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Magyarországi Német Nyelvjárások.
A  M . T ud. A k ad ém ia  n y e lv tu d o m á n y i b izo ttságán ak  m egb izásáb ó l 

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

A M. T. Akadémia I. (nyelv- és széptudományi osztálya) 1903 jún. 8-án 
tartott ülésében hozott határozatával kívánatosnak mondotta, hogy — 
magyar nyelvjárásainknak régóta folyamatban levő tudományos ismerte
tése mellett — a hazai nem-magyar nyelvjárások tudományos feldolgozá
sára irányuló tervszerű, rendszeres munkásság is indúljon meg s az e végből 
szükséges intézkedések megtételével az osztály kebelében fennálló nyelv- 
tudományi bizottságot bízta meg. В bizottság javaslata alapján az osztály 
mindenekelőtt a hazai német és szláv nyelvjárások tudományos feldolgozá
sát és ismertetését határozta el és egy-egy sorozatnak megindítását mon
dotta ki, melyben az illető nyelvjárásokra vonatkozó tanulmányok meg 
fognak jelenni; a M. T. Akadémiának 1904 január 25-én tartott összes 
ülése pedig megszavazta az e vállalat megindítására szükséges költségeket-

Midőn e határozatok értelmében a Magyarországi Német Nyelvjárások 
ez. sorozatot megindítjuk, azt hiszszük, hogy ezzel szolgálatot teszünk 
nemcsak az általános nyelvtudomány ügyének, hanem a magyar nyel
vészetnek is, a melynek művelését Akadémiánk mindig egyik legelső 
feladatának és kötelességének ismerte. Hogy csak egyet említsünk: a 
magyar nyelv kölcsönszavaira vonatkozó kutatásnak okvetetlenül szüksége 
van a 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 haza mindén 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. 921. 
Ára 1 kor. 80 fill.

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

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

E tanulmány szerzőjének nem adta meg a sors, hogy öröme 
teljék első önálló munkája megjelenésében: néhány nappal azután, 
hogy dolgozatán elvégezte az utolsó javítást, súlyos betegsége 
végkép kimerítette erejét s ő élete tavaszán sírba szállott.

Hajnal Márton 1883 decz. 4-én született Isztiméren, Fejér
megyében. Középiskolai tanulmányait a székesfej érvári, rózsa
hegyi és lévai főgymnasiumokon végezte s az 1902/3. év második 
felében a budapesti egyetemen iratkozott be, hogy itt a tanári 
pályára készüljön. Szaktárgyaiul a magyar és német nyelvet s 
irodalmat választotta, de a mellett megtanulva horvátul, nagy 
buzgósággal foglalkozott ezzel a nyelvvel és irodalommal is s a dél
szláv irodalmaknak a magyar és a német irodalommal való kap
csolatait kutatta. Szorgalmával és tudományszomjával csakhamar 
magára vonta tanárai figyelmét, állami ösztöndíjban részesült s 
állam segélylyel töltött egy évet a zágrábi egyetemen is. E közben 
el kezdett dolgozgatni magyar, német és horvát folyóiratokba s 
czikkeinek lajstroma, fiatal korát tekintve, már nagyon figyelemre
méltó irodalmi munkásságról tanúskodik:

a) Magyar nyelven: 1. Karnarutic és a Zrinyiász; Egyet. 
Philol. Közlöny XXIX., 111—125., 200—213., 279—297. —
2. Y. Dezelió, Maksimilijan Vrhovac (ismertetés), u. о. XXIX., 
878. — 3. Melich János, Szláv jövevényszavaink (ismertetés), 
u. о. XXX., 231. — 4. M. Curcin, Das serbische Volkslied in 
der deutschen Literatur, és C. Lueerna, Die südslavische Ballade 
von Asan Agas Gattin und ihre Nachbildung durch Goethe 
(ismertetés), u. о. XXX., 377. — 5. A Zrinyi-Frangepán-család 
az irodalomban, u. о. 422—426. — 6. Bojnicic magyar nyelv
tana, Magyar Nyelvőr XXXIV., 423. — 7. Gjalski Sándor,

1 *Magyarországi német nyelvjárások. 4.
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A Faust-keringö, Magyar Szemle XVII., 329. — 8. Borotha 
Vladimir, Két nap, u. о. XVII., 377. — 9. Gjuro Surmin, 
Hrvatski preporod (ismertetés), Egyet. Phil. Közi. XXX. к.

b)  Német nyelven: Nikolaus Krajacevic — Peter Petretic, 
Archiv fü r  slavische Philologie XXVIII., 315—321.

c) Horvát nyelven: 1. Melich J., Szláv jövevényszavaink 
(ismertetés), Nastavni vjesnik XIV., 443. — 2. Ivan Pergosié, 
u. о. XV. k. — 3. Esteticka vrijednost Zrinijade, u. о. XV. k. —
4. Havass Bezső, Dalmát irodalom (ismertetési, Savremenik 
L, 228.

1904 május havában egyetemi pályadíjat nyert szülőfaluja 
német nyelvjárásának tudományos leírásával. De a sorvasztó 
kórtól megtámadt szervezete nem bírta sokáig a megfeszített 
munkát. 1906 őszén, mint a budapesti tanárképző-intézet ösztön
díjas tagja, egyetemi tanulmányainak befejezésére s doktori szi
gorlatra készült, de még mielőtt óhajtása valóra válhatott, le
roskadt s október 16-án, 23 éves korában elhunyt. Sok nemes 
vágyat, szép reményt vitt magával sírjába, — azoknak reménységét 
is, a kik szerették, becsülték. Nyugodjék békében!

Budapest, 1906. október 25.
Petz Gedeon.



Az isztiméri német nyelvjárás hangtana.

Isztimér Fejérmegye északnyugati részében van; hozzá, 
mint körjegyzőséghez, tartozik Gut-Tamási, Kuti és Balinka 
község. E községek lakói kizárólag róm. katholikus vallású, német 
ajkú földmívesek, régebben különösen bortermeléssel foglalkoz
tak, most pedig főfoglalkozásuk az állattenyésztés. A négy köz
ségben most csekély és jelentéktelen eltéréssel (Balinka: i k'um ~  
Isztimér: i krim v. ö. 27. §. f., 23. 1.) ugyanazt a nyelvjárást 
beszélik, melynek leírására e dolgozatomban vállalkoztam.

Úgy Isztimér, mint különösen Gut-Tamási története régi 
időkbe nyúlik vissza. Gut-Tamásira vonatkozólag fontos, hogy 
még Kézai Simon említi, hogy Szt. István idejében Kelad és Gut 
testvérek, kik a Hohenstaufokkal is rokonságban voltak, Magyar- 
országon letelepedtek; Kelad és Gut — Kézai szerint — a svábok 
nemzetségéből, Stoff várából erednek.

Isztimér szintén már egy 1439-beli adománylevélben elő
fordul Sterner néven; más oklevelekben Sthemernek, Ztemernek 
is írják, ebből egy Estemer fokon át, mely tényleg kimutat
ható I. Lipót egyik oklevelében, lett Isztimér. Egy 1469-iki ok
levél följegyzi néhány isztiméri jobbágy nevét: Csywkés Benedek, 
Pogány Tamás, Vincze János, Tolnay Döme, Veres Pál stb., — ezek 
a nevek arra engednek következtetni, hogy Isztimér akkori lakói 
magyarok voltak. A török uralom alatt, mint sok más falu, 
Isztimér is elpusztult, lakatlan lett. Az 1702. évi összeírásnál 
Isztimér mint Zichy István gróf birtoka van fölvéve, ki az akkori 
kor szokása szerint kipusztult, lakatlan birtokait németekkel 
telepítette be. Tudjuk, hogy ebben az időben III. Károly, majd 
leánya Mária Terézia a legcsábítóbb ígéretekkel csalogatja a né
meteket hazánknak a törökök által elpusztított vidékeire, melyek 
a török kivonulása után lakatlanok lettek. A fölhívásnak meg is
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lett az eredménye; a bevándorlók a Duna tájékán vonultak le
felé, közben-közben azonban egyes kisebb csapatok elmaradoz
tak ; így telepedtek le egyes csoportok pl. Budakeszin, Solmáron, 
Hidegkuton, melyekről Czoernig azt mondja: «— diese einst 
magyarischen alten, zu Anfang des XVIII. Jhdts aber entvöl
kerten Orte wurden 1718 durch Schwaben wieder bevölkert.» 
Valószínűleg erre az időtájra esik Isztimér első telepeseinek be
jövetele: Károly János ugyan nem tud erről, legalább egyszóval 
sem említi, Schoderbeck, ki 1901-ben («Fejérmegyei Napló» jul.) 
rövidke czikkben foglalkozik Isztimér történetével, beszél egy 
1722. első bevándorlásról, de nem említ semmi hiteles forrást 
erre vonatkozólag. Hogy volt egy első település, az kétségtelenül 
kitűnik Zichy István gr. egy 1751. szept. 29-en Palotán (ma: 
Várpalota) kelt német nyelvű szerződéséből, melyben elmondja, 
hogy néhány szegényebb ember, a kik eddig Ober-Gáal, Száar, 
Baja, Gyéroth, Hidegkút, Márkó, Olaszfalu, Oszlop községekben 
laktak, azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy engedje át a 
Palota uradalmához tartozó Isztimér pusztát lakóhelyül és bir
tokul. Zichy István tehát az alapítólevélben leírt föltételek mellett 
szerződést köt velők és a szerződő feleket mind névszerint föl
sorolja. Ha az itt fölsorolt nevek képviselői által alapított csa
ládokat Isztimér mostani lakosai közt keressük, úgy igen kevés 
kivétellel majdnem mind megtaláljuk (Huber, Müller, Jungwirth, 
Stoll, Böhrich, Stollar, Horn, Winkler, Spiess, Winkelmann, Korb, 
Mayer, Sautner (most: Ksautne), Ziegler stb.), a lakosság zömét 
azonban nem ezek képezik, hanem valószínűleg az 1720 táján 
bevándoroltak.

Hogy honnan jöttek elődeink, erre a kérdésre semminemű 
történelmi adat (legalább eddig földerített adat) nem ad fölvilá- 
gosítást. A belységbeli jegyző volt szíves velem erre vonatkozó
lag közölni, hogy az első plébános (a plébániát 1753-ban ala
pították) följegyzése szerint az 1700-ik év első felében a 
Schwarzwaldból jöttek. Úgy látszik, ez alapon ünnepelték a 
község 200 éves fönnállását 1901-ben. Schoderbeck előbb em
lített kis czikkében szintén említ efféle adatot, de valószínű, 
hogy egyik sem látta a följegyzést (ha ugyan létezik); annyi 
mindenesetre kétségtelen, hogy az adat -— legalább is a mi a 
helyet illeti, a honnan jöttek — téves, mert hisz látni fogjuk,
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hogy nyelvjárásunk határozottan bajor-osztrák, a Schwarzwald- 
ban pedig már a XII. században egy specialis dialectus, az 
úgynevezett schivarzwaldschwäbisch fejlődött ki, mely nyelvjárá
sunkkal semmi lényeges egyezést nem mutat (v. ö. Höfer 
ismertetését, Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache II. 
214—19. 1. vagy Wilhelm Unseld «Schwäbische Sprichwörter 
und Redensarten» czímü nyelvjárási szövegét a Zeitschrift für 
hochdeutsche Mundarten I. 98, 155, 366. 1. vagy ugyanazon 
folyóirat más helyein található Schwarzwald-vidéki nyelvjárási 
szövegeket). Tanulmányom alapján tisztán nyelvészeti úton 
igyekeztem legalább megközelítőleg megállapítani, hogy honnan 
jöttek elődeink (v. ö. 59. s köv. 1.).

Igyekeztem, hogy az egy.es hangok fejlődéséről, elváltozásá
ról szólva a legkülönfélébb példák fölhozásával nyjk. szókincsét 
lehetőleg belefoglaljam dolgozatomba. Néhol az eltérő sajátságok 
okát is törekedtem megmagyarázni, máshol az illető sajátságra 
vonatkozó különféle nézeteket hoztam föl, de volt eset, hogy 
megelégedtem a tény konstatálásával és nem bocsátkoztam kétes 
értékű magyarázgatásba; jól mondja erre vonatkozólag Wegener 
(Paul, Grundriss У. Abschnitt «Die Bearbeitung der lebenden 
Mundarten» czímű fejezetben): «Es ist nicht zu erwarten, dass 
der Specialforscher die Gründe für die abweichenden Sprach- 
erscheinungen auffindet, aber wohl, dass er das Sprachmaterial 
beibringt.» Ezt az elvet tartottam szem előtt a nyelvjárási anyag 
gyűjtésénél és annak földolgozásánál.

I r o d a l o m :  K. von Czoernig: Ethnographie der österreichischen 
Monarchie. Wien 1855. — J. Gradl: Die Mundarten Westböhmens. (Meg
jelent a Dr. Brenner О. és Dr. Hartmann A.-tól szerk. Bayerns Mundarten 
czímű folyóirat 1S91—1895. III. kötetben). — Károly János: Fejércdrmegye 
története. Székesfehérvár IY. k. 1896—1901. — Fr. Kauffmarn: Geschichte 
der schwäbischen Mundart. Strassburg 1890. — P. Lessiak: Die Mundart 
ron Pemegg in Kärnthen. (PBB. XXVIII. 1903). — K. Luick: Zur Ge
schichte der deutschen E  und О Laute. (PBB. XIV. 127 1. 1889). — K. 
Luick: Deutsche Lautlehre. Leipzig—Wien 1904. — Melich J.: Melyik nyelv
járásból valók a magyar nyelv német jövevényszavai. (Értek, a nyelv- és 
széptudományok köréből. XVH. Budapest 1901). — Müller J . : A franz- 
feldi német nyelvjárás. (Egyet. Philol. Közlöny XXV. 1901). — H. W. Nagl: 
Da Roanad. Grammatische Analyse des niederösterreichischm Dialectes. Wien 
1886.— J. Schatz: Die Mundait von Imst. Strassburg 1897. — K. Schmel- 
ler: Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt. München 1821. —•
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К. Schmeller: Bayerisches Wörtei'buch. 2. kiad. 1872. — Schmidt Henrik: 
A verbászi német nyelvjárás. (Egyet. Phil. Közlöny XXIII. 1899). — J. 
Schwäbl: Die altbayerische Mundart. München 1903. — W. Vietor: Die rhein
fränkische Umgangssprache in und um Nassau. Wiesbaden 1875. — K. Wein
hold : Bayerische Grammatik. Berlin 1867. — J. W inteler: Uber die Verbindung 
der Ableitungssilbe got. -atj-, ahd. -azz- mit Guttural ausgehenden Stämmen 
resp. Wurzeln. (PBB. XIV. 455. 1. 1889).

B ö v i d í t é s e k :  nyj. =  nyelvjárás, nyjk. =  nyelvjárásunk, ófn. — 
ófelnémet, kfn. =  középfelnémet, úfn. =  újfelnémet. (Az úfn. főnévi ala
kokat nagy kezdőbetűvel írom megkülömböztetesül a kfn.-éktől.) A jel 
megfelelést jelöl, a >  vagy <  a fejlődés irányát tünteti fel.

I. Phonetikai ism ertetés.

A) N y elv já rá su n k  hangjai.

1. Z ö n g e h a n g o k  (Sonorlaute): 1. q, q, a, ä, e, ce, g, e, 
e, i, i, <2, o, y, u, ö, y, ü, — V, э, i, — qi, qu, gu, аъ, ye, 
at, qt, yt. — Az egyes magánhangzók lehetnek mennyiségükre 
nézve rövidek (q.í, ö, ä stb.), vagy hosszúak (q, i, ö, ü), vagy 
igen hosszúak: a.

2. F o l y é k o n y  (liquidae) h a n g o k :  l, r. Az l igen gyak
ran sonans (szótagképző) l, az r azonban rendesen csak mint 
mássalhangzó fordul elő és igen ritkán szótagképező r.

3. O r r h a n g o k  (nasales): m, n, y. Ezek közül az и lehet 
szótagképző n is, igen ritkán az m is ilyen szerepű. A guttura- 
lisok előtt levő м-пек a szokásos n-nel való külön jelölését nem 
tartottam szükségesnek.

4. O r r h a n g ú  m a g á n h a n g z ó k  (naso-orales): q~, a~, 
qr, e~, g~, u~, i~, — qu~, ei~, ye~ [pontosabban: y e ].

5. Mint néma zönge idesorolható a h (tiszta hehezet), mely 
az utána következő hangzó articulatiójával megegyezően kép
ződik.
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II. Z ö r e j h a n g o k  (Geräuschlaute):

consonantes explosivse spirantes

labiales
bilabiales: P V

dentilabiales: — f
dentales alveolares: t s, s

-4-3

О
gutturales к

Ч-ч
palatales z

labiales
bilabiales: b —
dentilabiales: — w

<DдО) dentales d z

gutturales 9
palatales j

Vannak összetett mássalhangzók is: 1. a s p i r a t a e  (ex- 
plosiva+hehezet): k' (kh), í '( th ) .— 2. a f f r i c a t a e  (explosiva+ 
homorgan spirans) a) zöngétlenek: ts, ts, к/, p f — b) zöngés: 
dz, dé [ez utóbbiakra kevés példám van, a di-re csakis egy, az 
idegenből (magyarból) átvett: kindíis (kincses) v. ö. 51. §. 3.].

Megjegyzés. A hangok átírásában lehetőleg a hasonló irányú 
német szakmunkákban talált jelöléseket használtam, azonban 
minden egyes hangnál pontosan meg fogom jelölni az articula- 
tiót, annál is inkább, mert nálunk nem mindig tökéletesen 
egyezik meg az articulatio a hasonló jellel jelzett más nyelv
járásbeli hangok articulatiójával.

2. §. A magánhangzók közül ajakműködéssel képződnek 
(labiales): a , á, a, q, о, ц, и, ö» у, ü, се, ajakműködés nélkül (il
labiales) képződnek: q,, {, i, e, q, e, ё.

3. §. á (d)-val azt a hangot jelölöm, mely [low-back-narrow, 
pl. angol saw, Sie vers o'] legalsó nyelvállással és kissé hátra
húzott nyelvvel képződik, miközben az ajkak a lehető legszű
kebb nyílást alkotják és a fogaktól kissé elállnak. — fádэ (Va
ter), hast (hast).
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4. §. a egy о és q között levő hang, középső nyelvállás
sal képződik, mint az q hang, csakhogy a nyelv kissé hátrább 
húzódik és az ajakműködés nagyobbfokú. — wav, (wahr), luve 
(Haar).

5. §. q illetőleg q (q) teljesen megegyeznek a magyar a, 
illetőleg d-val. — q tulajdonképen csakis mint nasooralis fordul 
elő. — mqmt (Monat), kqy (jähe), hqs (heiss).

6. §. ö (ö) szűk ejtésű, q széles ejtésű labialis hang, kö
zépső nyelvállással, úgy hogy a nyelv az alsó fogsort gyengén 
érinti. — löm (loben), töy (doch), kqid (Gold).

7. §. о (ö) homorgan képzésű az ufn. ö-vel. — ksö (Ge
selle), Pötl (deminutiv alakja Leopold-nak).

8. §. g azon zárt [mid-front-narrow, Sievers e', az angol 
phonetikusok transscriptiójában előforduló e'-féle] hangot jelö
löm, mely úgy képződik, hogy a nyelv nyugalmi helyzetéből 
kimozdulva hátrafelé húzódik és a nyelvcsap (uvula) felé toló
dik, az alsó fogsort pedig erősen érinti. A nyelv háta ilyenkor 
nyerges (dorsalis). — lezn (lesen), km (essen).

9. §. £ nyílt [nem tökéletesen low-front-wide] hang, mely 
kfn. hangsúlyos e-féle hangból fejlődött rákövetkező r előtt. — 
fittyem, (verderben).

10. §. or egy legalsó nyelvállással és ajakműködéssel kép
zett palatális hang. közeledik az Ő-höz [Szinnyei á-vel jelöli], 
szó végén hosszú, külömben rövid. — soetn (selten), hoe (hell).

11. §. ё teljesen megegyezik a magyar zárt é'-vel. — kit; 
(Klee), knedi (gnädig), sleyt (schlecht).

12. §. i (t) illetőleg й (it) „phonetikai szempontból meg
egyeznek a megfelelő úfn. hangokkal. — findn (finden), sim 
(siben), süm  (Sonne), früm  (from).

13. §. ц (mid-back) г illetőleg в-val kapcsolatban fordul 
elő; nagyon közel áll az o-hoz, de mégis inkább minősíthető 
M-nak. — tqyem (Turm).

14. §. i olyan é és * között levő hangot jelöl, csakis
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в-val, mint re diphthongus fordul elő. — mied (müde), ieb 
(Erbe).

15. §. г-vel olyan i és j között átmenetet képező hangot 
jelöltem, lehetne palatális consonantikus vocalisnak is minősí
teni, mely, rendesen eső diphthongusok második elemét képezi. 
— aid (alt).

16. §. B-val azon rövid (í-nak megfelelő hangot jelöltem, 
mely hangsúlyos vocalisok után következő r helyébe lép. — 
A déli bajor-osztrák nyelvjárásokban — Lessiak szerint — az r 
még megtartotta consonans természetét, nyelvjárásunkban azon
ban határozottan olyan rövid <j-féle hangnak hallatszik a voca
lisok után álló r és ezért a transscriptióban efféle jelet is hasz
nálok : в, megkülömböztetve az a-től, bár gyakran nem lehet a 
két hang között határozott küiömbséget tenni; különösen he
lyezet, gutturalis aspirata és nasalis consonans előtt az э is 
olyan rövid a felé közeledik.

17. §. э hang, melynél (mint az г és в-nál) az expiratio 
gyöngébb, a hangrés nyíltabb, a rezgés nem oly szabályos, hozzá- 
csatlakozhatik némi zörej is és így a zenei hang sem oly tiszta.
— э-vel a hangsúlytalanság folytán reductiót szenvedett hango

kat jelölöm, rendszerint hangsúlytalan e-féle hangot. — der (ha
tározott névelő) ~  td (ellenben: der pronomen relativum ~  
tee), Leinwand ~  leimst, kfn. hantschuoch ~  hq,ntss.

Megjegyzés. Hogy az egyes diphthongusokat hogyan ejtik 
ki nyjk.-ban, azt az egyes diphthongusok elemeinek pontos pho- 
netikai jelzésével igyekeztem feltüntetni. Az ei kiejtésére vonat
kozólag V. ö. 32. §. Jegyzet.

