen Schwanz.
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Értesítés.

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

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

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

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

emlékek,
Könyvkiadó-Vállalatból évenként négy kötetet 

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

Mindezen iskolák, könyvtárak, egyesületek stb. a Magyar Tudó. 
mányos Akadémia többi kiadványait 25 % engedménynyel szerezhetik 
meg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári hivatalánál.

Ha a föntebbi átalányösszeg az óv 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.



N yelv tudom ány . A Μ. Τ. Akadémia nyelvtudományi
bizottságának megbízásából szerkeszti Asbóth Oszkár. Első 
évfolyam, 1—3. szám. Egyes szám ára 1 kor. 50 fill.

Ez új folyóiratnak, melynek megindítását a Μ. T. Akadémia a nyelv- 
tudományi bizottságnak és az I. osztálynak előterjesztése alapján 1906. 
évi január 29-én tartott összes ülésében elhatározta, az a czélja, hogy 
általános és különösen indogermán nyelvészeti értekezéseken kívül tájé
koztató és ismertető czikkeket közöljön a külföldi nyelvtudomány hala
dásáról. Épp egy félszázada, hogy Hunfalvy Pál Magyar Nyelvészet czimü 
folyóiratának programmjában (I. köt., 1856., 7. 1.) a szoros értelemben 
vett magyar nyelvtudomány mellett a «hellén-latin nyelvtudomány»-ra 
is rámutatott, «úgy hívén, hogy ezek tudását kell legelőbb öregbíteni 
nálunk», s egyúttal a szanszkrit nyelv ismeretének fontosságát is hang
súlyozta. A Magyar Nyelvészetnek, 1862-től fogva pedig a Nyelvtudományi 
Közleményeknek hasábjain csakugyan meglehetős számmal jelentek meg 
az indogermán nyelvészet kérdéseivel foglalkozó értekezések, ismertetések 
és bírálatok, az utóbbi folyóiratban főleg Simonyi Zsigmond szerkesztő
sége idejében (J893—1895). Azonban az a körülmény, hogy ama tudo
mányágak fejlődése újabban mind nagyobb lendületnek indul, másrészt 
annak elismerése, hogy a Nyelvtudományi Közlemények főfeladata, hogy 
a magyar nyelvhasonlításnak nyisson teret, arra indította a nyelvtudo
mányi bizottságot, hogy egy új általános nyelvtudományi folyóiratnak 
megindítását javasolja és feladatául főleg ama tanulmányok gondozását 
tűzze ki, a melyek hazánkban szélesebb köröknek (főleg középiskoláink 
philologus tanárainak) érdeklődésére tarthatnak számot s a melyek a 
szoros értelemben vett magyar nyelvészetre is termékenyítő hatással 
lehetnek. E tudománykörök főkép a következők: 1. általános nyelvtudo
mány (főleg nyelvlélektani fejtegetések, a segédtudományok köréből külö
nösen phonetikai kérdések tárgyalása); 2. indogermán összehasonlító 
nyelvtudomány; 3. az egyes indogermán nyelvek közül főleg a görög, 
itáliai, germán és szláv nyelvekre vonatkozó tanulmányok. Az e körökbe 
tartozó kérdések egyrészt értekezések, másrészt ismertetések, bírálatok 
és kisebb közlemények alakjában tárgyaltatnak a folyóirat hasábjain. 
A folyóiratból, a mely Asbóth Oszkáb szerkesztésében Nyelvtudomány 
czimmel indul meg, évenkint ·— további intézkedésig — két ötives füzet 
fog (május 15-én és november 15-én) megjelenni.

M eg ren d e lh e tő

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

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.
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