18. §. O r r h a n g ú  m a g á n h a n g z ó k  (naso-orales) úgy 
képződnek, hogy sem a szájüreg, sem az orrüreg nincsen telje
sen elzárva és így a levegőáram a száj- és orrüregen egyszerre 
távozik, a) Ilyen orrhangúakká a magánhangzók nasalis conso
nans szomszédságában lesznek és ilyenkor a consonans vagy 
megmarad (az ajkak összecsukódás által megszüntetik a hang
zást), vagy elmarad; ez utóbbi eset az egytagú szavakban ren
desen beáll: lón ~  Iqr, rän ~  rqr (schlank; csakis állatokról 
mondják), máne ~  mqr Lcsakis schein sei~-vel összetéve
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használatos: mq~sei~ =  holdvilág], min ~  mei~, win ~  wei~, zen 
(zéhen) ~  tse~, úfn. Zaun ~  tsau~, gehen ~  ke~, stehen ~  ste~, 
kfn. schoene ~  se~, bie ~  pei~, kren ~  kre~ (torma), nein ~  nqr 
stb. — b) i vocalis rendesen nem nasalizálódik, ich bin ~  i pi, 
mégis: hin «-> hí~; nasalizált г helyett e-féle hang van : riemen 
~  re~v,m stb. (v. ö. 39. §. b)). —  c) Labialis vocalisok is rit
kán szenvednek nasalizálódást, kivéve: son ~  su~. — d)  Diph- 
thongusoknál az első elem nasalizálódik: prau~ diminutiv 
alak : prqrú (lónév). — e) Hosszú n rendesen hangzik, mint 
consonans: Henne ~  hen, mégis: Mann ~  mqr, kann k'qr 
alakok fordulnak elő, minek oka, hogy ezekben nem ejtettek 
hosszú n-1. — f)  A vocalis és a nasalis consonans közé (talán 
csak orthographice) eső h nem akadályozta meg a nasalizálódást: 
maehen ~  mqr, drsehen ~  trq~, nsehen ~  nqr, ze wihen 
nachten ~  tsa wei~ naytn, hasonlóképen: wei~rauy (tömjén). — 
g) Kimutatható ok nélkül állt be a nasalizálódás ebben: hqr 
(mi?!). — h) m elmaradására csak ezt az egy esetet ismerem: 
pqrwQi (úfn. Baumwolle).*)

19. §. A mássalhangzóknak táblázatban való feltüntetése 
után még a következő megjegyzéseket kell tennem :

a) l i q u i d s e :  Z-nek mélyhangú vocalisok szomszédságá
ban a nyelvnek nagymérvű hátrahúzódása miatt erősen guttu- 
ralis hangzása van, külömben rendesen postdentalis. — r szó 
kezdetén rendszerint alveolaris, vocalis után, ha az hangsúlyos, 
r-ből u lesz (kivételnek látszik: heir at, csakhogy itt összetett 
szóval van dolgunk: kfn. hí-rat, azért maradt meg az r ;  a pgeri, 
stavri stb. alakokra vonatkozólag v. ö. 41. §. II. 2. Megjegyz.), 
a -rer végű szavakban (kfn. pharraere, pharaerer, pherrer ~  
pfanra, Istimerer =  istáimra stb.) az r nagyon elöképzett r és 
bizonyos nyomatékkai ejtik ki.

b) n a s a l e s :  n rendszerint postdentalis, к közvetlen szom
szédságában gutturalissá válik: ilyenkor а к képzési folyamatá
nak felénél megszűnik a továbbképződés, az orrüreg kinyílik és

*) A szó végéről elmaradt n a folyóbeszédben ismét fel
lép : ma~ plurálisa: тапэ; ekkor azonban a nasalizálódás nem 
szűnik meg, csak csökken.
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egyenes átmenet van a nasalis hangba; pl. knád (Gnade), knau~, 
кпцг így is : kmui (kín. genuoc) stb. •— m bilabiális. — у tulaj
donképen kétféle: n k > y  palatális és ng, gn >  у gutturalis, 
csakhogy a kettő között legtöbbször elmosódik a külömbség. — 
у rendesen olyan befolyással van az előző vocalisra, mint a na
salis consonans n, m (v. ö. 23. §.) csak midőn g(e)n >  y, akkor 
nem: tehát: jay (jagen), müy (kfn. mähen [mán], úfn. Mohn), 
vagyis a vocalis színezete nem változik.

c) l a b i a l e s :  a spiránsokra vonatkozólag fontos, hogy a 
dentilabialis tenuis f-en kívül van fortis bilabiális v is, mely 
mindig fellép nyjk.-ban szóvégi és l, r utáni szóközépi germ, p 
helyén : óaln. scáp ~  söv, scip ~  s iv ; néha p f-bői való fejlődés
nek látszik: kfn. searpf ~  saw ; Kauffmann szerint itt is eredeti
leg p volt, ő ugyanis a scarpf és hasonló alakokat a *skarppa- ge
mmáit p -s alakra vezeti vissza (Beitr. 12, 505,). Ilyen bilabiális 
spirans van az up >  @»-ban, Nörrenberg itt is egy uppe alakot 
tesz fel. — A p f  affricatában is valószínűleg ilyen bilabiális fortis 
spirans van, de ebben az esetben a conventionalis p f  jelölést 
megtartottam: tsäpfd ~  kfn. zapfe, ófn. zapfo.

d) a у is tulajdonképen kétféle hangot jelöl (v. ö. úfn. 
ich-nek c/i-jét az úfn. ach-beli с/г-vel), a külömbség a kettő kö
zött az, hogy az egyik у előbbre képeztetik (prsepalatalis), mint 
a másik y, a mely mediopalatalis; ez utóbbi rendesen szó végén 
fordul elő, más esetben у  van, miért is egyszerűség kedvéért a 
kétféle hang jelölésére csak egyféle jelet használok.

Megjegyzés. A teljes pontosság kedvéért megemlítem, hogy 
a szóvégi médiák: b, d, g, z, w lanyhábban ejtetnek ki, úgy
hogy redukált hangoknak is lehetne őket minősíteni, a mennyi
ben a képződés folyamatának felénél egy kis szünet áll be és a 
képződési folyamat második része (a nyelvnek nyugalmi helyze
tébe való visszatérése) csak azután történik.

B) H an gsú ly .

20. §. 1. E r ő s s é g i  (exspiratorikus, dynamikus) h a n g 
s ú l y .  a) Mondathangsúly. A mondathangsúlyra vonatkozólag 
az az általános szabály állítható fel, melyet Behaghel így formu- 
lázott: «Zwei Wörter werden gleich stark betont, wenn beide
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für den Hörenden von gleicher Bedeutung sind; sie werden ge
wöhnlich — es ist das keine unbedingte Notwendigkeit — ver
schieden betont, wenn dies nicht der Fall ist» (Geschichte der 
deutschen Sprache2 682. 1.). Hogy ez az általános szabály az 
egyes konkrét esetekben nyjk.-ban hogyan érvényesül, azt a 
kővetkezőkben a kijelentő és kérdő mondatok hangsúlyozásáról 
szólva láthatjuk. A k i j e l e n t ő  mondatokban az egyik szó, a 
mely a beszélő felfogása szerint a legfontosabb a mondatban, 
emelkedettebb hangon, minden mondatbeli fontosabb szó egy
formán mellékhangsúlyozással hangzik, a többin pedig nincs 

i 2 2 i
hangsúly. Téz íz in färb sei~ pfei/э . ge riz fo sei ni leid wgk 

2 2 2 1 2 " 2 i
кауэ und had gem tíz men£ toy k' eint. Wams ivqn in wq/id

_2 i ' 2 ' 1 2
кауэ, heme hrets a v, hqits. — Tg Щп d sauátetn, wankend

2 l ‘ §
wgerqr kfivdut lied.*) — Jellemző, hogy a főhangsúlyos szó ren
desen az utolsóelőtti helyen van és ilyenkor az utolsó helyen
álló szó rendszerint mellékhangsúlyos. Igekötőn is lehet a mon-

2 1 2 _ 2 i 2
dat főhangsúlya: Wqn;> néd wqreini кауэ, hedd néd aus я mjasn.

i w 1 2
Ti WQikn hamzi kants abitrqd, td krivym» swqli тфвгэп sau».

2 ^ 1 2  i 2
Pis tg в seini midn Ms dim k'a~, tqwei wgv,d:> síje rin auznam ke~. 
— A k é r d ő  mondatoknál külömbség van a névmásos kérdés 
és a többi kérdő mondat hangsúlyozása között; az első eset
ben, a névmásos kérdésnél, a főhangsúly mindig a mondatbeli 
igén van és pedig ha az összetett időben van, akkor annak part.
perfectumi alakja főhangsúlyos, míg a segédige mellékhangsú-

2
lyos, a többi mondatrész pedig hangsúlytalan. Wge had gemzzten

2 1 i 2
kém? Wqn izя ten к'ётэ? Wav,rum kéts gem ten e kced? A nem 
névmásos kérdésekben a mondat élén álló ige (vagy segédige) 
mellékhangsúlyos, a mi után pedig kérdezünk, az főhang
súlyos ; az ige is lehet főhangsúlyos (összetett időben az
igének part. perf. alakja), ha az igével kifejezett cselekvésre

2 2
vonatkozik a kérdés, pl. Háts gerne z kém? íz  э ty,et kwést?

*) A mondatbeli főhangsúlyt a szó fölé tett 1-gyel, a mel
lékhangsúlyt 2-vel jelölöm, a hangsúlytalan szó jelöletlenül marad.
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g г _  i  . г

kédaten рЦп I í z  ten sei~, my/ida hißts wicb kray ? Iz ten sei~
g * i

m\L}dd hints widd krq,y ? K'ints ez fant äks nq~ sld/э? *)
b) S z ó h a n g s ú l y .  Nyj.-unkban feltűnő, hogy a synkope 

és az apokope oly nagy szerepet játszik, hogy a szavak majd
nem kivétel nélkül — nem tekintve az összetett szavakat — 
egy-, illetőleg kétszótagúak. Ez a sajátság mindenesetre a szó
hangsúllyal függ össze. A szóhangsúlyra Behaghelnek a mon
dathangsúlyról felállított általános elvét úgy lehet alkalmazni, 
hogy itt is főhangsúlyos a szónak legfontosabb eleme: a tővocalis, 
nyj.-unkban legtöbbnyire az első szótag; a második szótag -— 
az egyszerű szavakban ■— vagy mellékhangsúlyos, rendesen ha
synkope eredménye, vagy teljesen hangsúlytalan. Pl. kwqnat (Ge
wohnheit), fddd, Iqinpm. ksekat, woeliy (Wahl), stokiy (Stockung), 
k'iv.yp -— rrehíi (ruhig), k'ädi (Katharina), kwdité'ti (gewaltig, tulaj-

У r I r  у г

donkép: gewalt-tätig), k'eirei, raudi (így is : rudi).**)
Kivételt képeznek az idegenből átvett szavak, melyekben 

rendesen az illető idegen nyelv hangsúlyozása van megőrizve.
prdwim, spätsten (és effélék analógiájára ilyen hangsúlyozású a 
nyj.-beli simlisen, sinnen-ből l frequentativ képzővel továbbkép
zett alak), salad (kfn. salát, olasz salata — insalata, a hangsúly 
teljesen a második szótagon van, ellentétben a középsváb vidé
ken ejtett sälad-d&l, a melyben Jakob A. közlése szerint a máso
dik szótag alig hallható). A magyarból átvett szavak hangsúlyo
zása a nyj.-beliekétől alig tér el, mert a magyarban is mindig
az első szótag hangsúlyos: tsdwanka (csavargó), кёр.тё (köpönyeg). 

Az összetett szavakban is az előtag első szótagja főhang

*) A kérdő mondatokban a főhangsúlyos szó nagyon 
nyújtva, a főszótag jóformán kettős hangsúlylyal (fogyó) ejtetik 
ki, melyhez hasonló lehetett a görög nvelvbeli perispomenon 
hangsúly, azért ennek a jelzésére is a görög nyelvben haszná
latos jegyet vettem.

**) A szóhangsúlynál a főhangsúlyos szótagot --vei, a mel
lékhangsúlyosat * -vei jelölöm, a hangsúlytalan szótag pedig 
jelöletlen marad.
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súlyos, a második (ha van) hangsúlytalan, a második (utó-)tag 
első szótagján mellékhangsúly van: куъпэгащ (tyúkszem), k'aspäpl 
(mályva), ásíjedsupm (víz, a melyben tésztát főztek ki), к intstijpn, 
krautstingl. Ha azonban a nyelvérzék már nem érzi összetett
nek a szót, akkor az utótag is teljesen hangsúlytalan: heir at 
(kfn. hi-rät), leimat (kfn. lin-wát), himlatsn (himel-litzen a. m. úfn. 
wetterleuchten).

A hangsúlyos szótag rendesen nagyon hosszú és utána a 
tenuiszok helyett médiák lépnek föl (v. ö. 48. §. 2. c.) fdda, 
stigatsn stb. Erre vonatkozólag Petz G. azt mondja: «A meg
hosszabbodás oka nem abban keresendő, hogy az első szótag 
erősebb exspiratióval volt kiemelve. Az erős exspiratióval épen 
ellenkezőleg rövidség szokott járni (Sievers). A tulajdonképeni 
ok minden valószínűség szerint az accentus qualitása, formája, 
tehát nem a szóhangsúly, hanem a szótaghangsúly». («A hang
súly a germán nyelvekben» ez. akad. székfoglalójában.)

2. A z e n e i  h a n g s ú l y .  A zenei hangsúly pontos tár
gyalása igen nagy nehézséggel jár, mert még ugyanazon nyelv
járási területen belül is a beszélők egyénisége szerint többé- 
kevésbbé eltérő. A mi nyelvjárásunkban erre vonatkozólag valami 
különös feljegyezni való nincs. Már a mondathangsúly tárgya
lásánál kiemeltem, hogy az elbeszélésben, a kijelentő mondatok
ban a hangsúlyozás meglehetősen monoton, a főhangsúlyos mon
datrészt csak valamivel magasabb hangon ejtik, mint a többit, 
ellenben a kérdő mondatok hangsúlyozása zenei tekintetben meg
lehetősen változatos, különösen a főhangsúlyos mondatrészt (sőt 
nyelvjárásunkban az utána következő szót is) emelkedő hangon 
és olyan elnyújtva, éneklő hangon ejtik, — kifejezve így is, hogy 
a gondolat még nincs befejezve és a beszélő a gondolat kiegészí
tését a vele beszélőtől várja. Mégis nyelvjárásunk e tekintetben 
távolról sem tüntet fel olyan változatosságot, mint azt más nyelv
járásban, pl. az alemanban vagy különösen a svábban találhat
juk ; a mi nyelvjárásunk általában monoton zenei hangsúly tekin
tetében és a főhangsúlyos hosszú szótagok nagy száma meglehe
tősen vontatottá teszik a beszédet.



17

II. A hangsúlyos magánhangzók történeti fejlődése.

21. §. A) A h a n g s ú l y o s  m a g á n h a n g z ó к 1 i qui -  
d á k  e l ő t t .

r illetőleg l hangsúlyos vocalisok után mint в illetőleg t 
lép fel, vagy az i a megelőző vocalis nagyobbfokú labializáló- 
dását okozza.

1. 1. а-féle h an g + r >  ae. wár ~  wate, arm ~  atem, jár «-» 
jäte, garten ~  kav.tn, karte(-f-n) ~  k'aetn, garbe(-f-n) ~  кают, 
vart ~  fav t stb.

2. e-féle hang -j- r >  ge. verderben *-> fittem , erde ~  get, 
smer ~  smge (háj), gerwe(+n) ~  kgem, bléren ~  plgen, kirse ~  
k'gestn.

Megjegyzés. Schatz szerint az e-féle hangnak gu-vá való 
változása egy еэ fokozatot tételez föl és ilyennek találja az 1450 
óta előforduló ee-féle jelölést, mely szerinte valódi diphthongust 
jelez. Nyelvjárásunk azt mutatja, hogy az ge csakis e-\-r kap
csolatban fordul elő, hol az e nem e-ből fejlődött, hanem r-ből 
és így nyelvjárásunk nem jogosít fel arra, hogy az ee-jelölést 
diphthongusnak minősítsük.

3. г (% )+r >  ie. mir ~  mié, húzwirt ~  hauzwret, giric ~  
pikreri(y), birke ~  piteke, bir ~  pren, vie ~  fiv (r i)  stb.

4. Umlaut folytán (Kauffmann szerint: erste Umlautsperiode) 
keletkezett é'-f-r >  re. erb (ófn. erbo, got. arbi ~  ieb, arc ~  аюу 
comp, геуэ (v. ö. 28. §. II.).

5. ü-\-r > re (ü  ~  i)  gürtel ~  hiteti, túr ~  tie, dürren ~  
tim  (csakis transitive: szárítani, aszalni).

6. u-\-r >  ipe. snur >  snipe (Schwiegertochter, ófn. snura, 
v. ö. Zeitschrift für deutsche Wortforschung YII, 169), durst «-» 
Purest, wurm ~  uipem, sturz ~  stipets.

7. o + r  >  ae. tor ~  tae, wort ~  waet, sorge ~  saeri, store ~  
stateri, sporn ~  spam.*)

*) Ez utolsó szabály alól egynéhány szó kivételt képez, 
t. i. az o-\-r ezekben >  ipe pl. Mór (egy helység neve) **■» 
Mipe, ordentlich ~  ipendli(y), geschworen ~  kswipen (v. ö. 24. §), 
Georgi ~  jyteyi (pl. jipeyimwek — Szentgyörgynapi vásár), zorn ~  
tsípén, dort ~  tipet, fort ~  fipet (v. ö. magy. fúrt =  mindig), ge
boren ~  képipen.

Magyarországi német nyelvjárások. 4. 2
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Ha az г a szó végéről maradt el és a folyó beszédben 
hangzóval kezdődő szó következik utánna, az r meg van őrizve, 
de nem az illető szó végén, hanem a következő szó elején, hogy 
a hiatus megszűnjék, pl. wir ~  mije, wir haben ~  inveham (sőt: 
whbwi is), de: mir ist ~m tcn 2. Ugyanilyen г lép fel hiatus megszün
tetésére gyakran akkor is, mikor etymologiai jogosultsága nincs: 
wanzmaVez niks kept 8, nahat sreiri, wvevi mpek'a ~  add trq/tri mi 
um, кёгеу tafa~ undk'im nimarinz hauz =  wenn Ihr mir nichts 
gebt, dann schreie ich, wie ich nur kann, oder drehe ich mich 
um und gehe Euch davon und komme nie mehr in das Haus. 
Lessiak erről azt írja, hogy ilyen hiatus megszüntetésére szol
gáló r az ő vidékükön hallatlan és tévesnek minősíti Lexer 
(Kärntnisches Wörterbuch) tuari, wiari adatait. Lebet, hogy a déli 
nyelvjárásokban ez nem fordul elő, de, mint látjuk, nálunk is 
előfordul, Schmeller is hoz fel példákat és, azt hiszem, az északi 
bajor nyelvjárásokban ez mindenhol előfordul (v. ö. e jelenségre 
vonatkozólag: H. Paul, Prinz.8 109. L).

II. 1. а-féle hang+ í >  a(a)i. vallen ~  fáin, wallen ~  wám 
(t.i. den Teig; Schatz helytelenül: wellen-hez), salz ~  sáits, hals ~  
háiz, kait ~  k'áid, alt ~  áld, halfter «-> háifta (kötőfék), kalb(en) ~  
k'dim, galle ~  kai, main ~  main, pralen ~  prdin.

Nincsen befolyással az l az előző vocalisra, ha syncope 
folytán kerül a vocalis u tán : stal ~  étái — stadel ~  ét dl.

2. e-féle hang+ í >  ae. vei ~  fee, snel ~  snoe, séle ~  soe, 
quöln <-> kween, selchen ~  soe/э  (füstölni húst), schelten ~  Sóéin 
(káromkodni), kapelle k'apcen, welk ~  woe/, we(r)lt ~  weed, 
möl «-> moe, felt ~  feed, stein «-> ét am, hölfen ~  hcefa, böllen ~  
poén, kastelle ~  kJ ástam.

Hogy az l előtt nem ejtették a rendes e-féle hangot, mu
tatják a: wait (1467), gältz (1473) és hasonló ortographikus el
térő jelölésmódok.

3. i (i)-\-l >  ü. spilen «'j spun, zil ~  tsü, silber ~  suba 
(suwa), vil ~  fü ,  milch ~  muli (v. ö. 29. §. 4.), stil és stille ~  stu 
(csendes és nyél), vilz ~  füts, wild ~  wüd (vad és csúnya), bil- 
lich ~  püliy, zwillinc ~  tswüliy, lat. lilium ~  luli, bild ~  püt 
(rendesen diminutiv alakban: pütl, csak: mq,nspüt, weibspüt), 
grille ~  krü.

4. o-\-l >  qí. golt ~  kqid, hol ~  hqi, holen ~  hqin, wolf ~
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wqif, soldat ~  sq]dat (így is: sáidat), rollen ~  rqin, holz ~  hqits, 
kfn. knolle(n) ~  knqin, régi conjunctivusi alakokban: solte ~  
sqit, wolte ~  wqit stb.

5. ü-\-l >  yi. verschulden ~  fasyidn, sulze «-> syits, swulst ~  
kswytst, pulver ~  pyiwa, gulden ~  kyin.

6. и illetőleg o -fl >  ü illetőleg ő, csak a labializálódás 
nagyobb fokú. vülen ~  fűn, hülse ~  huzn, brüllen ~  prun (bőgni) 
mülnaere (lat. molinarius) ~  типа — öl ~  о (pl. öl-berc ~  
öpperi), zwölf ~  tswov, wqif, plur. wőfe, kolbe(n) ~  k'qnn, plur. 
к’отэ.

Szóvégén y - f l  részint megmarad, részint q/i: hsele ~  hyl 
(síkos), vielen mellékneve: jqX és fq/i; tawq/i és tawyl =
daweil stb.

22. §. B )  E g y e s  h a n g s ú l y o s  ma g á n h a n g z ó k  t ö r 
t é n e t i  f e j l ő d é s e .

Kfn. a-féle és о-féle hangok a rákövetkező mássalhangzó 
minősége szerint egyformán fejlődtek; így á (ä) fejlődött 1. kfn. á, 
illetőleg a-ból, ha nem következik utána nasalis vagy liquida, 
lázen ~  lásn, sláfen ~  éld/», nát ~  nád (varrás), wäge ~  wííy, 
ja ~  já, Jákob ~  jaki, dá ~  iá, strágge ~  strásn, hasé ~  ház, 
spät ~  spád, bláw ~  pláb, raten ~  rán, dächt ~  tä/t, geraten ~  
krdn, strafen ~  straf», aber ~  dbe (áwa), laster ~  lasta, naht ~  
ndyt, ahsel ~  álcsl, abend ~  dint (de: amt ~  ymt =  hivatal), 
slac ~  slá% (ütés és erdőírtás), ófn. bahhan ~  pay», wase ~  
wazn, ófn. smah ~  ksmaya; — kráv, plád»n, krdpfd (fánk), pfldsta, 
sdts stb. Kivétel: scháf ~  sáv, wá ~  wö, másé ~  mözn.

2. Kfn. ő, illetőleg o-ból gyakran, ha nem következik utána 
m, n, r. nőt ~  nád (Ínség), hoch ~  hách, vlö ~  flá, trőst ~  
trust, stró ~  strá, stőg ~  ét de, klóster ~  kiásta, rőt ~  r ad, grog ~  
kráz, schőg ~  ide, kőt (ó hang wá-ból v. ö. ófn. quát) k'dd, rőse ~  
rázn, tochter ~  táyts, oder ~  áda, öster ~  dstan, ófn. és kfn. ró 
(ráwes, *hráwa-ból) ~  rdy (nyers).

23. §. q, hang fejlődött 1. kfn. а-féle hangból, ha utána 
nasalis consonans áll (ha ilyenkor a szó egytagú, a nasalis con
sonans elmarad, v. ö. 18. §) áne ~  qna, mánet ~  mynat, ande ~  
qnd, rans ~  ryntsn, gans ~  kqnz, sant ~  sqnd, ganz ~  kynts, 
brámbere ~  prqmp», ampfer ~  ympfa (önállóan nem fordul elő,

2*
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csakis emez összetételben: saurqmpfe — vadon termő sóska), 
zannen ~  tsqna (általában használt szó a sírás fogalmára; 
weinen ~  *wäne sohasem fordul elő), lánc ~  Iqy, jámer 
jq/тэ.

2. Kfn. о-féle hangból, ha nasalis consonans van utána, 
lón ~  Iqr, wonen ~  wqna, honec ~  hq,ni% (de umlauttal is: hyniyf, 
krone ~  krqjid, mőntac —■» rnqrdoy, schönen ~  Sqn», trón «-» trq~, 
schon ~  sqr.

Megjegyzés. Ha phonetikailag teljesen pontosan akarjuk 
megállapítania nasalisok előtti о-féle hangot: nem teljesen alsó 
nyelvállással képezett labialis, nyílt vocalisnak minősíthetjük 
(Szinnyei «-val jelzi), milyen van pl. a francziában (note), vagy 
az olaszban (giorno). Egyszerűség kedvéért egynek vettem a na
salisok előtti «-féle hanggal.

24. §. a lesz kfn. a, illetőleg a-ból, ha utána r van, mely 
u alakban az a-val diphthongust képez: au (v. ö. 21. §. I. 1.). 
Ugyancsak au lesz kfn. ófb)-j-r-ből. — born ~  pcmn (jászol), őr ~  
a'ewq.sl, erfrorn ~  tdfraxsn, ror ~  ra a — íau, wav, kswavna (esküdt ; 
de gu had kswmn =  er hat geschworen, v. ö. 21. §. I. Megjegyzés).

25. §. q lett nyelvjárásunkban 1. igen ritkán kfn. a-fóle 
hangból: graw ~  krqb, star ~  kstqr (rendesen: pokstqr), dag ~  
tqz, kspqz (spass). — 2. néha kfn. ом-пак felel meg (kfn. ow-ból, 
mint az ufn.-ben rendesen au- le tt; v. ö. 38. §. c). koufen ~  
k'qfa (v. ö. magyar népnyelvi: káfolni) loup ~  Iqb, troum ~  
trqm, koum ~  k'qm stb. — 3. leggyakrabban lett q kfn. ei-ből 
(v. ö. 35. §). klein ~  klq~, reige «-> rqz, bein ~  pq~, breit <-» 
prqd, heim ~  hqm (domum). — 4. még meg nem honosodott 
idegen szavakban is q van а-féle hang helyén: k'qsa (pénztár), 
teqta, k'qnqrifogl, k'qzqn, sql (Shawl), qgrqt' (accurate), wqta, 
qbrahqm, Iqbqn és hasonló bibliai nevek, melyeket a közönséges 
életben nem használnak, ellenben általános az: ádqm (Adam) név.

26. §. 1. ö (ö )  hang aránylag ritkán fordul elő, minthogy, 
mint láttuk (22. §. 2. pont és 23. §. 2. pont), kfn. ő, illetőleg 
о nyelvjárásunkban igen gyakran á (a), illetőleg q lesz. doch 
töy, hof ~  höv, ob ~  ub, őrs ~  röz (egyedül használt szó a ló 
fogalmára), loben ~  löm — öpfa, öfa, öft, ргокэ, kröb (gross), 
köd (Gott), lozn (a. m. horchen), kröpf, söpf, tsöpf, hözn, krötn,
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fögl, pön (Boden), so, klopfa, pröpst stb. — 2. q felel meg kfn. 
o-féle hangnak I előtt (v. ö. 21. §. II. 4.). wol ~  wqi, wolle ~  
wQi, wolke(n) ~  wqikn, tolde(n) ~  tqm (Wipfel oder Krone einer 
Pflanze, Franzen), stolle ~  stqi, bolster ~  pqista (csakis e néven 
ismerik a vánkost), kolbe(n) ~  k'qim (Keule), kol(en) ~  k'qyn.

Megjegyzés. Az erős igék participium perfectumában (az 
e-a-ó) levő о nyelvjárásunkban is megmarad, természetesen a 
rákövetkező r, l, illetőleg nasalis consonans előtt elváltozik a, 
q, @-vá, több erős ige participium perfectumában levő о-s hang 
(különösen az i-a-o osztály) nasalis consonans előtt nyelvjárá
sunkban mint и van meg (v. ö. 30. §. 1. b). bréchen ^  preyэ — 
proya, werden ~  гсрап— warnt,, werfen ~  wpefa— kwatsfa, stöln ~  
stcen — kstqin, ellenben: rinnen ~  rina — кгйпэ, spinnen ~  
spins — kspüna, sinnen ~  psina — psüna, ső t: gönnen ~  faküna. 
Mint majd látni fogjuk, nyelvjárásunk ezekben az eredetibb hang
állapotot őrizte meg.

27. §. Kfn. c-féle hang (e, ё, ё, ce, ae) következőképen fej
lődött nyelvjárásunkban:

a) ha hangsúlytalan, akkor lesz belőle a (mely a kiejtés
ben néha u-féle közeledik, v. ö. 17. és 16. §). verbieten ~  fa- 
pivn, verdienen ~/aíg~ana, erleben ~  talem, übertriben ~  iba- 
treim (iwdtreim), tröffen ~  tréfa, trenken ~  trey a, vater ~ fdda;

b) ha hangsúlyos és r van utána =  q, mely az a-vá lett 
r-rel diphthongust képez (v. ö. 21. §. I. 2.). swör ~  kswevn (ei
tern), störne ~  stpsn, réren ~  rpen, schörze ~  deminutiv alak : 
spetsl, toerisch ~  tperis (süket), gerwe(n) ~  к (pun, stpits (forró 
búzaliszt leforrázása után készült étel), Ipsna (ufn. lemen és 
lehren).

Ez alól a szabály alól kivételt képez az e-\-r (umlaut e+ r), 
mely nyelvjárásunkban mint ?a lép fel: vertec ~ freti (összefüg
gésben: vart-tal =  zur Fahrt bereit), v. ö. 21. §. I. 4. és 38. §. d);

c) ha hangsúlyos és l következik utána =  ce (v. ö. 21. §. 
II. 2.): wöllen ~  wcen, völt ~  feed, spelte ~  speetn, mölken ~  
m сеуэ;

d) ha hangsúlyos és (közvetlenül) nasalis consonans követ
kezik utána =  e. hemede ~  hemat, vönster ~  fensta, wénec ~  
weni, verendern ~  farendan, löbendec ~  lebendi, kömén (ko
mén) ~  k’ema, ende ~  end, pönsel (lat. penicillus =  ufn. Pinsel) ~  
pemzl, schoene ~  se~, hoenen ~  hena.
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e) Szó végén és gyakran dentalis és gutturalis spirans 
előtt ё). -— kié ~  kle, réeh (re) ~  re, ugyanígy: впё, we, 
i ke, i ste, ti é (házasság), loesen ~  lezn, troesten ~  tréstn, 
roesten ~  réstn (valamit pirítani lángoló tűz mellett), ófn. 
lippa, alnémet: lebbese ~  lépsn (v. ö. 47. §. c)), fet, léén 
(oltani), re/t, flk/tn, féytn (koldulva barangolni az országban), 
kfn. séhs seks, de: seytse~ (16), eher (ähre) ~  ё/э, ё/ t  a 
kfn. megen (mügén) indicativi és conditionalis prsesensében 
végig előfordul ez az ё : i mey, tu mékst, qb тёу, mié mey, ez 
тё/ts , se mey vagy a conditionalisban: i meyt, tu meytast, 
meyt, miB meytn, ez meytast, se meytn, ksekat (tarka ufn. bunt), 
tsek (kullancs), wé'ksl, ufn. desto ~  test», ófn. seggal ~  sé'sl, elek», 
kfn. löwe (Löwe) ~  lew, fé'tn, тёк, kfn. pfnéhen ~  pfnéy», p'étn 
(ez az alak csakis úgy érthető, ha, mint Luick megjegyezte, föl
tételezünk egy geminált *betten alakot, minek azonban hangtani 
nehézségei vannak).

Megjegyzés. Mint látjuk, a felhozott esetek alapján nagyon 
nehéz valami szabályszerűséget megállapítani. Luick igyekezett 
itt is szabályszerűséget felfedezni, de bizony ő is a szabály fel
állítása után még mindig talált alakokat, melyek magyarázatra 
szorulnak: pl. a péln, síi (schedel) alakok ё (k)-jét úgy magya
rázta, hogy azért ё, mert utána sonans i következik és így olyan 
természetű, mintha szóvégi volna (?). Azonkívül Luick több helyen 
téves adatokat is hoz fel erre vonatkozólag; pl. hogy megerősítse 
azt a téves állítását (Nagl-lal szemben), hogy а-féle hang um
lautja sohasem ё (e), kétségbe vonja a haben conditionalis prae
sens: I (é)-j é t : Md-hlst-lüd, hé'n, héts, h¥n, vagy: in der Nähe (?) 
(Nagl szerint: da nähe) ~  hne alakot a vele sem értelmileg, sem 
alakilag meg nem egyező denn e-ből akarja magyarázni. Külön
ben, hogy a umlautja lehet ё, mutatják az előbbieken kívül a : 
hay — heyd; kräz — кгёзэ stb. Azt hiszem, nagyon bajos volna 
megmondani, hogy m iért: ledi (Nagl szerint kfn. loetec-ből, 
melyet először csak nemes fémek jelzésére használtak) =  csupa 
(homogen), pl. l¥di wei~, ledi prad és miért: ledi (kfn. lidic, óéjsz. 
apugr), m ién: гёупя és гё/эп ; ргё/э (törni), préyln (tilolni). — 
Idegen szavakban is e (ё) fordul elő: Pgfé, Pcd», íe(tea), Krél, 
Rézi.

f )  az előbb fel nem hozott eseteken kívül f fordul elő :
kém (geben), hem (heben), lem (leben), nem (neben), lezn (lesen), 
k en (Kette), tren (treten), nest, pfef», wedэ, we/, spek, sweste, jenэ 
(glzt-gazt gyomlálni), kfn. кёс (quöc) ~  Рек, кпёпэ (dagasztani),
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flek, fedan, ЦЪэ (Uwa), népi, pred, гёу, kestan, pfley, mesa, méstn, 
klem (kleben), esi, etli(y), ed, slegl, he kin, hebe —- idegen szavak
ban : q,poteka, trumpetn, tsiwém (ezekben Schmeller szintén é-t 
hallott).

Megjegyzés. Az e-tövü erős igék, melyekben az eredeti i 
rag hatása alatt a 2. és 3. személyben i lett a tőbeli «-bői, 
nyelvjárásunkban az első személyben is i-t találunk, mit első 
pillanatra analógiás hatásnak is lehetne minősíteni; tudjuk 
azonban, hogy itt nyelvjárásunk szabályszerű hangfejlődést tün
tet fel, illetőleg egy régibb hangtani állapotot őrzött meg: ófn. 
gibu, kfn. gibe. Az ufn.-ben az első személyben a pluralis 
analógiájára ismét visszatér az e. Ilyen e tövű erős ige nyelv
járásunkban az ufn.-tel ellenkezőleg a kfn. kémen ~  k'ema, 
melynek prsesense: i k’im, tu k'imst, k’imt, mv& k’ema stb. 
A közeli Balinka faluban, melynek dialectusa különben tel
jesen megegyezik a mienkkel, ezen ige praesense: i k’um, tu 
kumst, £V k'umt, mve кита stb. vagyis ők a kfn. komén alakot 
őrizték meg, melyből az и tővocalist Weinhold (Mhd. Gr.) a rá
következő nasalis consonans hatásából magyarázta. Helyesebb 
azonban az a felfogás, mely szerint ezen igének az idg.-ban 
kétféle basis felel meg: gem-io (labiovelaris médiával), melyből 
a germánban: queman lett é3 egy gm-io (idg. m >  germ, um), 
melyből i kum stb. (v. ö. ufn. Zukunft, künftig).

28. §. Az а- f é l e  és о-féle h a n g o k  u m l a u t  j a. 1. 1 min
dig o. — a) alt ~  aid comparativusa ófn. eltiro «-* öt a, schal 
(schäle) ~  sdm verbum denominale: schein (ufn. schälen) 
son, kelte (ófn. kalti) ~  k'ötn verbum denominale: erkelten ~  
fak’ötiya, geselle (ursprünglich: Hausgenosse, mit dem man zu
sammen ist in einem Saal) ~  kso, zwelf (ófn. zwelif, gót. twa- 
lif) ~  tswov, zal ~  tsdi verbum denom.: zelen ~  tson, gót. 
halja ~  ho (pokol), eitern (altern, ófn. eltiron) ~  ötan, elend 
(ófn. eli-lenti) ~  ölend. — b) bolster ~  PQ}sta, plurálisa pösta, 
holz ~  hqits, diminutiv alakja: hötsl (pl. tsindhötsl =  gyújtó), ole 
(ol, oli, olei) ~  о, Leopold diminutiv alakja: Pötl (csak mint 
családnevet ismerem, mint keresztnév nem fordul elő), kolbe ~  
k'qim, plurálisa ~  k’ömaí hol-ből: ho (barlang), az ófn., kfn. wql- 
ben (*walbian, hwalbjan) igének főneve van m eg: kwob (vegyes 
kereskedés jelentéssel), wolf ~  wqif, plurálisa: wofa, volc ~ fqik, 
plurálisa: foka stb.
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I. Megjegyzés. Nyelvjárásunkban az ö umlaut k i z á r ó l a g  
I előtt fordul elő és nincs meg Löffel (kfn. leffel, laffel ~  1'ф és 
Ufl), löschen (~  lem), Knödel (~  kncl), schöpfen (~  sepfs) stb., 
melyek az osztrák dialectusból az ufn.-be is átmentek. Ezzel 
szemben viszont vannak szavak, melyekben umlautról szó sem 
lehet, mert egy eredeti e-féle hangra mennek vissza, mégis nyelv
járásunkban úgy alakulnak, mintha e-jök umlaut e volna: pelz 
(kfn. belliz, belz, ófn. pelliz, kl.-rom. pellicia) ~  pöts, welch-er 
(ófn. wölich, wielich, aln. welk) te wöli (kfn. swellen, ófn. swéllan) 
schwellen ~  swon, part. perfect, kiwqm, germ, gyökere swel, ófn. 
swilizon (angsz. swölan =  glühen) ~  swon, part. perfect, kswöd 
(pl. q kswodd épek =  kövesztett szalonna), ufn. swelen, mely 
mindenesetre az e vocalis tanúsága szerint az alnémetből van 
véve. — ufn. wollen, kfn. wéllen ~  won stb.

II. Megjegyzés. Már igen régi korban általánossá vált az 
о umlautjának e hanggal való ejtése, jelölésére az oe-1 találjuk, 
mely jelölést néha eredeti e hang jelölésére is átvitték; így ol
vashatjuk a «Trachtenbuch der Gebrüder Mathäus und Veit 
Conrad Schwarz von Augsburg»-ban (id. Schmeller) a XIV. sz,- 
ban a : gewoest és döss alakokat. Ez az adat azért is érdekes, 
hogy már régi keletű a sein ige gyönge part. perfectuma (né
melyek a f-t euphonikus f-nek magyarázzák), mely a mi nyelv
járásunkban is megvan: kwest, a döss pedig =  nyelvjárásunkbeli: 
tgz (ufn. dieses) — zel.

b) Kfn. а-féle hangnak umlautja nyelvjárásunkban q, ha 
a kfn. а-féle hangnak kfn.-ben g (nyílt) umlautja volt. swaere ~  
swqr, raetih (ófn. ratih, lat. radix) ~  rqdi, laere, ófn. lari ~  Iqr, 
maehen ~  mq~, naehen ~  nqr, draehen ~  trq~, zaehe (ófn. 
záhi) ~  tsqy, staete (ófn. stati) ~  stqd, ófn. gelehter ~  klqyts, 
schaere, ófn. scári ~  sqr, waejen ~  wq~, krampm =  Hacke ebből 
verb, frequentativum: krqmpln, jav  adjectivum: jqri(y) (ellen
tettje: heiri(y), hqntsa (kfn. handschuoch; az umlautot a ge- 
nitivusnak i ragja okozta), k'ástn ~  diminutiv: к'(isti, raeze ~  
rqs, vaelen ~  fq/in (hibázni, tévedni, ufn. fehlen =  hiányzani ~  
ake~), saís-ból sqtsn (egymásra rakni, pelyvával kevert agyag
sárral falat rakni), kldz — klqzl, sáy — sqgl, sways — swqysrin, 
kjatd — kfqtsrin, fan  (faden), verbum denominale frequent, fqln, 
gaehe ~  kqy, haele ~  hql (síkos), tqndlmavk (zsibvásár, kfn. ten- 
delmarket), tsäpf — artsqpfn (megcsapolni), kfn. hehse (=  Knie- 
bug des Hinterbeins) ~  te (eltérőleg hímnemü, eredetileg nőnemű) 
hqksn (általában lábat jelent, de mégis rendesen állatokról).



c)  На kfn. a hangumlautja a kfn.-ben(zárt)é' volt, akkor ennek 
umlautja nyelvjárásunkban e-féle hang (mely a következő conso
nans minősége szerint é, q, e, ё ( ё)-пек hangzik), pad — plur. 
péda, bett ~  peí', schnabel ~  snábl (sndwl), diminutiv alakja: 
ksnéwl, wesche ~  wes, ófn. flegil (lat. flagellum) ~  fiégi, nágl, 
plur. nigl (ófn. negili), spimwetn (kfn. wát, genitiv. waete és ez 
van meg a spinawetn-ben), ófn. chestinna (lat. castanea) ~  k'estn, 
vast ~  plur. nést (ófn. esti), egy már igen korán elveszett búg
ból comparativus pesa (beggiro), superlativus: amp es tri (beggist); 
— tampf-ból: tempfa =  zu Dampf bringen; [kfn., ófn. spenvarch 
~  spe~Jql «Milchferkel» ?], kfn. hemede (ófn. hemidi, gót. 
*hameipi?) ~  hemat, banc ~  pay, plurálisa pey, a hed és 
tané-re vonatkozólag v. ö. 37. §. e) Mgj., nacher ~  néya (egye
zik Schmeller adatával, ellentétben Luick-kal, a ki szerint e lett), 
barmec-lich ~  tappemli(y). — Ugyancsak e-féle hang felel meg 
kfn. о-féle hang umlautjának (kivéve l előtt): bogen ~  pöy, plu
rálisa : píy, bódén ~  pön, verb, denom. pina (padlózni), ргокэ 
diminutiv alakja: prekl, verb, denom. prekln, k'opf plur. klp f, 
krob comparat. krtba, átok diminutiv alakja: stékal, lóy plur. le/э, 
k'oy — k'fyin. táv,/ plur. tpefa, tarn plur. tje na, hoeren ~  lupin, 
rost verb, denom. restn, loesen ~  léén, troesten ~  tréstn, stőz ~  
staz, verb, denom. stesn, ófn. stózil ~  stesl, toeten ~  tetn, toere ~  
tpsris. — Kivétel: wqtl (Wörtlein), krq.nl (Körnlein).

d) Ha kfn. а-féle hang umlautja e es erre r-j-consonans 
következik, akkor nyelvjárásunkban г lesz. mely valamivel nyíl
tabb a rendes г-nél és r-ből lett u-val diphthongust képez. (Wein- 
hold, Mhd. Gr. 39. §. «— e in  z w i s c h e n  e u n d  i s c h w e 
b e n d e r  K l a n g ,  der von den Schreibern (des Mittelalters) ver
schieden wiedergegeben ward.) — erb (ófn. erbo, gót. arbi (örök
ség) ~  ivb, sperren (einschliessen durch einen vorgeschobenen 
Sparren =  Stange, Balken, Kiegel) ~  spien, mer (ófn. meri, régeb
ben mari, gót. maréi) ~  tus mije, fertec (ófn. fartig, össze
függésben vart-tal) ~  fijeti(y), Herberge (ófn. lieriberga, az elő
tagban van az ófn. hari =  sereg) ~  hijebri (v. ö. 41. §. II. 3.), 
kfn. keren (kerjen, ófn. cherian) ~  kljén (söpörni), ellenben 
kéren (ófn. chérren ~  k'pen (fordítani), warm ~  comp. wívnia, 
arc ~  comp. ijeya, arm ~  diminutiv alakja: remi (ófn. armils), 
stark ~  comp. stieka, zern (*zergen), ófn. firzöran ~  fatsijen,
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er-nern (ófn. neren, nerian) ~  tsninn, ofn. herbist ~  hinkst, 
ófn. swerien (gót. swaran) ~  swinn, scherzen (ufn. Scherz hiány
zik, hanem =  fröhlich springen, v. ö. kfn. scharz =  Sprung) ~  
simn, kfn. marc (march, kn. mar) ~  mami, verb, denom. minks 
(kfn. merken, kn. így is : mirken), kfn. wern (wergen, ófn. werian) 
~  ivren, étink (keményítő), mints (März), inrita.% (Erchtag) stb.

I. Megjegyzés. Tudjuk, hogy az umlaut Ő-s alakok hangtani- 
lag nem vezethetők le, mert i előtt megmaradt az и és így tu
lajdonképen umlaut w-nak: м-пек kellene lenni, analogia utján 
azonban az ufn.-ben az о-s alak vált általánossá, kivéve a hov- 
nak melléknévi alakját: hüvesch, mely annyit jelentett, mint mo
dorát, származását stb. tekintve udvarképes, ufn.-ben: hübsch. 
Nyelvjárásunkból is idézhetek erre vonatkozólag egy példát : 
hütssns =  hölzerner (pl. tu hüt sms k'qnl =  te fajankó vagy : 
hütsms lefl =  fakanál) eredetileg valószínűleg: hulzin, melyből 
egy Miolzin közvetítésével le t t : hölzen, nálunk azonban az ere
deti hangállapot maradt meg.

II. Megjegyzés. Kauffmann Franck nyomán az umlaut utján 
keletkezett különféle hangok magyarázatául két umlautperiodust 
különböztet meg, az első eredménye volt volna a zárt e, a má
sodiké £. Luick ezzel szemben azon nézeten van, hogy az um
laut vocalis után következő consonans természete szerint alakult 
az umlaut vocalis hangszíne. Ezt az utóbbi nézetet látszanak 
támogatni nyelvjárásunkbeli egyes alakok: sich schämen ~  si 
sums, dengeln (kfn. tengein összefüggésben ófn. tangói főnévvel; 
az ufn.-ben alnémet hatás alatt d) ~  tayln stb., bár ezeknél azt 
is föl lehet tételezni, hogy itt nyelvjárásunkban, eltérőleg az 
ufn.-tői, nem áliott be az umlaut; a schmal ~  smai compara- 
tivusa: smceb, ufn. wählen (kfn. wein, wellen, ófn. wellen egy 
*waljan-ból) ~  warn stb. alakok oe vocalisa azonban világosan 
elárulja, hogy itt az l befolyása érvényesült.*)

Úfn. Erbse (kfn. areweig, arweig, ófn. arwig) ~  anwss. Ha
sonlóképpen nem állott be az umlaut az a tövű erős igék indic, 
prses. egyesszám 2. és 3. személyében: i trá/ ,  tu trakst, ge trákt —  
miv trdy stb. — valószínűleg a többesszám analógiájára.

29. §. Kfn. г-féle hang helyén nyelvjárásunkban előfordul: 
1. i, általában véve, ha nincs utána nasalis vagy liquida vagy

*) Ufn. gélt (kfn., ófn. galt =  keine Milch gebend, un
fruchtbar) nyelvjárásunkban mint kait van meg (ti kattn =  a 
nem vemhes és hímbirkák).
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dentalis spirans tenuis: smitte ~  smid, wider ~  wida, ziffer ~  
tsifd, siben «-» sim, schif ~  siv, gebliben ~  plim, zittern ~  isidéin, 
rigel ~  rigl. — 2. г, általában, ha utána nasalis vagy dentalis 
spirans tenuis van: swinde <-> kswind, wint ~  wind, rippe ~  
ripm, wizzen ~  wisn (part, perfect.: kwíst), ófn. mistina ~  mist, 
bitze ~  hits, linde ~  lind (lágy, finom fogású, levesről: sótalan), 
vinster ~  finstd (ufn. dunkel helyett is), — f is , tis, spina, tsipfl, 
tintái. -— 3. i, ha utána r van: hirg ~  hres, ksm, hmm, tswken 
V. ö. 21. §. I. 3.). — 4. u, ha utána l van: mil-tou ~  mutau 
(V. ö. 21. §. II. 3.).

80. §. 1. a j Kfn.  и n y e l v j á r á s u n k b a n  i s  m e g m a 
r a d t  m i n t  й (ű), k i v é v e  l és  r e l ő t t :  guster ~  küsta, 
zunge ~  tsaye, lustec ~  líístif■/), munder ~  manta, schupfe ~  
supfa (Scheune), — nus, nűtsn, lümpm (Petzen), tűrj a (tauchen), 
früyt, luft, rund, küz ( wdsa), huyri(y).

b)  Megmaradt az и (különösen nasalis előtt) akkor is, mi
kor az ufn.-ben о-t találunk (v. ö. 26. §. 2. Mgj.), sünné (kfn. 
így is : sonne) ~  suna (Sonne), sumer ~  suma (Sommer), ófn. su
mar, sünné- (sun-, sunnen-)tac ~  sunddy =  Sonntag, sus (sust, 
sunst) ~  sunst =  sonst, dunren ~  tunan =  donnern, donrestac ~  
tunastáy, nunne пипа (Nonne), vrum «-* f r  um (emberekről: reli
giös, állatokról: zahm), sut ~  süd (das Sieden), tuter (toter) ~  
tüda =  Dotter, trucken (trocken) ~  truka (igéje: trikan, и um
lautja : г), trutz ~  truts =  Trotz, kuffer ~  h'ufa — Koffer, zürn ~  
tswen =  Zorn, sun (suon) ~  su~ =  Sohn; így különösen az о 
tő vocalis a part, perfect, n előtt nyelvjárásunkban mint и van 
meg: kruna (geronnen), psuna (besonnen), kswuma (geschwommen), 
kwuna (gewonnen), fakuna (vergönnen), kspuna (gesponnen). Ha
sonlóképpen и lép fel nyelvjárásunkban az idegen szavakbeli о 
helyén: Form ~  furem, Pomeranze ~  pumarqntsn, Trompete 
~  trumpétn, Kamerad ~  k'umarad, plur. k’umarqpn, pyretsalqr, 
pxmstrv, pumqdi, Iqrwyte stb.

c) Némelykor (különösen a -bk, -tg, -p f hangkapcsolat előtt) 
midőn a kfn. az umlautos és (különösen oberdeutsch területen 
a geminalt gutturalis consonans előtt) az umlaut nélküli alak 
között ingadozik, nyelvjárásunkban az umlaut nélküli alak for
dul elő: stücke-stück (stucke-stuck) ~  stuk, trücken (drucken) ~
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truka, nützen (nutsn) ~  nutsn, zücken (zucken) ~  tsuka (csökö
nyös lóról mondják: hirtelen erősen rántani valamit), brücke 
(brucke) ~  pruka, tutsn =  anstossen (valószínűleg umlautos alak
ban fordult elő,így őrizte meg a thüringiai nyelvjárás: titschen[ü-i]), 
kfn. tüttel (tütelin, ófn. tutilin, zu abd. tutta =  Brust) ~  tuti, 
ófn. lugi ~  lüy (ufn. Lüge), lücke ~  luka (pl. tsandluka =  fog
hiány, 1икэ magában annyit is tesz, mint alfél) — ép így: 
puka (bücken), k'uyl (Küche), isruk (zurück), slupfa (schlüpfen). 
krukd (Krücke) stb. Ellenben ufn.-tői eltérőleg umlauttal fordul 
elő : slika =  schlucken.

2. Kfn. u+ l =  y,i (v. ö. 21. §. П. 5.).
3. Kfn. u-\-r — (v. ö. 21. §. I. 6.).

31. §. Kfn.  í -nek,  m i n t  a z  ufn. -ben,  ú g y  n y e l v 
j á r á s u n k b a n  i s  ei f e l e l  m e g :  grifen ~  kreifa, lichte ~  
leiyt, fin ~  fei~, bibtegen ~  peiytn, hirat ~  heir at, gelich ~  kiéi, 
lip ~  leib, bizzen ~  peisn, lieh ~  leiyt (bulla és temetés, pl. 
in ti teiyt ke~ =  temetésre menni), v. ö. 42. §. 2.; sniten ~  
énein, hint ~  hei~d (ófn. hi-naht, 1. Kluge heute alatt), zislin ~  
tseizl (ürge), isen ~  eizn, linin ~  leinan (vászonból való, pl. lei- 
nani hözn, de így i s : kqijqhözn), rieten ~  reistana — hänfenes, 
ófn. sid ~  seid =  ufn. seit, Katarina ~  ¥dtrei~ (3 napig tartó 
községi ünnep), ze vlize (eredetileg a. m. sorgfältig) ~  tsafleis, 
illetőleg: tsfleis =  absichtlich, riten ~  rein, lim ~  leim (pil.fliwy- 
leim =  enyvszerü nyúlós anyag, melyet spirantikusan nádszálra 
fölragasztanak, hogy így legyet fogjanak), de: linen ~  läna (auf
tauen).

Megjegyzés. Ez a hangváltozás már а XII. század második 
felében (első esete 1158-ból mutatható ki) meglehetősen általá
nossá vált. A mennyországról szóló 1187-ből való bajor költe
ményben találunk már ilyen rímeket: wines—deheines (Adolf Bo
cin adata). A költők sokáig nem tartották a rím tisztaságával 
összeférhetőnek, hogy г-t ei-vel rimeltessenek. Heinrich vom Tür
lein használja először következetesen az efféle rímeket: zit-breit 
és, úgy látszik, ez adott okot Müllenhoffnak arra a feltevésre, 
hogy az г-пек ег-vé való diphthongizálása először Steierben és 
Ausztriában és aztán Bajorországban ment végbe; mivel szem
ben Weinhold (Mhd. Gr. 105. §) az г első diphthongizálásának 
helyéül «Altbayern»-t állapítja meg. A diphthongizálás okát kü
lönbözőképen magyarázták; Wrede azt a hangtani szempontból



nem teljeien kifogástalan hypothesist állítja fel, hogy a hang
súly az oka, t. i. a hangsúlytalan vocalis elmarad és a teljes 
hangsúly ekkor г-ге esik, mi aztán a diphthongizálást okozza; 
pl. bie vagy frie stb.-ben az e apokope folytán eltűnt és így г-bői 
ei ~  pei~, frei. Ha ezt a feltevést elfogadjuk, úgy egyszersmind 
meg van oldva az a kérdés, hogy miért nem diphthongizálódott 
egyes esetekben az г? Azért t. i., mert nem volt főhangsúlyos. Ilyen 
eset fordul elő a -lieh, -rich suffixumokban: Dietrich ~  Trtsdri(у) 
(gyakori tulajdonnév nálunk), liep-lich ~  lijebli stb. vagy más
kor is gutturalis spirans előtt dichte ~  tiyt stb. Ezzel ellenkeznék 
azonban, hogy ufn. Friedhof-ban, mely vrít-hov (bekerített udvar) 
alakra megy vissza, az г mégis nem diphthongizálódott, jóllehet 
hangsúlyos, mi azonban megérthető, ha fölteszszük, hogy a vríten 
ige elveszése után (illetőleg már nem értették) valószínűleg a 
hasonló hangzású, de rövid г-s vride (vrit, -des) lett népetymo- 
logia utján a Friedhof előtagja; nyelvjárásunk itt az ufn.-tői 
eltérőleg szabályszerű hangfejlődést m utat: freidhov [de meg 
kell jegyeznem, hogy itt sem talán azért, hogy a vríten ~  '•‘freiten 
freiten megvolna, vagy a jelentését ismernék, hanem a mi népünk 
a freid, ufn. freude szót tartja előtagnak, mert szerinte a kik a 
íreidhov-ban vannak: tékfrein si, tq,ss si nimэ pláy mivsri). Ugyan
csak szabályszerű hangfejlődést tüntet fel nyelvjárásunk az ufn.- 
tel szemben a kfn. firnis ~  freneis =  ufn. Firnis, Schminke szó
ban; itt is a hangsúly az oka, mert nálunk az ufn.-tel szemben 
az -eis-on van a hangsúly.

32. §. К f n. iu-n ak  m e g f e l e l  ei. Hut ~  í leid, vriunt ~  
frei~d, tiure ~  teгтз, diutisch (tiutsch) ~  teits, tiuwel ~  teivl, 
kiusch ~  Ideis, diuten ~  teitn, niuwe ~  nei(y), siufzec ~  seifts3, 
hiure ~  heve, kriuze ~  kreits, siuche ~  sei-уэ, triuwe ~  trei.*)

33. §. Kfn.  ou-n ak m e g f e l e l  (germ,  au) 1. q,u. hoube ~  
hqyum, verhouwen ~  fdhqu~, urloup ~  welaub, genouwe ~  knqu, 
lougen ~  lq,uys (de így is: 1@уэ, v. ö. e §. 2. pontját), louge ~  
lány. toufen ~  tqufg.**)

*) Ez az ei hang igen közel van (гг-hoz.
**) Vannak szavak, melyek a kfn.-ben iu, ü és ou tővoea- 

lissal fordulnak elő, ezeknek ом-s alakja van meg szabályszerű fej
lődéssel nyelvjárásunkban: siufen, sűfen, soufen ~  saufe; biuwen, 
búwen, bouwen ~  p a ir ; triuwen, trúwen, trouwen ~  trqu~; triube, 
trübe, troube ~  trqum. — Néha gutturalis előtt ou diphthongus 
м-vá lett: troug ~  truy. E jelenség különösen gyakori középnémet 
vidéken, honnan a magyarba került német szavak is jórészben 
származnak; v. ö. loug ~  lúg, koufen ~  kufár, schoub ~  zsúp.
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2. E g y e s  e s e t e k b e n  m e g f e l e l  q: koufen ~  k'q/э  
(v. ö. magy. káfolni), boum ~  pqm, loup ~  Iqb. tronm ~  trqm, 
ouf ~  qv, ouch ~  q, zoum ~  tsqm, soum ~  sqm, schoub ~  sah, 
ófn. dűmo ~  tqvi. Ezen q hangzóval került az ufn.-be is e szó: 
rcmm ~  rqm, ufn. Bahm.*)

34. §. Kfn.  м-ból n y e l v j á r á s u n k b a n  qu l e t t :  hús ~  
hquz, bút ~  hqud, lút ~  Iqud, trúrec ~  trquri(y), vül ~  fául, 
műre ~  mquTS, schrúber ~  srquf, füst ~  fqust, búr (bűre) ~  
pquv, schűren (schiuren) ~  squm  (csakis ez a szó használatos a 
jégesésre), rűsehen (riuschen) ~  rqusn, súber ~  squbd (rein), sű ~  
squ, súr (súwer, siur) ~  squv, rűpe ~  rqu~pin, múzen ~  mquzn 
(tyúkokról mondják, midőn tollúk hullt), brűt ~  prqud, brún ~  
prqu~ stb. Kivételes megrövidülés kfn. tűméin (Lexer) ~  tumln 
(sietni); Kluge már a kfn.-ben is említ egy turnéin alakot.

Megjegyzés. Világosan látható már abból is, hogy ом-пак 
és м-пак ugyanaz a hang felel meg, hogy az ou tulajdonképen 
nem más, mint továbbfejlődés az м-ból, mely fejlődés a bajor 
dialectusban állott be és pedig а XIII. sz. első felében, a mely 
időben már rímekben is előfordul a régi ű és a belőle fejlődött 
ou. Heinrich vom Türlein: ouf-űf. А XIII. sz. vége felé erős 
küzdelem ou és au között.

Az iu rendesen régi eu (au umlautja) helyett állt; 800 óta 
általában iu volt használatos és csak nagy ritkán fordul elő eu. 
A bajor dialectus azonban а XII. sz.-ban ismét ем-t tüntet fel 
és ugyanekkor történik a hosszú %, ü hangzók diphthongizálása: 
ei, au.

A 2. sz. személyes névmás м-ja rövid и megnyújtásának 
tekinthető; előfordul ugyan duó alakban, de du alakban is ; 
nyelvjárásunk arra enged következtetni, hogy eredetileg и 
volt ~  tu.

35. §. Kf n .  ег-пек q f e l e l  me g :  eichel ~  qyl, eier ~  
qr (tojás), nein ~  nq~, kein «-> k'q~, teic ~  tqy, bleich ~  plqy, 
heilec ~  hqliy, weich ~  wqy, eigen ~  qy (pl. Syahqp), streich ~

*) Gradl (Die Mundarten Westböhmens 215. b. jegyz) 
szerint ez az q a rendes fejlődésü au umlautjának ам-пак az 
eredménye. De kérdés, mi okozta az umlautot? és miért épen 
ezen esetekben? E magyarázatot nem tartom kielégítőnek.
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strq,-/, breit ~  prqd, bein «-j pär, meinen ~  mqna, meierhof ~  
mqrhov, weide ~  wqd, veilen ~  fq l (ham), kfn. weise, úfn. Waise 
diminutiv alakja: wqzl (k'ind), geig ~  kqz (Ziege nem ismere
tes), schrei ~  srqr, schleier ~  slqr, ófn. weiggi ~  wqts, zwei. ~  
tswq, heiser ~  häzri, stein ~  stqr, allein ~  qlqr, ófn. gimeini 
kmqr, heizen ~  hqtsn, kleid ~  klqd (úri hölgy ruha), feim ~  
fqm  (ufn. Schaum, megvan azonban: abfeimen ~  afams), — 
strqf, rqf, sq f  (Seife), ófn. gitragidi, Getreide ~  trqd (rozs), 
plq%9 (leimst — vásznat fehéríteni), kfn. meigen-ből: mqz (kiirtott 
erdő, hol csak bokrok vannak), iqts stb.

Még korábbi fejlődést tüntet fe l: meister ~  mqxstd (de: 
mqste is), keiser ~  k'qizs, leiden ~  Iqin (leit ~  iqd), gleich ~  
klqj, geist ~  kq/ist, freilen ~  frqm, teil ~  Щх.

Megjegyzés. Midőn az г ei-vé fejlődött, az eredeti e*-t egy- 
ideig ег-vel és аг-vel jelölték; még az ai diphthongusból fejlő
dött a bajor és alemann dialectusban az S. Az ei diphthougus 
néhány szóban kettős nasalis consonans előtt e-vé rövidült: ein- 
ber (eimber, eimer, ember) ~  етэ.1)

36. §. Kfn. ?m-nak n y e l v j á r á s u n k b a n  цг fe l el  meg:  
huot ~  híjid, kuo ~  k \ i ,  guot ~  kqxd, buobe ~  рцг, muoter ~  
mqids, gruog ~  кгцгг, vluoch ~  fly/f%, buog ~  py/is (töredelem), 
fuoz ~  fq,fz, zuo ~  tsqi, ruobe ~  ry/im (répa), ruog ~  rqiz (ko
rom), muezen praesense : i тщг, tu mqist, eu muiz, fruo ~  frux 
(pl. fry/istuks =  reggelizni, vagy: frqxjae =  tavasz).

Kivételesen uo-ból q fejlődött ezekben: tuen ~  tä~, gruon- 
mát ~  krqmet, muome mqm (minden rangú-rendű nőrokon és 
ismerős), Tuonouwe Tqns (Duna) stb.2)

37. §. Kfn.  öe-nek, me l y  uo uml a u t j a ,  ve fe l e l  meg:  
trüebe ~  trieb, müede ~  mijed, rüeren ~  rien, niüegec ~  mresi, 
kuele (küelde) ~  kdjei, hüeten ~  hietn, bluot ~  ply/td, verb, denom. 
plietn, früeje ~  frije (pl. in £э fr iv  =  reggel), büegen ~  pxjesn.3)

x) Teljesen eltérő fejlődést mutat: age-döhse (eidéhse ~  
áddrqjksl.

2) Kfn. schuole (lat. schola) ~  ti sqi.
3) Kivételesen megrövidült az üe nasalis consonans előtt 

ebben a szóban: lüeme (ófn. luomi) ~  Imii.
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38. §. Kfn.  и u m l a u t j a  ü (г). kürbig ~  k'ijewss, kür
zen ~  k'ijetsn, stuck diminutiv: stikl, ófn. scu^gila (scutula) ~  sisl, 
schübel ~  sipl, knüttel ~  kinti, büttel (dem. butte ~  putu-hoz) ~  
piti (v. ö. magy. pitli), ófn. zugil ~  tsigl, ófn. sluzzil (sliogan) ~  
élizl, ófn. kumin ~  Kim, büffel ~  pifl, — jidis, riklis (rück
wärts), tin. tipl (Tübel) ; ilyen umlaut w-nak megfelelő i van az 
ufn. können-nek megfelelő к'епэ ige optativusában: i Kint, Kintst, 
Kint, mije Kintn, íz К ints, sí Kintn. — krindi (a ki már nagyon 
piszkos, hogy olyan fekete, mint a fö ld : gründig).

39. §. Kfn.  ie (ófn.  io (eo) g e r  m. e) ~  a) ije. bier ~  pije. 
verlieren ~  fairen, dierne ~  tjén, lief ~  lijed (dim. lijel), lieder
liche ~  lijedri(x), wiege ~  wijey (reduplikált alak wagenból, a 
schweizi dialectusban most is : wiewagen), iechse ~  ijeksn (unter 
dem Arm), — kr key, nijestn, jijewэ, (fijebd), prjef, spijegl stb.

b) Nasalis consonans előtt ie ~  ee~ (pontosabb jelöléssel: 
e~e). Bnnek a hangváltozásnak a nazalizálódás az oka, mely, 
mint tudjuk, diphthongusokban az első componenst éri, i pedig 
erre nem alkalmas (v. ö. 18. §. b), azért lép a helyébe az e-hang. 
Ha a nazalizálódás a vocalis és a nasalis consonans közé eső 
valamely más consonans miatt be nem állhat, ügy megmarad 
az eredeti hangállapot: dienen ~  Ц~епэ, de: dime ~  tijen (dirn- 
del ~  trend,>1 is m eg: tqyendal is), iem ~  qjvm, ienen ~  j -епэ, 
riemen ~  rqyem, knien ~  кщ~ъ, te~v?idl (som) — így magya
rázható a heanz alak is a hienz-böl (=  die äussersten Deutschen) 
és nem szükséges a Heinrichsleute-féle erőszakos magyarázat, 
mely különben, a heans értelmét tekintve, nem is látszik plausibi- 
lisnek. Hasonlóképpen változott el az üe ~  ie a nasalis con
sonans előtt: gruene ~  krqye, blüejen ~  plqyena, ófn. bluomo 
plurálisa: р1^~ътэ (én csak ebben a kifejezésben ismerem: kenz- 
р1о~етэ; az ufn. Blumen helyett: pusn használatos), huonlin ~  
hqyenl (pl. 1ге~т1кгатэ =  tyukász), hüener ~  hq~ene.

Kivételnek látszik: tinstay, de tudjuk, hogy csak újabban 
érezzük emez összetett szó első tagjául a Dienst főnevet, Paul 
szerint: umgedeutet aus Dingstag. — nindest, melyben a kfn. 
ie megrövidült és azért nem maradt meg mint diphthongus. —
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Az ufn.-ben ie megrövidült, pl. Licht-ben; nyelvjárásunkban eme 
szó is szabályszerű hangfejlödést m utat: Ireyt (kfn. lieht).

40. §. D i p h t h o n g u s o k  u m l a u t j a ,  a) ei ~  q;, mely
nek umlautja, ha előfordul, qe, pl. prqd eomparativusa: prqeda. 
iu ~  ei umlautja nincs. Az w-ból és a többször vele egyenértékű 
ш-ból fejlődött au umlautja qi — hús ~  hauz plur. hqiza, hűt ~  
haud diminutivuma: hqil, búr ~  paue — pqiarin, kfn. ströuwe ~  
strqi, röubaere ~  rqiba (ráma) , túsch-ból verbum frequ. denom.: 
tqisln. Kfn. uo umlautja ue ~  nyelvjárásunkban re muöter ~  
mqida plur. mije da, buochinz ~  prey anas, gruoz ~  кгулг igéje 
krresn, fuoz ~  fy/iz plur. fijes, kuo ~  к'иг plur. li ve, buoch di
minutivuma : pi'eyl-

C) Ha n g s ú l y o s  m a g á n h a n g z ó k  f e j l ő d é s é n e k  á t 
t ek i n t é s e .

1. Nyelvjárásunkbeli á <  kfn. a-féle hangból, kivéve nasalis 
és r előtt (tac ~  táy, já ~  ja, alt ~  aid).

Nyjkbeli a <  о-féle hangból, kivéve nasalis r és l előtt 
(oder oda, nőt ~  nád).

2. Nyjkbeli q <  kfn. а-féle, illetőleg о-féle hangból nasalis 
előtt (mánet ~  mqnat, schönen ~  sqna).

3. Nyjkbeli а <  kfn. а-féle, illetőleg о-féle hangból r előtt 
w ár ~  woe, arm ~  wem, store ~  staeri).
( 4. Nyjkbeli q <  néha а-féle hangból (gách ~  kqy, úfn. Spass
~  kspäz).

Nyjkbeli q <  néha ом-ból (koufen ~  k'qfa. loup ~  Iqb).
Nyjkbeli q <  kfn. ei-ből mindig (heim ~  hqm (domum), 

breit ~  prqd).
Nyjkbeli q <  a-nak umlaut g-je (staete ~  stqd, zaehe ~

tsqy).
Nyjkbeli qi <  ou és ű umlautja (súber denom. verb, sqiban, 

hűs plur. hqiza).
5. Nyjkbeli о (ö) <kfn. о-féle hangból, kivéve l előtt (loch ~  

löy, losen ~  lözn (hallgatkózni).
Nyjkbeli q <  kfn. о-féle hangból l előtt (wolke(n) ~  wqikn, 

tolde(n) tqin).
6 . Nyjkbeli о <  а-féle és о-féle hang umlautja l előtt (alt 

comp, öta, holz diminutivuma: hötsl).
Magyarországi német nyelvjárások. 4. 3
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7 . <? <  kfn. e-féle hangból r előtt (stern ~  sfgan, hoeren ~
hqen).

Nyjkbeli ce <  kfn. e-féle hangból l előtt (belien «-» pcev, 
sselec ~  soeli(z).

Nyjkbeli e <  kfn. e-féle hangból nasalis előtt (hemede ~  
hemat, hoenen Г ч З  he~n»).

Nyjkbeli ё (ё)  vonatkozólag v. ö. 27. §. e) pontját.
Nyjkbeli ё <  minden más esetben kfn. e-féle hangból (ne- 

bel <-• népi, géstern ~  késtéri).
Nyjkbeli <  а-féle hang umlaut e-jéből és umlaut o-féle 

hangból (nágl-négl, 1о%-1ё%э).
8 . Nyjkbeli г (г) «с i-féle hangból kivéve r előtt (ziffer ~  

tsifs, slimp t 4 J  slím).
Nyjkbeli i  (г) <  м-féle hangból (über ~  гЬэ, künic «-> k4ni\
Nyjkbeli in <  kfn. г-féle hangból r előtt (hirg ~  hies, 

mir ~  mije).
Nyjkbeli re <  м-féle hangból r előtt (kürbig ~  k'ijewas).
Nyjkbeli ív <  uo um lautja: üe (fuog plur. fijes, trüebe —> 

trieb).
Nyjkbeli ie <  а-féle hang umlautja r előtt (arm diminuti- 

vuma armilo —> remi).
Nyjkbeli re <  ге-ből kivéve nasalis előtt (bier ~  pír-, 

liet ~  lied).
9. Nyjkbeli м (й )  <  kfn. м-féle hangból kivéve liquida 

előtt (zunge ~  tsür/э, gug ~  kHz).
Nyjkbeli у  <  kfn. м-féle hangból liquida előtt (pulver ~  

pyiwa, wurm ~  wyem).
Nyjkbeli у  <  kfn. ио-féle hangból (huot ~  hyid, guot ~

kyid).
Nyjkbeli у  <  kivételesen o + r  (Mór ~  Mye, fort ~  fyv,t).
10. Nyjkbeli и (ü) <  г-féle hangból +  l (spilen ~  spun, 

zil ~  tsü, i huv, húst).
Nyjkbeli и (ü) <  ü + l  (mülnaere (lat. molinarius) ~  типа).
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III. H angsúlytalan hangzók nyelvjárásunkban.

41. §. H a n g s ú l y t a l a n  e. ■— I. a) N y í l t  s z ó t a g 
b e l i  h a n g s ú l y t a l a n  e m i n d i g  e l m a r a d :  affe ~  af, 
pfaffe ~  apff, stucke ~  stuk stb.*)

b) Z á r t  s z ó t a g b e l i  h a n g s ú l y t a l a n  e m i n t  э 
m e g m a r a d :  1 . ha a szótagot r zárja be; a záró consonans 
elmarad, k'indd, tish, sneidd, fenstd, feddn, fttreim, wundd, тёзэ, 
тчигэ (kőműves), qntd (Enterich), аЬэ (dwd)  — a személy névmá
sok egyes hangsúlytalan alakjai: mir ~  тэ, dir ~  ta (pl. hamz- 
masketn ~  haben sie mir es gegeben ? ja, se hamtaskem — ja, sie 
haben dir es gegeben). — p&td, tájt,), ёёрэп, tpsft, streyэ (stren
ger), f t p  stb.;

2 . ha a szótagot záró consonans nasalis és az előző szó
tagot záró consonans vagy nasalis, gutturalis, vagy mindkettő 
vagy f. — 1рзпэ, trend, ргепэ, к'епэ, rene — stuka, f r  и ka, кёр 
(gegen), wf/э  (wegen) — вёуэ, seye, triyd, siya, гёуэ — sauft 
(vedelni), krei/э , rupfd, ts up f t  (ugyanazt a cselekvést fejezik ki, 
csakhogy rupfd marokkal, tsupft pedig szálanként valamit kihúzni, 
pl. hamv rupft, de : kläna kanzln l sup far in ivázn =  die kleinen 
Gänslein zupfen den Wasen (gyep]), pfeift (fütyülni és pipa), 
élei f t ,  wgeft stb.

Ha az előző szótagot záró consonans g, akkor az a meta
thesis folytán melléje kerülő végszótagot záró w-nel y -1 képez 
és így a szótag nyílt lesz és az e elmarad (kivéve wegen ~> we-p, 
gegen ~  kép ) : regen ~  гёу (de: regnen ~  гёуэ), tragen ~  tráy, 
Hegen ~  Ily, slagén ~  slay, fragen ~  fray, magén ~  may. — 
Ugyanez történik az etymologiailag is (nemcsak helyesírásilag) a 
szóhoz tartozó h(e)n hangkapcsolattal is. Ennek oka az, hogy a 
XIII. sz. végén a bajor dialectusban h helyett eh kezd terjedni 
és végre is általánossá válik; mint látjuk, nyelvjárásunk fejlő
désében megkülönbözteti a kettőt egymástól: stechen ~  str/e — 
sehen ~  sey. azonban névszókban és i után nyelvjárásunkban 
is összeestek: geliehen ~  klip , geschlichen ~  kslip  — ha  (Ähre),

*) A szóvégi e általános szabály szerint csak rövid tő- 
vocalis után álló liquida vagy t után marad el, de a bajor 
nyelvjárásokban gyakori eset, hogy hosszú szótag után is elmarad.

3*
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sweya — de kfn. mähen (mán) ~  máy (Mohn), azonban ennek 
is az ófn.-ben mágo felelt meg és egy *máhan teljesen hiányzik. 
Itt említem meg a : tsivy (ufn. ziehen) szót is ~  ófn. ziohan, 
zőh, zugum, gizogan (az utóbbi két alakban a Yerner-féle tör
vény értelmében a zöngés media megmaradt); lehet, hogy eme 
szóban nyelvjárásunk egy mássalhangzói qualitast vitt keresztül 
és így le tt: ziegen ~  tsivy;

3. ha a szótagot záró consonans t, ilyenkor a szótagzáró 
consonans, a t is megmarad. így pl. minden ige conditionalis 
prsesensében: lezat, sreibat, esat, krijeyat (kapnék), Uv,bat — herat 
(ich hätte), névszókban: hemede ~  hemat, gemischede ~  kmisat, 
nakat, barhoubet ~  pav.hiipat, ksé'kat, püglat, wampat, kflékat, tsé'yat 
(tized), kra~kat, kwanat, tikat; az igékből1) trdyat (trächtig), 
klantsat, klitsíat, patsat — patsat, spitsat, smekat (büdös), roslat 
(lóról mondják, ha párosodni akar), spedat (siedend)2) ; — talán 
ide tartozik: nq,yat a kfn. naehen-ből, melynek volt is ilyen alakja: 
naehent; megvan ez umlaut nélkül is ndyat (aztán) ~  kfn. nähen 
(nán) és ebből: náhent (?).

Megjegyzés. Ezen általános szabály alól (mit eddig még 
senkinél sem találtam ilyen alakban) vannak látszólagos kivéte
lek, t. i. van több szó, melyek végén ott van a alakban a hang
súlytalan e hang, jóllehet' nem zárja be a szótagot semminemű 
consonans. Ha azonban a 42. §. d) pontban látni fogjuk, hogy 
gyakori nyelvjárásunkban az euphonikus vagy az analogia foly
tán szóvégére kerülő n, meg fogjuk tudni könnyen magyarázni 
ezeket a kivételes fejlődésnek látszó alakokat.3)

II. H a n g s ú l y t a l a n  ( vagy t a l á n  h e l y e s e b b e n :  
m e l l é k h a n g s ú l y o s )  e h e l y é n  i v a n  n y e l v j á r á s u n k 
b a n :  a) 1. szóvégi -ec helyén, mely után a gutturalis rendesen 
elmarad: müegec ~  mißsi, kreftec ~  kri-fti, richtec ~  riyti, glüen- 
dec ~  klivdi, gnsedec ~  knedi, gesmidec ~  ksmeidi, handec ~

*) Kfn. -eht képzővel (v. ö. Weinhold BGr. 203. 1. és 
Mhd. Gr. II. 259. 1.) képzett melléknevekben és határozókban: 
kröpfst stb.

2) Néha kfn. -eleht képzővel, pl. krunzlat stb.
8) A hrsta szó nem hirt-ből (mely nem is ismeretes), hanem 

hüter-ből fejlődött alak.
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hanti, ledec ~  lédi (nőtlen, szabad), listec ~  klisti, vertec ~  
fivti,, honec ~  heni(yj stb .; 2 . a liquida és gutturalis között 
fellépő svarabhakti bang helyében, melynek a kfn.-ben, bár
milyen volt is az ófn.-ben, valószínűleg e felelt meg: piperi (kfn. 
perec), savri (ufn. Sorge), stavri (Storch kfn. storche, store ófn. 
storah), wgeri [Werk ebben az összetételben : wqpritáy =  hétköz
nap, ugyanez a szó képezi utótagját a: tabri =  napszám (munka 
és a bér) szónak, v. ö. Grimm, DWB.: tagwerk (entstellt: tabrich, 
tobrig); nem szükséges e n t s t e l l t  alaknak tartanunk, sőt nyelv
járásunk hangtani törvényei értelmében szabályszerű fejlődésnek 
kell m inődtenünk: szóvégi gutturalis mindkét tagban elmarad, 
w-nek ö-vel való váltakozása igen általános (v. ö. 47. §. I. a) 
és mivel nem érzik már összetett szónak, a második tag teljesen 
hangsúlytalan és a vocalisa eltűnik]. Hasonló hangváltozás tör
tént a hvebri (ufn. Herberge) összetett szóban. — typri (ufn. durch), 
pavri (nem sorolható ide a vele egyenlő alakú: pavri [úfn. Bohrer] 
szó) (kfn. borg), fypri (Furche, ófn. furuh), Georg (rendesen: Han- 
zijpgl (Hans-fJörgl), de előfordul ez az alakja is), jippri v. ö. magy. 
Gyuri, k'ia,ri(táy) (ufn. kirch(tag), wr&riyd (ufn. würgen), reri(tíiyj ~  
erch(tag), mav.ri (Marke, kfn. marc), wgeri (úfn. Werg, ófn. wörah), 
Iqri(y) (Lärche, kfn. lerche, larche, egy Marihha hiányzik) le
pedő. — midi (Milch, kfn. milch, milich), k'ali (Kaik, kfn. kalc, 
ófn. chalch és chalh, illetőleg chalah, melyből fejlődött a közép- 
és felsőnémetség kalch-ja). — / oliya (folgen, engedelmeskedni, 
kfn. volgen), soli-уз ([ein] solcher), woli (welcher ófn. welih, v. ö. 
PBB. XI. 496.) — mancher ~  maniyd.

Megjegyzés. A 2. pont alatt felhozott példákban nemcsak 
abban látunk eltérő fejlődést, hogy a svarabhakti hang megvan, 
hanem abban is, hogy az r mint u is megvan és hangzik is, 
hasonlóképen az l is: i-\-l — ü és hangzik is (müli). Hogy mi 
ennek az oka, azt eddig nem sikerült megállapítanom. Schatz 
is észreveszi, hogy az rk, illetőleg Ik fejlődésében eltérés mutat
kozik és azért ő nyelvjárásuk alapján egy *lkk, illetőleg *rkk 
kapcsolatot tesz fel; nyelvjárásunk alapján inkább egy *rrk, ille
tőleg *llk kapcsolatot kellene feltételeznünk, ha ugyan szabad ilyen 
nyelvjárási sajátságból olyan messzemenő következtetést vonni.

b) a be- praefixum e-je is néha mint i marad meg (ófn. Ы-): 
beklagen =  piklay (рз hat si pikldkt= panaszkodott), bedeuten ~



38

piteitn, belegen ~  piliy  (lovat hágatni), bedanken ~  pitays, be
gehren ~  piksen (kérni, sőt követelni értelemben; csak egyes 
kifejezésekben maradt meg az ufn.-ben általános: vágyódva kérni: 
ea ty/fd ti praud pikken =  megkéri a menyasszonyt).

c) i -1 találunk más esetben is, midőn mellékhangsúly esik 
az illető szótagra: így mre (első sz. személyes névmás egy. sz. 
dat. és több. sz. nőm.) hangsúlytalan alakban: ms, tiy, és ts — 
kfn. hanef ~  haniv, Zigarre ~  tsigyri vagy a személynevek má
sodik szótagjában: wq,wi, nani, Űzi, k'qdi, mijedi (Maria), rezi, 
Imi (Karolina), kizi (Gisela), rözi (Eosalia) — pauli, plqzi (Bla
sius), hq/nzi (Johann) stb.

III. K ü l ö n f é l e  h a n g s ú l y t a l a n  h a n g o k  a-vé 1 et-
t e к : leimst (Leinwand), wei~ps, (peps, pramps, nä'/рэ, kramst 
(gruon-mát), hangsúlytalan da ~  t» (davor ~  tsfav, daheim ~  
tdhqm), mqnst, harnst, sqmst (samät), avwst (arbeit), klumpst (min
dennemű rozoga jószág), kspijetsht, key st, reizst (kfn. risach =  
egy csomó összedarabolt száraz gallj, ág), insist (unselt, inslit), 
kfliglst, ksqdist (hugy), spd/st (Spagat), hqntss (kfn. hantscbuoch), 
umstum =  um und um, av.mst (armut), folds (Doctor) vagy átvett 
szavakban: rowst (robot), tsawavks (csavargó), tsizms (csizsma), 
wunds (bunda), misks, jösks (Miska, Jóska). A -heit h-ja elmarad 
és az ei szintén mint s maradt m eg: krq/yst (kfn. krankheit), 
kleyst (gelegenheit), wahrst (wárheit), kwanst (gewonheit), knivyst 
(genüegenheit).

IV. H a n g s ú l y t a l a n  i ge  k ö t ő k .  A be-, ge-, ent-, emp-, 
er-, ver-, zer-, hangsúlytalan igekötők e vocalisa csakis: er-, ver-, , 
zer-í emp-ben marad meg mint s. — 1 . emp-, csakis ufn.-ből 
átvett szavakban fordul elő: qmpfyynis. — 2 . zer- szintén igen 
ritkán fordul elő, rendesen ver ~  fs  áll helyette: zertriben ~  
fstreim, zerteilen ~  /эЩ п, zerschlagen ~  tsssldy és fsslay. — 
3. er- csakis a vocalis elé tett euphonikus í-vel ~  ts : ersehen 
tssey, ertrenken ~  tstreys, ersláhen ~  tssldy, erzählen ~  tstson 
stb. [Schatz szerint az er- helyett fellépő ts- (nála: dsr) «ge
schwächt aus d u r c h » .  Ez a magyarázat nem plausibilis 
sem hangtani szempontból (a mi a magyarázat főhiánya), sem 
az értelmet véve, bár az utóbbit hosszas csűrés-csavarás után 
talán még meg lehetne magyarázni, v. ö. erre vonatkozólag
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Kauffmann nézetét (DGr2 65. L). Schmeller (Bayerisches Wb. 
I. 532.) dar partikulából magyarázza; E. Martin és H. Lienhart 
(Wtb. der elsässischen Mundart II. 705.) azt hiszik, hogy először 
csak tagadó mondatokban fejlődött ez az alak a nit er-kapcsolat- 
ból és később ez elterjedt az állító mondatokban is.] — 4. A be
csuk igen ritkán: dentalis spirans előtt marad meg: beschaffen ~  
psd/э , beschrien ~  psrei~, part. perfect, p  érijén (megigézni, meg
babonázni), bestán (bestén) ~  péte~, bestellen ~  pstön. — 5. A ge
hen az e nem hangzik, a g is csak spiránsok, liquidák, nasalis 
consonansok és h előtt hangzik mint к: smecken — ksmekt, 
smirwen (smirn, sin ér n) — kérnied, setzen — ksetst, gesund •'-» 
kmnd, geswister ~  k s w i s t varén — kfav.n, vallen — kfám, ge
fallen ~  kfain, gewizze ~  kwíz, gewalt ~  kwáid, laden — klán, 
liden (le in )  — kiin, rennen — krend, ríteu (rein) — krin, rin
nen — кгипэ, geringe ~  kriy, nehmen — кпатэ, meinen — 
kmä~d, gemeinde ~  kmä~, genuoc ~  knui (így is : kmui), ge- 
hoeren ~  khqen. Más esetben mindig elmarad: Getreide (ófn. 
gitragidi) ~  trad (rozs), peisn — pisa, tson — tsöd, ke~ — 
кауэ, kém — kém, isand — tsdrä (weinen).*)

IV. Mássalhangzók.

Mielőtt a mássalhangzók történeti fejlődését tárgyalnám 
(a phonetikai leírásukat már az 1. §. I. és 19. §-ban láttuk) 
említést kell tennem a nem szervesen fejlődött mássalhangzók
ról és azokról az elváltozásokról, melyek két mássalhangzónak 
egymással való érintkezésekor (combinatorischer Lautwandel) be- 
állanak.

42. §. A )  N em  s z e r v  es en  f e j l ő d ö t t  c o n s o 
n a n s o k :  a) t, m e l y  s z o l g á l h a t  h i a t u s  p ó t l á s á r a
1. szókezdő vocalis előtt: ersehen ~  tdshj, ainigeln (von Fingern 
und Zehen vor Frost prickeln) ~  tänigln; 2. szóvégén: teiyt, 
nqfiBt (die Nähe), seyst ufn. Sense (vagyis nyelvjárásunk — elté- 
röleg az ufn.-tői a gutturalis elemet megőrizte, v. ö. ófn. se-

*) Az ezen §-ban elmondottak és még a 44. §-ban elmon- 
dandók után nem tartom szükségesnek nyelvjárásunkban a Syn
kope és apokope jelenségével még külön foglalkozni.
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gansa), traust draussen, leiyt (temetés, hulla), k'qnqpét (v. ö. 
Kanapee, bár lehetséges, sőt valószínű, hogy itt contaminatio 
forog fönn, illetőleg a pét szót tartotiák a második tagnak); 
ufn.-tel egyezőleg van parasitikus t ebben a szóban: tiyqnt, 
úfn. Dechant, kfn. techan, dechan, lat. decanus; 3. közbe
szúrva; mtstn (messen), k'estl (ufn. Kessel, kfn. keggel, ófn. 
chegsil és így nem tudom, vájjon jogosan számítom-e a kestl-t 
ide ?), az ns, Is hangkapcsolat nehezen ejthető ki és azért 
vagy t átmeneti hang fejlődik: ments (kfn. mensche =  Mäd
chen, Buhlerin, nyelvjárásunkban azonban a tisztességes leányo
kat is így nevezik, sőt nincs is más szó erre a fogalomra) vagy 
svarabhakti vocalis fejlődött a két consonans között: fá lis  
(falsch), — k'pestn (Kirsche), nivstn (kfn. niesen, ófn. niosan), ufn. 
niesen, wäytn (ufn. wachen).

b) d, m e l y  r e n d e s e n  l e l ő t t  l é p  fel ,  h a  az i-t 
c o n s o n a n s  e l ő z i  me g :  hen (tyúk) diminutiv alakja: hendl, 
ma~ diminutiv alakja: mq/ndl (mely egyszersmind minden állat
ból a hímet jelöli), к’сргп diminutiv alakja: lc endl, ufn. Brunn ~  
prund (kfn. brunne, ófn. brunno) diminutiv alakja: prindl (a kö
zeli haraszt ~  havrost-Ът az egyik völgy neve: prindlkrqm (gra- 
b[en]), plindzln (verbum frequent, denominale: blind-ből és min
denesetre innen van, tehát etymologiailag is odatartozik a d, 
azonban az ufn.: blinzeln), Simon diminutiv alakja: Simqndl, 
Anna dim. alakja: nqndl. [Az ufn.-ben újabban használatos: 
Näherin és Máher-től eltérőleg nyelvjárásunk is dentalist tüntet 
fel, mely azelőtt (és sok helyen most is) az ufn.-ben is általános 
volt: naddrin és mütfo.]*)

c) r, ez l e g g y a k r a b b a n  h i a t u s  m e g s z ü n t e t é s é r e  
l é p  f e l ;  ha szóvégéről elmaradt illetőleg c-vá lett, akkor kö
vetkező szó vocalisa előtt ismét fellép; de nemcsak olyankor 
fordul elő r, hanem sokszor máskor is, mikor nincs etymologiai 
jogosultsága: sauri (nézek), kéri (megyek), trqri (draehe ich) stb.,

*) Parasitikus d-re vonatkozólag v. ö. ufn.-ben: Mond vagy 
magyarba átvett: ándung =  Ahnung, — semmi összefüggésben a 
nyelvjárásunkbeli and szóval (sti^id тэ rand =  es schmerzt 
mich, kfn. diu ande). Más természetű a tsand (úfn. Zahn) d-je: 
ez a tőhöz tartozik, v. ö. ófn. zand.
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faruns, i hirat (ich hätte), piri к wist (bin gewesen), i tsärat a~ 
(ich möcht anziehen) stb. [v. ö. ufn. daraus, in wem worin etc.]

d) n, ez n em  k e v é s b b é  g y a k o r i .  Hiatus megszünte
tésére lép fel szókezdetén: impfen ~  nirnpfa, ietweder =  jeder~  
nveda, ast ~  vast, igei ~  nigl (saunigl — sündisznó), ütem ~  
nan, Anna ~  nqgii. Sokkal gyakoribb azonban az и a szó végén, 
hova vagy úgy került, hogy az illető főnév gyönge ragozású volt 
és így a függő eset w.-je behatolt a nominativusba, vagy pedig 
tisztán euphonikus az n, vagy pedig az illető főnévnek (külö
nösen gyűjtőfőneveknek) többesszámi alakja lett a közhasználat
ban általánossá. Egyes főnevek alakja arra enged következtetni, 
hogy ez az. n már igen régen ott lehetett a szó végén, mert az 
előző szótagot záró consonans teljesen olyan fejlődést mutat, 
mintha az n mindig utána következett volna. Kfn. kride ~  krein, 
röbe-+-n ~  rém, schlite-f-n $lin, kette-j-n ~  k fn , garbe+n ~  
kavm, hűbe-f-n ~  hmm , lade+n ~  lan, stiege+n ~  stray, 
fige+n f je iig ,  swal we -f- n ~  swáym, gerwe -p n ~  к evan, s tu o te+ n ~  
sty,m, m ade+n ~  man, schade+ n  ~  San, ruobe+n ~  ry,tm, 
fliegef - n ^ f l iv y ,  glaube-\-n^klaum , klíwe-j-nökleim , tolde +  n ~  
tqin, side-f-n~sem, salbe+ n ~ s á m , wiege + n ~ wijey, k a lb e+ n ~  
k'ám  (egyéves üsző), kolbe +  n ~  k'qim (Keule), úfn. Nither +  n 
~  tsidan, Buchstabe fl-n ~  pgikstam, sole+n ~  sqin — swavtn, 
nutsn, tdsn, nazn, dsn, pflantsn, supm,flásn, ripm, Март, stube-j-n~ 
stum, schibe +  n ~  éeim, knote+n ~  knqin, metze ~  mctsn 
lampm, lepsn (lefze), wépsn (wespe), putn  (kfn. butte, v. ö. magy. 
puttony), tübe+ n  ‘'j  taum, wantsn, kerze+n ~  k'iatsn stb. — 
Ugyancsak ide valók azok a főnevek, melyekben a szóvégi n 
nincs ugyan már meg, de hangsúlytalan e hangból lett э meg
maradása bizonyítja, hogy oda tartozik, különben erre vonat
kozólag V. ö. 41. §. I. 2) pontját: патэ, samа, pfana, — kiv/э, 
ргикэ, tsuya, кгикэ, Ыокэ, truya, 1икэ, — hau/э, pfeife, tsaya, 
sune, swama, Ыкэ, flika { fe in flika =  lángálló), ргокэ, пипэ stb. ;

e) h i ge n  r i t k á n  f o r dul  elő,  egy-két esetben szókezdő 
vocalis előtt: iezuo (iezent) ~  hretst, Uhlane ~  hulqn9 [hota, ere
deti atten (agri curiae) 1064-ben fordul elő; ófn. atta(?)]. Ufn.- 
től eltérőleg h van a neiy (kfn. niuwe, niu, ófn. niuwi) és rdy 
(ófn. és kfn. rő, rawer) szavakban, hol a gutturalis spirans lát
szólag labialis spirans helyébe lépett. Szabályszerű fejlődést
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nyelvjárásunkban az ufn.-től eltéröleg a síjey szó, illetőleg seiу, 
kfn. schiuhe (ufn. scheu), mely mindkettő egy *ófn. scioh tőre 
megy vissza (v. ö. angsz. sceóh).

f) Id e  t a r t o z i k  m é g  az e u p h e m i s m u s ,  vagyis az 
a jelenség, hogy a köznép egyes, rendesen istentiszteletnél hasz
nálatos szavakat, hogy őket mindennapi használat által ne pro- 
fanizálja, hangváltoztatással és pedig teljesen önkényes hangvál
toztatással használja (különösen káromkodásnál) elferdíti őket: 
Sakrament «--> sqprement, sqknwáid, sqkrslot, — Kruzifix ~  krutsi- 
tvekn, — Nagl szerint « A n s p i e l u n g  a u f  d i e  Ku r u z e n » ;  azt 
hiszem, hogy nagyon kevés közük van ehhez a kifejezéshez a 
kuruczoknak, ez is csak olyan elferdítés, mint krutsiseitn, krutsi- 
fuks stb. alakok, hol tehát az egész második tagot igyekeztek 
más szóval helyettesíteni. — Herrgott ~  hqrqkot (na~q, mát), 
így i s : hqrdkotfiks (mely már contaminalt alak). — Teufel ~  
teiksl stb.

43. §. B )  D i m i n u t i v  k é p z ő k  a l a k j a i .  Minthogy 
nyelvjárásunk egyes diminutiv alakjainál az a lehetőség sincs 
kizárva, hogy csak látszólag vannak ellátva diminutiv képzővel, 
tényleg azonban az l nem más mint dissimilatio folytán n-ből 
lett hang, azért itt fogok tüzetesebben szólani általában a dimi
nutiv alakokról.

Nyelvjárásunkban a diminutiv képző -l, -el, mely utóbbi 
-d  alakban a kedveskedési alak (Koseform) képzésére szolgál, pl. 
tíz iz q, klä~z hqizl — tez iz mei~ klqrz hqizd (ez az én kis 
házikóm) — pisi — pisd  (ófn. biggo, kfn. bigge), prezl — pr'ézsl 
(morzsányi), tisl — tisdl, Iqmpl — Щтрэ1, k'qibl •— Bq/iwdl stb.

Nyelvjárásunkban igen sok az -f-re végződő főnév, melyek 
azonban nem diminutiv alakok; így semmiesetre sem diminutiv 
alakok az -l deverbalis (frequentativ) képzővel képzettek: tss 
way ti (wachten), fa trisl (drőscan), fa le f i  (laífen), fa slisl (sliogan), 
fa sesl (sitan), ti fligl (fliogan), ti sauwl (scioban), fas sqX (scei- 
dan), fa telel (decken), fa riesl (ruoggen =  die Erde aufwühlen) 
stb. Vannak azonban denominalis képzések i s : fás ksindl (kfn. 
gesindelin — gesinde), tip)], (kfn. tupflin — topfe =  Punkt), fas 
tuti (kfn. tüttel, tübel, tütelín — ófn. tutta =  Brust); némelyek
nek alapszava, melyből képződtek, most már ismeretlen: fa rqpfl
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(ófn. apful), ta vogl (ófn. vogal, gót fugis), ta k'egl (ófn. kegil), ta 
himl (ófn. himil, gót himins), ta simpl (penész, ófn. *scimbal, 
meg van ebben: scimbalas =  schimmelig), tas kipl, ti tistl (ófn. 
distila), ti kdpl (ófn. gabala), ta k'o/l (ófn. kachala =  irdenes Ge- 
fäss), tas maul (kfn. múl egy *mü gyökérből, mely meg van az 
ufn. Mund-ban), ti siyl (ófn. sihhila); ide tartozik aztán sok 
idegen szó, melyek szintén ilyen alakot nyertek: td rengi (ófn. 
engil, lat. angelus), td rezl (ófn. esil), ta flegl (goromba ember, 
ófn. flegil), ti mandl (mandula, ófn. mandala), ta mandl (ófn. 
mantal), ta sqml (ófn. scamal), tas sindl (ófn. scintila), ta spregl 
(ófn. spiegal), ti tdwl (ófn. tabala, tavala), ta teiwl (ófn. tiuval), 
tas tsivgl (ófn. ziagal), ti sáytl (kfn. schahtel, olasz scatula), tas 
tsél (kfn. zetele), ti avgl (ófn. orgala), ti typtltaum (ófn. turtil- 
túba) stb.

Csak látszólag van l suffixum a wurzel ~  wíjptsl szóban 
Wilmanns szerint (DGr. II. 208. §. Anm. 2.): szerinte az ófn. 
wurzala, mint azt angsz. wyrt-walu mutatja, összetett szó (?). 
Nyelvjárásunkban meg van a wyxtsn (vastag gyökér) alapszó, 
miért ne lehetne egyszerű származék szó: wyptsl (vékony gyö
kér) ?!, V. ö. úfn. Gewürze.

Ha végignézünk a denominalis képzéseken es keressük, vájjon 
diminutiv alakok-e, azt látjuk, hogy a diminutiv alakok jellemző 
sajátsága, t. i. hogy semleges neműek, többnél nincs meg; a mi 
pedig a jelentésüket illeti, erre vonatkozólag Wilmanns azt mondja: 
<• An und für sich sind die I Ableitungen keine Deminutiva, aber 
aus dem allgemeinen Begriff der Abhängigkeit und Zugehörigkeit 
konnte sich leicht der des Unselbständigen und Kleinen ent
wickeln, so dass sie geeignet waren, Deminutiva zu bezeichnen» 
(DGr. 212. §). Azonkívül vannak olyanok is, melyekben a dimi
nutiv alakok harmadik jellemző sajátsága, t. i. az umlaut nincs 
meg, hogy ennek daczára az -I az illetőkben diminutiv képző-e, 
erre vonatkozólag eltérnek a nézetek. Schmeller alapvető mun
kájában azt állítja, hogy ezek nem diminutiv alakok, hanem az 
■l a függő esetek n-jéből (esetleg dissimilatio folytán) keletkezett, 
pl. gót himins ~-áimeZ, lat. asinus ~  esi. Schmeller ezt a né
zetét a bajor grammatikájába is fölvette, de később megváltoz
tatta. Gondolt Schmeller arra is, hogy az ilyen szavakban levő 
•l folytatása volna a régi -ila, -ilo, -ula képzőnek, melynek nem
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volt mindig diminutiv jelentése ; de erre vonatkozólag Schmeller 
is azt mondja: «— wir wollen es problematisch annehmen.» 
Dr. Hans W. Nagl (Da Eoanad 423. l . A )  2.) azt állítja, hogy 
igenis diminutiv alakok. Legújabb időben Schwábl ezzel foglal
kozva a középútat választja: megengedi, hogy n-ből is fejlőd
hetett Z (organum >  orgel), de azt hiszi, hogy: «— wa ( d ) l  
w i r d  w e g e n  s e i n e s  s ä c h l i c h e n  G e s c h l e c h t e s  wohl 
d i m i n u t i v  sein, wie auch: hakl (kleine Hacke).»

Nyelvjárásunkban előforduló eseteket vizsgálva, azt gondo
lom, hogy a személynevek tényleg eredetileg diminutiv alakok 
voltak, idővel azonban a használat annyira általánossá vált, hogy 
nem érezték többé diminutiv alaknak és jelentése szerint hím-, 
illetőleg nőnemű lett: td frqntsl, td wqstl (Sebastian), t» mq,til 
(bár ennek Z-je n-ből való fejlődés is lehetne: Martin), fa nfétsl 
(Ignaz), umlaut nélkül: fa jaki, fa matsl (Mathias), — ti krel, 
ti wqwdl (Barbara), ti mißtsl (Maria) stb. Ide tartozik fa re~l (nagy
atya) és ti qrl (nagyanya), melyek jelentésök szerint is diminutiv 
alakoknak minősíthetők (az ősök közt a legfiatalabb, legkisebb). 
Ellenben a tárgynevek közül mindenesetre van több, a melynek 
Z-je nem diminutiv képző, hanem — esetleg — n-ből fejlődött; 
pl. ti wql (Schwábl szerint: das), melynek Z-je valószínűleg többes
számi n-ből fejlődött és később a többesszámú alakot használták 
egyesszám gyanánt is (mire gyűjtőfőneveknél gyakran van eset), 
td kq/mpl (ófn. chamb., angsz. comb), ti köl (Patin), ti k’u%l, ti 
lumpi (ufn. der Lummel, kfn. lumbel, lat. lumbulus; nyelvjárá
sunkban annyi mint ufn. die Lunge.*)

44. §. C) M á s s a l h a n g z ó k  e l v á l t o z á s a .  (Kombina
torikus hangváltozás.) Nem említve azt az általánosan érvénye
sülő szabályszerűséget, hogy media rákövetkező tenuis előtt meg
felelő tenuisszá lesz ( i  kib — tu kipst — tpi kipt, i sla% — tu 
sinkst — gB síd kt), fontosak a következő változások:

*) Gradl említi, hogy szóközépi n is változik át Z-lé: aislbón 
(Eisenbahn) vagy egy helység neve: Tserlasi — Tschernoschum. 
Nálunk is fordul elő nul (Nudel), de igéje: lül a (ujját szopni). 
Gradl szerint ő náluk még a főnevet is így használják: ludl.
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a) nw — nm >  m. Leinwand (lin-wät) ~  leimst, wenn wir ~  
wemэ [Igék után tehát wir-ből mindig: тэ lesz ezen hangtörvény 
szerint és innen van, hogy aztán, mikor nem is előzi meg vala
mely w-re végződő szó és hangsúlyos, szintén az m-es alak van 
használatban, mely aztán teljesen általánossá vált: miß és ma], 
wenn man ~  wams, unmöglich «-> ummegli stb.

b) 1, ng, nk, gn >  y. Finger ~  frye, länger ~  leys, eng ~  
ey, Geschenke ~  ksey, Gehenk ~  khey, Gegner ~  keys, regnen ~  
гёуэ, segnen ~  зёуэ;

2. g(e)n  <  y. eigenes ~  q,ys, jagen ^  jay, Wagen ~  way, 
regen ~  réy, kfn. gige+n ~  keiy, segen ~  séy. Ezekben az n 
metathesis folytán a g mellé került, vele b) 1 . szerint у -t képez, 
a szótag nyílt lesz és így az e elmarad. Ha azonban ezekből 
tovább igéket képezünk -en végzettel, akkor azokban az e ismét 
szabály szerint fellép mint a pl. seg(e)nen ~  зёуэ, reg(e)nen ~  
гёуэ, wag(en)en ~  weys, geig(en)en ~  кегуэ (pleonastikus -en-re val
lanak : peiniys egy *peinig(en)en-ből vagy az úfn.-ben: rech(en)en).

Megjegyzés. Ez a metathesis már ősrégi; a gn >  válto
zásra az agsz. és ószász nyelvből s külömbözö német nyelvjárá
sokból több példát említ Brugmann, Grundriss P  991. §. és 
Kurze vergi. Gramm. 341. §. Hans Sachsnál is igen gyakori ez 
a hangtani jelenség.

Nyelvjárásunk egyes szavai még a régi alakot tüntetik fel 
(mellékhangsúlyos e helyett i van): káliy (ufn. Galgen, kfn. 
galge), mweriy (úfn. Morgen, kfn. morgen, v. ö. angol morning), 
pdliy (úfn. Ball, kfn. bal, balle, ófn. ballo — balla =  labda; 
paliyUqJtsl «barka» [(?) Iszkaszentgyörgy községet az isztimériek 
sendijeriy-nek mondják; az ufn. Bosmarin (lat. rosmarinus) ~  
rozmdriy, V. ö. magy. rozmaring.]

c) 1 . b(e)n >  m. leben ~  lern, haben ~  ham, erben ~  rém, 
scheiben ~  seim, schaben ~  sam.*)

2. w(e)n >  m. kliwe(n) ~  kleim (úfn. Kleie), blaw ~  pldb, 
verb, denom. plqm (ófn. bliuwan; mosáskor fehér ruhát kékíteni),

*) b(e)n >  m nincs befolyással a megelőző а-féle, illetőleg 
о-féle hangra phonetikai szempontból: abend ~  amt - — amt ~  
amt (hivatal).
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selwen (selben) ~  scem, gerwe(n) ~  spiwen ~  speim, sni-
wen ~  sneim stb.

Megjegyzés. Más bajor-osztrák nyelvjárásokban még nem 
történt meg a teljes assimilatio; a h, illetőleg a vele váltakozó 
w csak mint redukált hang jelenik meg. bár egyes esetekben itt 
is már beállott a teljes assimilatio; így Lessiak felemlíti a sime 
(7) alakot, csak az a sajátszerű, bogy ebben a szóban minden
hol — tekintet nélkül a következő hangra — m fordul e lő : 
simtsen (17), simtsek (70)-ben, mi arra enged következtetni, hogy 
talán úgy vették át ezt a szót valamely közeli assimiláló nyelv
járásból; nyelvjárásunkban ugyanis, mihelyt nincs meg a b(e)n, 
illetőleg w(e)n hangkapcsolat, assimilatio sincs: siptee~, sneipt, 
ez speipts — se speim*)

d) d(e)n, t(e )n > n . liden ~  lein, sniden ~  mein, werden ~  
wgen, fíipivn, juden ~  jun, Dukaten ~  tukán, treten ~  trim, ma- 
de(n) ~  mán (ufn. Made, Wurm), reden ~  ren, baden ~  pán, 
átem-ből áten ~  nán, faden ~  fan, schade(n) ~  sím (adjecti
vum : sád, ige: éána *schadenen-ből), raten ~  rän, braten ~  
prán, lade(n) ~  Ián (de: tislad =  asztal fiókja).

Gemmáit tt (germ, pp [?]) n előtt megmaradt mint t: látn 
(kfn. latte), métn (úfn. Mette, ófn. mettina, összerántott alak lat. 
matutina-ból; a karácsonyi éjfeli misét nevezik így), hitn (kfn. 
hütte), ti f'étn (a zsiradék, alnémet: fett, ófn. feiggit), petn (v. ö. 
27. §. e)), wétn (kfn. wetten).**)

e) t ( e) l, d(e)l >  l. ófn. bűtil (ufn. Beutel) ~  peil, tülsdk 
(magy. duda, q, sdk, iga waz tűin ty,id ~  zsák, a mely dudál), ti 
tűi (ufn. Tülle), Scheitel (ófn. sceitila, kfn. scheitele =  oberste

*) A spiwen és sníwen igék ге-je nem ö-wel váltakozva 
előforduló w, hanem egy gutturalis elemmel kapcsolatban for
dult elő; sni wen egy *snegwan alakra megy vissza; a gutturalis 
elem meg is van, pl. lat. nix (nivis), horvát: sneg stb. alakok
ban ; a spiwen-nel összefügg ufn. Speichel. Nyelvjárásunkban 
azonban ugyanazon hangtani törvénynek vannak alávetve mint 
más w.

**) Itt is rögtön észrevehető, hogy az n nem közvetlenül, 
hanem synkope folytán került a vocalis után, különben a-féle 
hang nem lehetne a, azonkívül az is elárulja ezt, hogy jóllehet a 
legtöbb ilyen szó egytagú, mégis sohasem marad el az n, sem 
pedig nasalizálódást nem okoz.
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Kopfstelle, an welcher sich die Haare scheiden) ~  sql, kfn. schit 
(ófn. scit), diminutivuma: seil (hqits), schedel ~  sei, nadel ~  näl. 
kitel ~  k'U (szoknya), stadel ~  stäl (de: stal ~  stäi), sateler ~  
sah, knode diminutivuma: knil, adler ~  áh.

Ha a dentalis előtt valami consonans kiesett, akkor meg
marad: ty/etltaum (Turteltaube), Spfaspyitl (spalten =  szárításra 
készített almaszeletek), Pötl (Leopold diminutivuma), pqtlmq/i- 
( mavk)  Bertalan(i vásár).

i)p(e)n>pm . kappe(n) ~  k'apm, rippe(n)<̂ >ripm, suppe(n)~ 
supm, lampe(n) ~  lampm, slampe(n) ~  slampm stb.

Különben általános szabály, hogy nasalis consonans gut- 
turalis consonans közelében gutturalis színezetet nyer, labialis 
szomszédságában bilabiális alakjában lép fel [v. ö. Augen-blick >  
ащрИк-ból aumplikli(y) == plötzlich],

45. §. D )  A m á s s a l h a n g z ó k  t ö r t é n e t i  f e j l ő 
dés e .  F o l y é k o n y  m á s s a l h a n g z ó k  ( l i q u i d  se). 1. I.
a) vocalisok után álló l-1 illetőleg v. ö. 21. §. II. Minden más 
esetben kfn. I megmarad és pedig b) szó kezdetén, mint uvularis l. 
lefl (nomen deverbale ebből elvonás utján: Ufa, koseform: lefal). 
lembelin ~  lq,mpl, lásn, löm, lebendi stb.; c)  máskor nem marad 
meg neki a tiszta l ejtése, hanem a nyelv begyének hátrafelé 
való gömbölyítésével képződik, v. ö. a 43. §.-ban felhozott nagy
számú példákat.

2 . Kfn.  r nyjkban — kivéve vocalisok után —• mint alveo
laris r maradt meg: rán ~  ra~ (schlank, sovány állatokról mond
ják), reden ~  rén, treten ~  trén. Hangsúlyos és hangsúlytalan 
vocalisok után álló r re vonatkozólag v. ö. 21. §. I. pontot. — 
A -rer végű szavakban az e a 41. §. I. b) szerint megmarad 
mint э, a szótagzáró r elmarad és az э előtti r bizonyos nyo
matékkai ejtetik ki: túrira (Donnerer-ből; ufn. Donner), ledra 
(bőrkereskedő) stb.*)

*) Szókezdő r elmarad ebben a szóban: ctjrädi (hajnali 
mise, magy. rorate; ennek azonban semmi pbysiologiai oka nincs, 
esetleg rosszul hallották a szót, vagy az orate hatása alatt fej
lődött az áirqdi alak. Érdekes a plurálisa: áirqdiya (mi azonban 
ritkán fordul elő).
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46. §. O r r h a n g ú  m á s s a l h a n z ó k  (nasales). Láttuk 
már a 18. §-ban, hogy egytagú szavak végéről az n (egy eset
ben az m is) elmarad és az előtte álló vocalis nazálizálódást 
szenved, többtagú szavak végéről elmarad az n, ha az előző szó
tagot, nasalis, gutturalis vagy /  zárja be 41. §. I. b)  2 ; láttuk 
azonkívül, hogy milyen változáson mennek keresztül a nasalisok 
labiálisok, gutturalisok és egymás szomszédságában a 44. §-ban 
és hogy milyen gyakran lép fel külömböző okokból az egyes 
számú nom.-ban az n a 42. §. d) pontjában.

Még meg kell említenem, hogy szóvégi m-ből néha n 
lesz. — bősem ~  pezn, wasem ~  wazn, buosem ~  pi^izn, a 
vadem, atem, bodem-ben az m először n-né lett és ekkor a 44. 
§. d) pontja szerint: fan, nán, pön, balsam (lat. balsamum, magy. 
balzsam) ~  paizn, turm <--» typn. Hasonlóképen re-né lesz a da- 
tivusbeli m rag: a határozott articulusban: dem ~  (te)n, ille
tőleg : (i)n, vagy a melléknevek erős ejtegetésében: ky/idn fach
— gutem Yater, vagy a wer-was pronomen dativusában: wem ~  
íven. — Viszont n lesz m-mé ezekben: vrőnlichnam ~  fram- 
leiynam(s tay) úrnapja, úfn. Pinsel (kfn. pensel, ki. penicillus) ~  
pemzl, senft ~  sem f t  (csak mint tulajdonnevet ismerem), fiim f 
(ófn. fünf, kfn. vünf, úfn. fünf) így is fimv (ü ~  i). — Ki
maradt az n ebben: Fitsens (Vinzenz), viszont közbe van szúrva 
ebben: primints (Primiz). — Minden más esetben kfn. n és m 
nyelvjárásunkban is megmarad: nőt ~  nad, nidec ~  neidi, mát 
~  mád (rend, lekaszált gabona), mer ~  (Meer, lat. maré) stb.

47. §. A j a k h a n g ú  má s s a l h a n g z ó k  (labiales). 1. a) b. 
Ez gyakran váltakozik w-vel és néha b-s, néha a w-s alak vált 
közhasználatúvá, de legtöbbnyire mindkét alak előfordul: avbat
— aramat, аЬэ —- dw3, ЦЪэ — líwd, eibis — eiwis (kfn. eibisch, 
lat. ibiscum), weiznbyyek — weiznwyyek (Weissenburg), k'q,ib)l — 
¥q,iwdl, söbd — sows (Heuschober, boglya), habe — haw;> (hafer), 
kraba — krdwd pl. ebben a tulajdonnévben: Krivskrawэ (griez ~  
krivz eredetileg kőport jelentett), sub» — süw» (silber), гЬэ — iw» 
(über), saub» — sauwэ (rein), Imb» — livw», snäbl — snawl, ribizl
— rhvizl (magy. ribizli, ribiszke).

A M>-vel való alak vált általánossá a következőkben: tsiivim 
(Zibeben), tawák (Tabak), hüwymin (Hebamme), ruwpet (Eupert,
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esetleg Eóbert [?]), wpiwsl (dim. Barbara), wq,stl (dim. Sebastian). 
Hasonlóképen w van idegen (magyar) szavakbeli b helyett: bu
rok ~  wuruk (egy közeli begy-völgy neve), Bodaik ~  wud'ék, 
bojtár (bujtár) <-> wy/itar, béres ~  wreris, robot ~  rowst, bika «-» 
wiks, baglyas-hegy ~  waglsspppri stb.

Ennek ellenkezője van meg, t. i. w helyett b-1 találunk 
ezekben: graw ~  krqb, blaw ~  plab, law ~  láb (pl. álabln =  
langyos vízzel mosogatni), velwer ~  foebs, mar(w) (gén. marwes) 
~  mav.b, gelw ~  kosb, kín. karw(er) ~  harb, spiwen és sniwen 
alakjaiban is w helyett b illetőleg p lép fe l: tu speipst, s sneipt 
stb.,'*') ellenben kimaradt a w ebben: strouwe ~  strqi, ófn. houwi, 
kfn. höuwe kei, kröuwel ~  krq,l;> (pl. mist krqls).

b) Szókezdő b nyelvjárásunkban p : backe pala — Pß'/J, 
pavhqpst, pints, plits, prust, puds (butyrum), plind. — Szóvégi b, 
ha kombinatorikus hangváltozás nincs, megmarad: kwob (ge- 
wölbe), Iqb (prád), k'avb, krab stb. — l előtt b helyett p for
dul elő: lumpi, kóqpmpl, népi, napi, kapl, tipl, hapl (ennek ö-je 
külömben a rákövetkező t [houbet] miatt is már p-vé lehetett), 
iimpl, k'apl (dim. k'ápm-ból).

c)  Szóközépi ö-nek is p  felel meg e szóban: lepsn (kfn. 
lebse'. Bizonyára a s tette zöngétlenné a ö-t.

d) b teljesen elmarad szó végén a következőkben: ab prse- 
fixumban, ab-rűmen ~  árqms (ebéd után asztalt rendbehozni), 
abe-bréchen ~  apríts — dslop, wip (később: wiber) ~  wei (de 
plur. iveibs (weiws) diminutiv alakja: weibsl {weiwsl)), buobe ~  
púi (plur. puims [*buoben-en-ből], diminutiv alakja: pijebsl 
(prewsl)), bibhan (Truthahn) ~  pi ha~ (tupiha~ =  magyarban: 
tepulyka, ha valaki igen mérges), halbwirt ~  háiwret (a ki a 
tanyának egyik felét bírja; félhelyes gazda), der selbe ~  ts sceli 
(de, ha n van utánna, akkor a b vele m-mó le tt: selben tag ~  
soem táy így i s : soentáy). — A haben ham ragozásában: i háb 
vagy ib, tu hast v. tust, ß  hád v. eped, mije ham v. rtiißm, ez hats, 
se hqm v. stm és a geben ~  kém ragozásában: i ki(b), tu kist, 
(ß kit, miß кёт, ez kits, sip кёт.**-)

*) krdwät az úfn. Kroat alaktól eltérőleg nyjk. a régiesebb 
alakot őrizte meg w-vel.

**) Eltérő hangfejlődés van ezekben: Spinnewebe (kfn.
4Magyarországi német nyelvjárások. 4.
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2. Kfn. p, mely rendesen geminált labiálisból kelet
kezett (y. ö. Kaufmann, Schwab. Ma. 145. §.) nyjk.-ban is 
megmarad: wqmpm, sopm, supm, stopm (kfn. stoppen), tsápln, 
ripm, kipl (Gipfel v. ö. Kuppe), knépal - boka (v. ö. kfn. knübel).

3. Kfn. ph-nek nyelvjárásunkban, mint az úfn.-ben, p f  
affricata felel m eg: phaffe ~  pfaf, phanne(n) ~  pfand (vulg. lat. 
panna, lat. patina), phlanze ~  pflantsn, phluoc ~  pflyd, kropli 
~  kropf (az állatoknál: bögy, az embereknél paizsporcz), phnur- 
ren ~  pfnippn (=  brummen).*)

Idegen szavakbeli v nyjk.-ban w, pl. mqnewa, wqgabund, 
pipiwa.

48. §. F o g h a n g ú  m á s s a l h a n g z ó k  (dentales). I. Ex- 
plosivae. d. a) Szókezdő d nyelvjárásunkban kivétel nélkül t, dá 
~  tá, dri ~  trei, drum ~  tram (Endstück, Stück), dachen ~  Цка, 
dornec ~  tam i. — b)  Osgermán nd hangcsoport nyjk.-ban is 
megmarad: wunda, hunddt, ksindl (gesinde =  szedett-vedett nép
ség értelemben), sindiya, hand, kwand (csak ezt használják ruha 
fogalomra, kleid ~  klq,d úri női ruha értelemben), k'ind, sand, 
pfand (ófn. pfunt), land (ófn. lant), sin dl (ófn. scintula), prindl, 
sind, hund, ksund, sand, kswind, findn, sindn stb. Kivételesen 
ni(e)r hangcsoportban megmarad: munta, winta, unta, sinta, 
pinta és néha nt(e)n helyzetben is: flintn, rintn (kéreg), lintn- 
pfm  (hársfa, d e : lind).

Megjegyzés, nt helyett nd-1 már Notkernél találunk, azon
ban winter nála is winter-nek van írva (Dr. Petz: Grimm tör
vénye 73.1.), minek okát Lessiak (Ma. v. P. 104. §.) abban látja, 
hogy ennek, valamint munter-nek eredetileg geminált dentalis 
tenuisa volt. Lessiak az ő nyelvjárásukban az esetek nagy több
sége alapján a germ, nd megfelelőjének az nt-1 tartja, bár ő is 
sok példát idéz, melyekben nd felel meg; nyelvjárásunkban 
azonban a fönnebb említett néhány eseten kívül alig van több, 
hol nt felelne meg. — Schatz tekintettel arra, hogy germ, np, 
melyből nd fejlődhetett volna, nem volt (? indg. sénto- >  sinpa 
stb.), csak nd, a megoldást nyílt kérdésnek hagyja.

spinneweppe) ~  spinawétn; Herbst (kfn. herbest, ófn. herbist) ~  
hivkst.

*) Úfn. Fahne (kfn. vane) ~  ta pfa~, úfn. Ferse (kfn. vét
sen) ~  ti pfepsa, die Föhre (kfn. vorhe) ~  ta pfqpra, fretten (kfn. 
vrat adv.-ból) ~  pfrétn. — Teljesen eltérőleg: Advent ~  dpfend.



c) Szóvégi d megmarad d-nek: wild «-* wud, wald ~  watcl, 
schuld ~  sy.’id, snide ~  srieid, gerade ~  krad, leide ~  Iqd, rede 
~  red, bade ~  päd, miiede ~  mijed, wird ~  wijed stb. d e : bild 
~  put (pl. weipspüt, rendes használatban diminutiv alakban: 
püti).

d)  Szóvégi d elmarad ebben: sqn plur. 3. sz. (kfn. sint, 
úfn. sind). Ezt tekintettel a vocalisra, conjunctivusbeli alaknak 
is minősíthetjük, mely nyelvjárásunkban mindig összeesik az 
indicativusszal. Ha azonban tisztán csak a consonanst vesszük 
tekintetbe, ügy is magyarázhatjuk, hogy itt kiegyenlítődés állt 
be: kfn. több. 1 . sz. wir sin, 3. sz. si sint, az úfn.-ben a 3. sz. 
hatása alatt került az elsőbe is a dentalis, nyelvjárásunkban 
épen megfordítva, az első hatása alatt maradt el a 3. sz.-ben a 
dentalis; ez esetben a sin ~  sein >  sqm alakot továbbfejlődés
nek kell minősítenünk (breit ~  prqd).

Szókezdő d elmarad a határozott articulusban a nőm. 
semleges nemben és a függő esetekben kivéve nőnemű accusa- 
tivust, több. nőm. és acc. t. — úfn. desto ~  tests és (igen 
gyakran) ist».

2 . t. a)  szó elején mindig megmarad: tüsent ~  tauznd, 
toter (tuter) ~  tudd (úfn. Dotter), tübel «-» tipl, tőt ~  tad, toeten 
~  t'étn, tasche ~  tasn, trache (dracbe) ~  tráy (papírsárkány, 
úfn. Drache) — vagy az affricataban: zünden ~  tsindn, zucker 
~  tsuks, zutzel ~  tsutsl (Sauglappen).

b)  Szó végén d-vé lesz, ha csak nem áll v után, mikor is 
megmarad í-nek, kivéve az igék egy. sz. 3. személyét, hol d. — 
smitte ~  smid, sót ~  süd (das Wallen, Sieden), staete ~  stqd, 
strít ~  streid, miit (mete; ~  vied, nőt ~  riad, vart ~  fant (uta
zás, de: pe favd =  ő utazik), wert ~  wpet, erde ~  pet (de: pe 
hped =  er hört), geburt ~  képlet (de: pe pfraped =  er brummt), 
wirt <"> wivt (de: pi fjed  — er führt) stb. — Zöngétlen conso
nans megelőzte t (ft, st, st, tk, kt, pt, tt) megmarad: wjetsdft, 
krdft, pe kreift, tu hast, mast,), kast, kwést (gewesen), wrest 
(Würste), andsst (anders), pe näkt (er nagt), pe kukt (er guckt, 
schaut), leiyf, klqyta, matt (-ttes) ~  mat, schütt ~  sit (k'ams =  
granarium).

b)  Szóközépi t is gyakran (különösen э előtt vagyis midőn 
a második szótag hangsúlytalan) d-vé lesz: fadd, muids, fqjds

4*
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(futter), ledmei (litanei), Pedd, pEdesü (petersil), sidd (kfn. schi- 
tere), fedd (vetter), södэ.* *)

d)  Szóvégi t néha elmarad: maek, prédi, gu riz (er ist =  
ő van, d e : <гв rist =  er isst =  ő eszik), рврл (erdbeere).**)

II. S p i r a n t e s .  A dentalis spiránsokra vonatkozólag meg
jegyzendő, hogy st és sp nemcsak szó kezdetén, hanem néha 
szóközépen is sí-vé illetőleg sp-vé válnak. Hogy mikor válik st- 
illetőleg sp-vé, megállapítani nem tudom ; nem lehet mondani, 
hogy pl. bizonyos hangkapcsolatban válik s-sé, mert: /pest 
(Fürst) és wrest (Würste), — wispern (kfn. wisboum =  nyomó rúd 
a gabonás vagy szénás szekéren) é s : wispan (úfn. wispeln =  
flüstern, ófn. hwispalén, kfn. wispelen) ostort suhogtatni; leg
följebb azt lehetne mondani, hogy ez a hangváltozás legtöbb- 
nyire rs, rst hangkapcsolatban áll b e : (pest (erst), piestn (bürs
ten), kqpstn (gerste), k'qvstn (kirsche), kfßstna (kürschner, mint 
tulajdonnév fordul elő), tuest (durst), pqy.std (borsten), pfepeb 
(phersich, úfn. Pfirsich), kastelle ~  k'astoen, féspd (vesper) csakis 
ezen összetételben fordul elő : fisp?-mandi =  pluviale, k’áspj, 
muskqtl (kfn. muscát, muschát, lat. muscata), knospm (knospe), 
néha s maga is -— úfn.-tői eltérőleg — nyelvjárásunkban s-nek 
hangzik: kfn. rüzzel, rüezel ~  rresl, droschel (troschel, trostel) 
~  trisl (eredetibb и hangnak umlautja ~  i), qmsl (úfn. Amsei, 
ófn. amsala, Heyne szerint: ungewisser Herkunft), рдяёаг (Per
son, így is : p$esu~, de ez ritkábban fordul elő).

*) Schwábl úgy tünteti fel a dolgot, hogy az a hang, mit 
én d-vel (vagy p helyett Ь-vel) jeleztem, nem media, hanem 
tenuis, csak leniter ejtik; azért az ő transcriptiója szerint úfn. 
Mutter ~  Mudtd, mit én muidd-nak írok. Schwábl ezen írás
móddal is azon -— nézete szerint — általában elterjedt téves 
nézettel akar szembeszállani, hogy a lágy (lenis) d-vel szemben 
a í-nek mindig fortisnak kellene lenni. — Nyelvjárásunkban a 
d-nek (illetőleg ó-nek) határozottan media ejtése van, csakhogy 
zöngétlen, de azért tenuisnak semmiesetre sem lehet minősíteni, 
még leniter ejtett tenuisnak sem (v. ö. Luick: Deutsche Laut
lehre У. 1. és 27. L).

*) Ha iz (van) után s-sel kezdődő szó jön, akkor assimi- 
latio áll be az s javára: issa~ ky,id =  ist schon gut, issád =
ist Schade; máskor azonban mindig megmarad az eredeti hang 
eltérőleg sok német nyelvjárástól.
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A kfn. s és 3  — eltekintve a szókezdő és szóvégi, különö
sen I után álló з -től. mely ép úgy, mint a germ, tt, az úfn.-tel 
egyezőleg ts affricatává fejlődött — nyelvjárásunkban phoneti- 
kailag megegyeznek. — Yan ugyan nyelvjárásunkban is tenuis 
és media dentalis spirans (a kfn. 3  és s között talán az volt 
a külömbség, hogy s zöngés, 3  zöngétlen spirans), és pedig 
media van szóközépen (két vocalis között), szó végén és sl, Is, 
ms, ns hangkapcsolatban. — tsana (sírni), tsq,-/d (Zeiger), mijets 
(März), spreitsn (támaszkodni, germ, spreut, ófn. spriuzen), k'itsln 
(Schatz szerint az eredeti germ, tig- gyökérből a consonansok 
felcserélése által; Kluge feltételez egy kit-, kút-, germ, alakot, de 
ez Schatz szerint már továbbfejlődést mutat), swiz ~  swits (úfn. 
Schweiss, de: schwitzen), ristenes ~  reistdnds, kurz ~  k'y/Bts, 
kotze ~  k'otsn (grobes, zottiges wollenzeug v. ö. magy. kócz) —
isern ~  eizm (vasból való), gewis ~  kwiz, vreise --- fr<&, geise
~  kqz, — saz, staz, ház, kspq,z, к fr iz  (ófn. *ga- frizzi, a fressen- 
hez), názn, wizl, hazlnus (mogyoró), weizln ([fehéríteni] me
szelni), hatz (hals), тегпэ kisebb fajta mozsár; származását nem 
ismerem (v. ö. Grimm DWb. s. v. Mörser és mürsen).*)

Hosszú ss szóközépen és szó végén úgy hangzott, mint az 
úfn. úgynevezett erős ss. — krdz — кгёзэ, stäz — fifíz, d e : 
midn fim  stesn (mit den Füssen stossen), hqs (forró), nus (dió), 
nds (nedves), has (gyűlölet), rüs (úfn. herb, hangról: heiser).

1П. ts a f f r i c a t a .  Szó kezdetén ritkán fordul elő, leg- 
többnyire idegen (magyar) szavakban: tsüln (csurogni, sprudeln, 
visszamegy egy skup- gyökérre [?J és ebből l frequentativ képző
vel alakult az ige, l előtt a dentalis elmarad [?]), tsapl (~  kfn. 
schapél — tschapel v. ö.: das künstlerische schapel bestand aus 
einem Bande oder Schnur — nálunk a kanász, tehenes karikás 
ostorát hívják így), tsq,nkal (lézengő, rossz gyerekekre mondják; 
állítólag valami mythologiai maradvány [?]), tsinqkl (csónak), 
tsátsi (csacsi), tds tsikdl (csikó), ti tsiíma (csizsma), tsawavka 
(csavargó), ts^rdqs (csárdás), tsutra (csutora).

*) A dentalis spirans s-nek a Lech folyó keleti oldalán 
általában media ejtése volt szó végén.
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Gyakrabban fordul elő szóközépen, midőn, mint azt Win- 
teler (PBB. XIY. 455.) megállapította, gutturalis -f- ts hangkap
csolatnak metathesis folytán keletkezett alakja ták, illetőleg ts 
fordul elő. — rutén (*ruckezzen), tetsn (mondják így is: taytl; 
Winteler szerint e két szó egy alakra megy vissza), wqtsn (talán 
a wagln-neel van összefüggésben, Winteler szerint: zu wackeln 
und wanken kfn. wagen, wäc), frqXsln (zu fragen), rqtsn (kere
pelni, sokat összevissza beszélni), hután (hintázni, *huckezen 
hokd [guggolni]), pritáln (locsolni), tatáin (eviczkélni), mentén 
(összefüggésben: menge-vel), kwq/té (locs-pocs, sár az utczán; 
Winteler szerint: eine [mit Schuh oder Brett] geschaukelte und 
gepeitschte Flüssigkeit), mqts (egyveleg; nálunk a mindennemű 
félig érett gyümölcs [alma, szilva, körte stb.] összeelegyedéséből 
keletkezett szeszes italt nevezik így; Winteler szerint: «gehört 
deutlich zu: mengen»), tutén (thür. titsche — titschen; Winteler 
szerint «stammverwandt mit tunken als auch mit tauchen», ez 
semmiképen sem felel meg a nyelvjárásunkbeli szó értelmének 
[koczintani], valószínűbb Winteler másik nézete, mely szerint 
kfn. tue—duc [-ekes] =  Schlag, Stoss, schnelle Bewegung, Streich
hai van összefüggésben). — flitén (ledér, ezéda leány), tritsln 
(azt hiszem: összefüggésben kfn. druc[-ckes]-szal; szólásmód: 
fí> rq,n áq,z (kfn. scheiz =  Darmwind), trei tritáh mdye =  dolgot 
elaprózni; kwitén (madarakról: csicseregni, czipőröl: csikorogni), 
trdtsn (talán: tragen-nel összefüggésben), patán (sok mindenfélére 
mondják, a mi alaktalan, pl. czipőre, görhes tehénre, sőt ügyet
len és kevésbbé szép leányra is : iz dba tez q patán!), pr'étán 
(sokat járatni a száját lényegtelen dologról, összefüggésben: 
preyln [tilolni], melyben az l frequentativ képző; egy *prayjan- 
ból, mihez tartozik a nyelvjárásunkbeli prqka [enyhén többször 
ütni] is), — de: krqksln (denom. ige: kráchse-ből; Schatz 
adata: gratéd).

49. §. T o r o k h a n g ú  m á s s s a l h a n g z ó k  (gutturales). 
I. T e n u i s  e x p l o s i v  a. 1. a) Szókezdő к vocalisok előtt kr, 
consonansok előtt k, mely után a consonansnak erősen guttu
ralis színezete van. — k4nd, k \m ,  k'ápm — к'урэ1, k'dp (kfn. 
kappún, ki. capo =  heréit birka), k \ i ,  k'qr (kein), кеувЪл (к'двгез) 

kosár, lcqpwal (kosárka), к'аъЬ (véka), — k'qtölié, k'qpitl, k'eilende,
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- klqr (klein), kray, klempan (kfn. klamben «verklammern» és 
az ezáltal keletkezett zajt is jelöli; a vocalis elárulja, hogy ere
detileg alnémet szóval van dolgunk), krapfa, krampm és belőle: 
krempln stb.

Ъ) Szóvégi kfn. c-ből (főneveknél a függő esetekben: g), 
ha megmarad, vocalis után у  lesz (és pedig phonetikailag pon
tosan : mediopalatalis у). — tac ~  tay, troc ~  tröy, slac ~  släy 
(guta és erdőirtás pl. in sláy ke~ — erdőt irtani menni), kriec <-» 
hr ív,у  (háború), gesmac ~  ksmaya, vluc ~  fluy, — wéy, tsüy, 
tíiy (teic). Igen gyakran azonban szóvégi eh és c elmarad, vagy 
el is maradhat; a melléknevek végéről elmaradt eh illetőleg c 
ragozás közben ismét fellép: г, mi, ti, si (ich, mich, dich, sich), 
esi (ezzich), (Z (auch), Idei (úfn. gleich, azonnal, de : gelich ~  kleiy), 
pie (blech), rq,di (rettich, lat. radix), na~ (noch; progressiv nasali- 
zálódással), rvebli (ruhig), kwäiteti (gewaltig), tiy.dri (dieterich =  
tolvajkulcs), frq li (freilich), hqgli (heiklich), — ugyanitt említhetők 
fel a 41. §. II. a) pontjában felhozott példák — phluoc ~  pfly/i, 
kruoc ~  kriyi (dim. krivgl), muzi (musik), künec ~  k'ini (már csak 
egyes kifejezésekben: k'ini und k'aiz<>, k'ini stefqni, hdliy trei k'ini; 
újabban úfn. hatás alatt: k'eniy terjed), koch ~  k'ö (csecsemők 
számára készített pépszerú étel) és k'öléfa =  főzőkanál, slac plur. 
~  sie (ófn. slegi, verés, pl. krivkst sie =  kikapsz), — slafri (schläf
rig), predi (predigt), kivédi (glüendec), fretsi (vierzec), knedi (gnädig), 
tseidi (érett), kifti (mérges), kfn. winic ~  wini (pl. winiya hund =  
veszett kutya, úfn.-ben nem ismerem: wutkrank), plasfimi (mezít
láb), nádi (notwendig, nöthig), rogli (roglich «locker», germ. 
*rugn- egy *rukkj-ből való frequentativ igéből képzett nomen 
deverbale), q,~siyti (einzeln). Magyarból: köpönyeg^кёрапё. Össze
tételben elmarad ezekben: nqmitäy (Nachmittag), tawqeka (Tag- 
werker) v. ö. tdbri 41. §. II. aj.

A mi nyelvjárásunkban is nyoma van annak, hogy a gut- 
turalis tenuis explosiva szó végén gutturalis spiránssá válik, 
szóközépen azonban megmarad : году (weich) — гсукэ (áztatni; 
pl. ruhát =  kwand ei~voqka), hdy (hoch), d e : hokfaet (büszkeség, 
Hochfahrt), rauy (pl. wei~rauy =  tömjén), de: гаикэ (füst és füs
tölni) vagy: raukfay — kémény; piv.yl (pl. petpieyl =  imakönyv), 
d e : puikstam =  betű ; tay és téka (talán szintén idetartozik: 
péy és pika [?]).
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с)  Germ, és nyugati germ, kk nyelvjárásunkban is meg
marad : 1икэ (egy *lukkja-ból, úfn. Lücke, pl. tsand/м/сэ, magá
nosán lukit — alfél, pl. setsti (tv teina lukit =  ülj le), pok — pekiv, 
spek, tsé'k, flek, loka, laka, 1ёкэ, knqJk (ófn. nack, úfn. Genick). 
Igkl (amolyan 12  éven felüli gyerekekre mondják; ered.?), sukkal 
(úfn. Kinn), tik, páka stb.*)

II. M e d i a  e x p l o s i v  a. Szókezdő kfn. <7-nek nyjk.-ban 
(még vocalisok előtt is) к felel meg: ktpid, kijeda (földbirtok), kod 
(Gott), preidikqm (Bräutigam), kdsn, kast, kosn (kfn. gosche), 
kre~v, (grün), krám (graben) stb.

I előtt g megmaradt és bizonyos nyomatékkai ejtetik k i: 
tsijegl, krijpgl, engl, fligl, Hanztjegl (Johann+ Georg dimin. alakja; 
a Georg szókezdő p-féle j-és átmeneti fok után eltűnt), spijegl, 
krqgl — ha pedig a g előtt n van, akkor a vocalis nagyfokú 
nasalizálódást szenved és az n elmarad: kfn. schiec-ből verbum 
frequ. den ominale : se~vgln (a vocalisra vonatkozólag v. ö. 38. §.), 
de: ringl. — k'ügl, vögl, nágl, feigl (Veilchen), pügl (Buckel), 
h(igli (heiklich) stb.

III. Spirans c/í-nak nyelvjárásunkban legtöbbnyire /  felel 
meg, mely s előtt /опак hangzik; szóvégi eh rendesen elmarad. 
Iqv.yal (lerche), teiyt, náyt, kwiyt, fyjsyt — oks, wáks, mqniksmrti 
(manchesmal), ueks (seb, Wehes), etliksmái (kfn. etelich), kfn. 
liuchse ~  leiken (lőcs), iechse ~  tjeksn (hónalj), hyksn (helise, 
lat. coxa) stb.

50. §. h hang (v. ö. 42. §. ej). Sz£ kezdetén rendesen 
megmarad mint h, máskor azonban rendesen ^-nek hangzik: 
hqpts, hemat, kfn. huober ~  hy/iba (huiwa — Erblehnbauer, csak 
mint tulajdonnevet ismerem), lúeyt, fiy  (vieh) stb.

Ezekben a szavakban: ába, ausa, eirut, tana, tyjera, tsuya, 
пауэ, illetőleg: ábi, ausi, eini, tani, tumi, tsüyi, nayi a her ille
tőleg hin-nek a h-ja nem hangzik. Schmeller ezt úgy ma
gyarázza, hogy itt a h (mi főleg vocalis után szokott történni) 
csak hiatus megszüntetésére csúszott be (v. ö. 42. §. c)), tehát 
consonans után el is maradhatott, mi később ezekben általá
nossá vált. Ezzel szemben föl lehet hozni, hogy azok a conso-

*) Teljesen eltérő fejlődést m u ta t: tswéspm (Zwetschke).



57

nansok, melyek először csak euphonia végett csúsztak be, később 
a tőhöz tartozóknak vétettek és megmaradtak; egyedül tehát a 
h tenne eszerint kivételt, mely külömben is hiatus megszünte
tésére igen ritkán lép fel. Ez semmiesetre sem plausibilis ma
gyarázat. Kauffmann már valamivel helyesebb magyarázatot ad, 
szerinte: «weil sie anlautende aspiration verloren haben», esze
rint tehát az expiratio gyöngülése (minthogy her—hin a máso
dik szótagba kerültek) a consonans eltűnésével jár; azonban ez 
sem egészen kielégítő magyarázat.

У. Nyelvjárásunknak magyarból vett kölcsönszavai.

Isztimért kisebb német községek (Gut-Tamási, Kuti, Ba
linka) és többé-kevésbbé még most is német községek (Bodaik, 
Moor) veszik körül, csak délfelé van magyar község Iszka-Szt.- 
György, melyen keresztül az isztimériek Székesfehérvárra [mely 
nagy részben néhány évtizeddel azelőtt szintén német volt; a 
czisztercziták temploma az övék volt, azért a nép még most is 
azt mondja: Megyek a németekhez (t. i. templomba) =  a czisz- 
terczita templomba] heti és országos vásárokra járnak. — Ez a 
viszony már eleve arra enged következtetni, hogy az isztimériek 
nem sokat érintkeztek magyar anyanyelvűekkel és a magyar 
nyelv csak kis mértékben gyakorolta nyelvjárásunkra még azt 
a kevésbbé lényeges hatást is, mi nyelveknek egymással való 
érintkezésekor szavak átvételében nyilvánul.

Legtöbb szó nyelvjárásunkba a pásztorok révén került, kik 
úgy a mi falunkban, mint az összes közelfekvő német falvakban 
magyar származásúak.

1. A lovak és tehenek neve rendesen magyar szó: a) mer
ges, tsilag, tsinos, muskd, mádq/r, kese (igy i s : кеёэ), sq/гдэ, selo, 
b)  tehénnevek : tsqko, wörös, tsifra stb.

2. A pásztorok révén került a magyarból nyelvjárásunkba 
a td wikd (bika), az úfn. stier ~  síin alatt a még be nem fogott 
ökröt értik; tas tsifal magy. csikó, csak — szokás szerint — 
még diminutiv képzővel ellátva; úfn. das Fohlen [északi német
ségben : das Füllen] ~  tds fii legalább is egyéves csikóról mond
ják. A kis borjú és egyéves borjú közötti külömbséget a kal- 
be-j-n ~  Icáim és a kalbe diminutiv alakjával: k'qfbsl ( k’gfwol)
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fejezik ki; de mikor a kis borjút hívják, akkor a magyar becze 
(MTsz.: kis borjú) szót használják diminutiv alakban: wétsal se 
(=  becze ne) vagy így is : wétsi se. — Ha a kis csikót akarják 
hívni, megint csak a magyar szót használják: matsi ne, ne (v. ö. 
MTsz. maczkó: 1. csikó, 2. kisebbfajta parlagi ló — tehát se, sí 
helyett is a magyar ne, ne alakot használják).

Isztimér körül fekvő helységek, hegyek nevei következő alak
ban honosultak meg: Dültfás (ma a részben kiirtott erdő helyén 
puszta van) ~  titfqs (pusta); Burok (igen szép völgy a közel
ben) •'-> wuruk; Haraszt (bokrok, cserjék, mely után erdő van) ~  
kaprost; egy szintén nem messze fekvő begyet így hívnak ná
lunk : waglds pQBri, eredeti magyar nevét nem tudom, de azt 
hiszem aligha tévedek, ha az összetett szó első tagjának a ma
gyar : haglyás szót tartom; Bodaik ~  wudek; Gut-Tamási ~  
tárnáéi; Balinka ~  pqlínks; Iszka-Szt.-György ~  smdjr&riy; Vár
palota ~  pqlóta.

A közönséges, használatban levő magyarból vett szavak a 
következők: bojtár (mi felénk: bujtár, Simonyi szerint magyarba 
olaszból, — hozzánk valószínűleg, sőt talán egészen biztosan, ma
gyarból került) ~  wuitqr; béres ~  wivris; csutora (Simonyi 
[A magyar nyelv1 107. 1.] azt állítja, hogy a törökségből 
jött a magyarba [a törökben cotura, cotra alakban a ma
gyarral megegyező jelentéssel van meg], a törökből kapták a 
bolgárok és szerbek is cutura alakban, hasonlóképen az olasz, 
melyben ciottola ivóedényt és csészét jelöl és onnan az érint
kező német nyelvjárásokba is átment: tschuttera, zotteli, zaute; 
hozzánk -— azt hiszem — a magyarból jött) ~  tsutra; csizsma 
~  tsizma (ezt használják általában; ritkábban fordul elő: stivl); 
robot ~  röwdt; csavargó ~  tsdwcvvka; bunda ~  wunda ; áldomás 
~  qdamqs; ráadás ~  rqdqs (pl. képts тэ rq, pisi rqdqs =  szerezze 
meg egy kicsit), gulyás ~  kulqs; paprikás ~  pqprikqé; puszta 
~  pusta; bekecs ~  pek'és (kis kabát; t.fe hád qn pekes, wijers 
stgiriyti) [szolgabíró]); a magyar (!) páskum (lat. pascuum) szó 
megvan nyelvjárásunkban egy a Burok (wuruk) mellett elterülő 
földdarab (mely azelőtt bizonyosan legelő volt) jelölésére: 
pqsksm alakban; betyár ~  pktjqr; csónak ~  tsinqkl (kérdés, váj
jon magyarból került-e hozzánk ?); megvan a magyar ejnye 
indulatszó ~  ein ja (vagy: enja); köpönyeg ~  керэпё. Magyar ha
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tást árul el egynéhány keresztnév kicsinyített alakja: jösks, 
тШкэ (tamási?]).

B. Sajátságos két szó nyelvjárásunkban a: hedjdles és 
kindíis szó. Isztimértől délre, már Iszka-Szt.-György határában 
van egy szőlőhegy, mely a magyarajkú szentgyörgyiek kezéből 
az isztimériekébe került; a szőlőhegy neve: kincses (Károly 
János szerint azért, mert ott is olyanféle jelenet történt, mint 
a milyen a «Szt. László pénzé »-ben van elbeszélve); itt a ma
gyarok minden őszszel összegyűltek és begygyűlést tartottak, 
melyet aztán az isztiméri németek is megtartottak és manapság 
is megtartanak; ezek vannak meg a kindíis és hedjsles szavakban.

VI. Befejezés.

Most még csak az a kérdés merül föl, hogy mely német 
nyelvjárásokban vannak nyelvjárásunkkal megegyező sajátságok 
és vájjon lebet-e történelmi adatok hiányában tisztán nyelvé
szeti alapon legalább megközelítőleg azt a helyet megállapítani, 
a honnan elődeink jöttek?

Hogy nyelvjárásunk a bajor-osztrák nyelvjárásokhoz tarto
zik, az első tekintetre szembeötlik: a vocalis-rendszer (40. §.), 
a diminutiv-képző (43. §.), a személyes névmás dualis alakjai 
pluralis értelemben, az indic, praesens több. 2 . sz. ts ragja, a 
sein ige prsesensének plur.: mm sqn, ez seits, se sq,n (48. §. 1.,
d)), a ó-nek и;-vei való váltakozása (47. §. 1., a)), a nagymérvű 
synkope és apokope (41. §. és 44. §.) mind olyan sajátságok, 
melyek az összes bajor-osztrák nyj.-oknak és a mi nyjunknak is 
jellemző sajátságai. Sokkal nehezebb azonban annak a megálla
pítása, hogy a bajor-osztrák nyelvjárások melyikével mutat 
nyelvjárásunk legnagyobb rokonságot? Lessiak a bajor-osztrák 
nyelvjárásterületet két részre osztja: nord- und südbajuwarisch; 
a kettőnek jellemző sajátságaiként a többi között felhozza: a 
déli, ellentétben az északival, a régi e és ő hangot diphthongi- 
zálta (déli: qa, oa, északi q, q); az l és r az északiban válto
zatlan, a déliben (a legtöbb dialectusban) l vocalis után egy 
vocalisboz hasonló i hanggá fejlődött, míg r vocalis után és 
szó végén majdnem mindig э-vé lett. Ez a két sajátság nagyjá
ban véve (v. ö. 21. §. I. és II.) nyelvjárásunkra is ráillik és így
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ez alapon nyelvjárásunk Lessiak felosztása szerint a délihez tar
tozik. Hogy azonban a «nord- und südbajuwarisch» nyelv
járások határa meddig terjed, erre vonatkozólag Lessiak nem 
ad felvilágosítást. Átvizsgálva az összes bajor-osztrák nyelvjárá
sok jellemző sajátságait Schmeller idézett munkája alapján, azt 
találtam, hogy nyelvjárásunk legfeltűnőbb egyezéseket mutat 
azzal, mit Schmeller о s 1 1 e c h i s c h-nek nevez: a vocalis rend
szer tökéletesen megegyezik vele, egy másik jellemző sajátság, 
t. i. hogy az l vocalis után mint i lép fel, az Inn és Isar folyó 
mentén élő nyelvjárásokban fordul elő, csakhogy míg ott a dim. 
I képző is г-пек hangzik, addig nálunk a dim. I képző megtar
totta consonans természetét, mi tekintetben megint a Lech folyó 
keleti partján élő nyelvjárásokkal egyezik meg. Mindeme tények 
tekintetbe vételével azt hiszem közel járok az igazsághoz, ha 
azt tartom, hogy elődeink a Lech és Isar folyó déli részei kö
zött fekvő területen éltek bevándorlásuk előtt; a mai politikai 
viszonyokat véve tekintetbe, körülbelül Tirol és Bajorországnak 
a Lech és Isar folyók közé eső határvonalán.

Természetes, hogy biztosat e tekintetben állítani igen me
rész dolog volna, hacsak az ember az említett vidék nyelvjárását 
a helyszínén kissé behatóbban nem tanulmányozza: ez annál 
is inkább szükséges volna, mert akkor így is megerősíti) etnők 
a talán ezután még fölszínre kerülő történelmi adatokat, illető
leg ezeket, ha teljesen hiányoznak, pótolhatnék.
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VII. Nyelvjárási szöveg.

1. A d ű l ő k  e l n e v e z é s e .
Tsarqest k'imt ta hintauzdka, tí>v, hqst tavrvm q sö, wqra 

kiéi hinta ti hqiza riz — ndya k'imt ta havrostdka, wqra si kiéi 
némán kaprost a~fankt — náya ti mitatqliy, wqz fata hqm 
a~kfqnkt, ívhez hqm in háta rauftqid — nem iz ta striddka, td 
hqmz pada tqliy kstrin ■— néd iveid iz ta rauzkleiydka, wqzi td 
ti leid wida rauskliya hqm — weidahi~ k'imt tas kraudqkal, Цг 
k'qvd ti auznqmla, te hqm td e pisi u kraud, qn kukrits, pae 
rqim und wás háld sö prauya — neba ti kraudqkal sqn ti pqlota- 
ivé/qka, tiyetsqi faedma rqf pqlota — ndya k'ema ti hqnifkqta, 
wöz cebarin hqnif hi~pau~na, Mets tqnz dba sa~ qndri sdya rq 
ley, meistns hqmz v stikl krumpfen unt taz qndri iz kukrits 
tswisn sqn pa~i~l — tsan wqts а~раи~ iz ta wurukdka, ta prqdi-

1 .
Zuerst kommt der Hintausacker, der heisst darum so, 

weil er gleich hinter den Häusern ist; nachher kommt der 
Harostacker,*) weil er gleich neben dem Harost anfängt; nach
her die Mitteteilung, weil man von da angefangen hat, wie sie 
den Hotter aufgeteilt haben; nebenan ist der Strittacker, da 
haben sie bei der Teilung gestritten; nicht weit ist der Aus
gleichsacker, weil sich die Leute hier wieder ausgeglichen ha
ben ; weiterhin kommt das Krautäckerchen, das gehört den Aus- 
nähmlern,**) die haben da ein bischen Kraut, Kukuruz, paar 
Kuben und was sie (halt) so brauchen; neben den Kraut
äckerchen sind die Palotawegäcker, dortzu fährt man nach 
Palota; nachher kommen die Hanfgärten, wo sie immer Hanf 
hinbauen, jetzt legt man aber schon auch andere Sachen an, 
meistens haben sie ein Stückchen Grundbirnen und das andere ist 
Kukuruz, dazwischen sind Bohnen; um Weizen anzubauen ist der

*) Magy. haraszt, v. ö. 56. 1.
**) Olyan idős gazdaemberek, kik a gazdaságot már átadták a fiuk

nak és ez ezért egész életükön át eltartja évenként meghatározott minő
ségű és mennyiségű eleséget szolgáltatva ki nekik.
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lapi, te wei~kavtsáka, te kobrák,) und qm muvéyákd wákst q и 
kq/idi frvy t — s kipt na~ qndri fada rq, ta mcelq, te lust und 
mqniyi hqrn hintán tpvndlppvri q u fa d  — qv ti wqtsfada tqnz 
tsz pesti jav wqts a~pau~, las tsweiti jav kpestn oda trqd unt tas 
triti jav Idsn zas in pröy Up, auza wqn tas fa d  reyt f'ét iz, náya 
tqnz qm tritn jav rqn kié hi~pau~, ten tqnz dbэ ndya tseidli 
umreisn, tqs widerqn wqts hi~pau~ le ina.

2. K é t a s s z o n y  p á r b e s z é d e .
A) Tu, L iz i! hast sa~ söwäs kfvd ?
B) Na~ wdz istán sa~ wim ?
A) Hivts nirnt Ц nqni töy néd in mátsl!
B) abara sö wdz-td had ma sor к fut ,  tqz disz km z iz, se 

human jd  toy sa~ ksép mid iv hqm ke~ 1

Burokacker,*) der Breitelange, der Weingartaeker, der Hotter
acker und am Mühlwegacker wächst auch gutes Getreide; es 
gibt auch andere Felder: der Mellár, der Lust und manche ha
ben auch hinter dem Dirneiberge**) ein Feld. Auf den Weizen
feldern baut man das erste Jahr Weizen, das zweite Jahr Gerste 
oder Korn und das dritte Jahr lässt man es brach liegen, ausser 
wenn das Feld sehr fett ist, dann baut man das dritte Jahr 
Klee hin, den reissen sie aber zeitlich um, damit 3ie wieder 
Weizen hinbauen können.

2 .

A) Du, Elise! Hast du schon so etwas gehört?
B )  Nun, was ist denn schon wieder?
A)  Jetzt nimmt die Anna doch nicht den Mathias!
B )  Aber so etwas — man hat schon gehört, dass alles 

gewiss ist — man hat ihn ja doch schon mit ihr nach Hause 
gehen sehen?

*) Magy. burok, egy völgy neve; v. ö. 56. 1.
**) Somhegy; v. ö. Schmeller В Wb. I, 541 s. v. Virnlein Kornelkirsche.



A) Si гг widd raids isrukkq/Qd —  si säy am samstay syi 
fdsprlyds wgen min Rei/avt.

B) abd tqp Reiyavt ?! ge riz ja  sa~ ibd rq. rnan.it tsddd 
Kristind кауэ ?

A) tl saudn niddmai a~— si säht Irebd heirdts ков nld — 
tawum izd widd tsruk tsddd nq/ni.

B) rerd fadd hid in mdtsl hjebd k'dt — ev sdkt td mdtsl 
hád э plsds feed.

A) abd s i ! ti nqni! Ц tsa~d in kantsn táy, si iz kants 
nqris ndy_ ten Reiyant.

B) mfe mqrd nld, wißs tä tsy.} kid — ib каъ niks kreist
fdten.

A) ips ä qsst just innd wavn —  p i рэ si kwlst итэ pisi 
Ш гулт sq,md, tá hábi áhs tdfam.

B) Indíts p iri toy neigreri, ops wan riz — te Reiyavt sqn 
falis, fileiyt würd nyp ti Kristind srlkd ?

A) Nd~ — wanz i säy -—• issa~ aids kiviz!

AJ Es ist wieder Alles zurückgegangen, man sagt am Sams
tag wird schon Verlobung mit dem Reichard.

B) Aber der Reichard?! er ist ja schon über einen Mo
nat zu der Christine gegangen?

A )  Die schaut ihn nicht einmal a n ; sie sagt, lieber hei
ratet sie gar nicht, — darum ist er wieder zu der Anna zurück.

B)  Ihr Vater hätte den Mathias lieber gehabt, — er sagt, 
der Mathias habe ein besseres Feld.

A) Aber sie! die Anna! die weint den ganzen Tag, sie 
ist ganz närrisch nach dem Reichard.

B )  Man meint nicht, wie es da zugeht; ich habe davon 
gar nichts gewusst.

A) Auch ich habe es eben erst erfahren (nyj.: bin es erst 
just inne geworden), ich hin bei ihnen gewesen um ein bischen 
Rübsamen und da habe ich Alles erfahren.

B )  Jetzt bin ich doch neugierig, ob es wahr ist: die 
Reichards sind falsch, vielleicht will er nur die Christine 
schrecken?

A) Nein — wenn ich es sage — es ist schon Alles gewiss!
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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 Tudo
mányos Akadémia többi kiadványait 25 °/o engedménynyel szerezhetik 
meg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári hivatalánál.

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

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

Ez iránti jelentkezések a főtitkári hivatalhoz intézendők.

A Magyar Tud. Akadémia 
Főtitkári hivatala.



Nyelvtudomány. AM. T. Akadémia nyelvtudományi 
bizottságának megbízásából szerkeszti A sbó th  Oszkár. Első 
évfolyam, 1. szám. Ára 1 kor. 50 fill.

Ez új folyóiratnak, melynek megindítását a M. T. Akadémia a, nyelv- 
tudományi bizottságnak és az I. osztálynak előterjesztése alapján 1906. 
évi január 29-én tartott összes ülésében elhatározta, az a czélja, hogy 
általános és különösen indogermán nyelvészeti értekezéseken kívül tájé
koztató és ismertető czikkeket közöljön a külföldi nyelvtudomány hala
dásáról. Épp egy fólszázada, hogy Hunfalvy Pál Magyar Nyelvészet ezimű 
folyóiratának programmjában (I. köt., 1856., 7. 1.) a szoros értelemben 
vett magyar nyelvtudomány mellett a «hellén-latin nyelvtudomány»-ra 
is rámutatott, «úgy hivén, 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 birálatok, az utóbbi folyóiratban főleg Simonyi Zsigmond szerkesztő
sége idejében (1893—1895). Azonban az a körülmény, hogy ama tudo
mányágak fejlődése újabban mind nagyobb lendületnek indul, másrészt 
annak elismerése, hogy 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 nyebtudo
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, birálatok 
és kisebb közlemények alakjában tárgyaltatnak a folyóirat hasábjain. 
A folyóiratból, a mely A sbóth  O szkár szerkesztésében Nyelvtudomány 
czimmel indul meg, évenkint — további intézkedésig — két ötives füzet 
fog május 15-én és november 15-én) megjelenni.

M e g r e n d e l h e t ő

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

F R A N K L I N -  A R S U L A T  N Y O M D Á J A .
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