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A Szepesi Felföld német nyelvjárása.

BEVEZETÉS.

Az úgynevezett Szepesi Felföld (németül Zipser Oberland) a 
Magas Tátra alján fekszik, s a Poprád folyó felső folyása mentében

*) Irodalom : Dr. Kari A lbrecht: Die Leipziger Mundart. Leipzig 
1881. — Dr. Balassa József: M agyar H angtan. I . M agyar Fonetika. Bpest 
1904. — Dr. Balassa József: Magyar szavak a felső-magyarországi nyelv
járásokban (Phil. Közi. IX . k. 387—388. 1.). — Csopey László: M agyar 
szók a rutén nyelvben (Ny. K. XA7I. k. 270—294. 1.). — Dobos K ároly: 
A  magyar diáknyelv és szótára 1890. — C. F ran k e : Der obersächsische 
Dialekt (Iskolai értesítő). Leisnig 1884. — C. F ra n k e : Die Unterschiede 
des ostfränkischen, oberpfälzischen und ober sächsischen Dialektes, sowie die 
von den vogtländischen und erzgebirgischen Mundarten dazu eingenommene 
Stellung (a Dr. Oskar B renner és Dr. August H artm ann tó l szerkesztett 
'•Bayerns M undarten» ez. folyóiratban; M ünchen 1891. I. kötet, 1. füzet 
19—36. lap ; 2. füzet 261—290. lap ; II . kötet 1. füzet 73—93. lap.) — 
Johann Genersich: Versuch eines Idiotikons der Zipser-Sprache. (Megjeient a 
Schedius-féle «Zeitschrift von und für Ungarn» 1803. Y. kötetében 31 — 
37.1., 94—102. 1., 142 — 158. 1.; YI. k. 295—316., 347—364.) — W. Goessgen : 
Die M undart von Dubraucke. (Beiheft zu den M itteilungen der Schlesi
schen Gesellschaft für Volkskunde.) Breslau 1902. — H alász Ignácz: 
Magyar elemek az északi szláv nyelvekben (Ny. XVII. 250—255, 300—307, 
444—449, 495—500, 532—536.). -— H ausenblas Adolf: Die B rüxer Mundart. 
I. Theil: Vokalismus. W ien 1898. (Iskolai értesítő.) — H orger A ntal: 
A  bánsági sváb nyelvjárás magyar szavai (Phil. Közi. X X III. 702—716.).— 
Dr. J. Jacobi: Magyarische Lehnworte im, Siebenbür gisch-Sächsischen. (Meg
jelent a segesvári ev. gymn. 1894 95. értesítőjében.) — Dr. G. K eintzel: 
Z ur Herkunftsfrage der Zipser Sachsen. (Megjelent a Dr. Schullerus A.: 
Korrespondenzblatt des Vereines für siebenbürgische Landeskunde X IX . 
évf. 97—99. 1.) — Dr. Gustav K isch: Bie Bistritzer Mundart. (Megjelent a 
PBB. XVII. k. 347. s kk. 1.) — Dr. Gustav K isch: Nösner Wörter und
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Poprád városától keletre Késmárk városáig terjed.*) Ide tartoznak 
egyrészt a következő ú. n. városok: Poprád, Felka, Sztrázsa 
(németül Michelsdorf). Szepes-Szombat (Georgenberg), Matheócz

Wendungen. B istritz 1900. —- Friedrich  K luge: Etymologisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache Strassburg 18996. — Dr. M atthias Lexer: M ittel
hochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig 1869—78. — Viktor L um tzer: Die 
Leibitzer Mundart. (Megj. PBB. XIX. 274. s kk. 1. és XXI. 499. s kk. 1.) — 
Dr. Viktor L um tzer und Dr. Johann M elich: Deutsche Ortsnamen und Lehn- 
wörter des ungarischen Sprachschatzes. Innsbruck 1900. — Melich János: 
Melyih• nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi jövevényszavai/  Budapest 
1900. — Melich Jáuos: Adatok a szlávság magyar elemeihez. (Ny. K. XXV. 
288—303.)— Melich János: Az erdélyi szászság magyar jövevényei. (Ny. K. 
XXV. 469—472.) — B. M ichel: Die M undart von Seifhennersdorf. (Megj. 
PBB. XV. 1. s kk. 1.) — Miklosich Ferencz: A  magyar nyelvbeli szláv szók. 
(Ny. XI. 114— 121., 359—366., 411—417., 456—459., 511—515., 563 568.) — 
Müller József: A franzfeldi német nyelvjárás. (Phil. Közi. XXV. 728-—740., 
809—822.) — MTsz. — Szinnyei József: Magyar tájszólár. Budapest 1893. — 
Ny. Sz. =  Szarvas Gábor és Simonyi Zsigm ond: M agyar nyelvtörténeti szó
tár. B udapest 1890—93. — O. P au tsc li: Grammatik der M undart von Kies
lingswalde. (Beiheft zu den M itteilungen der Schlesischen Gesellschaft für 
Volkskunde.) Breslau 1901. — Dr. Friedrich Pfaff: Deutsche Ortsnamen. 
Berlin 1896. — H. R ü ck ert: E ntw urf einer systematischen Darstellung der 
schlesischen M undart im Mittelalter. (Kiadta P. Pietsch Paderborn 1878.) — 
Dr. A. Scheiner: Z ur Frage nach der H erkunft der Zipser Sachsen. (Korres
pondenzblatt des Vereines für siebenbürgische Landeskunde XIX. évf. 
113—117. 1.) — K. Schiller und A. Lübben : Mittelniederdeutsches Wörter
buch. Bremen 1876. — J. Andreas Schmeller: Bayrisches Wörterbuch. 
1872— 77. — Schmidt H enrik : A  verbászi német nyelvjárás. (Phil. Közi. 
X X III. 806—828.) — K. J. Schröer: Beitrag zu einem Wörterbuch der 
deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes. (W iener Sitzungsberichte 
XXV. 219—272; XXVII. 174—218.); és Nachtrag zu einem Wörterbuch 
(u. o. XXXI. 257—292.). — K. J . Schröer: Versuch einer Darstellung der 
deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes (u. o. XLIV. 253—436.). 
K. J. S ch rö e r: Die Laute der deutschen MundaHen des ungarischen Berg
landes (u. o. XLV. 181—258.). — Eduard Sievers: Grundzüge der Pho
netik5. Leipzig 1901. — G. W aniek: Zum  Vokalismus der schlesischen 
Mundart. (Gymn. értesítő.) Bielitz 1880. — Dr. K arl W einhold: Über 
deutsche Dialektforschung. Die Laut- und Wortbildung und die Formen 
der schlesischen Mundart. Wien 1853. — Dr. Wislocki H enrik : Magyar 
eredetű szók az erdélyi szászok nyelvében (Phil. K. X. k. 364. s k. 1.). — 
J. W olff: Die deutschen Dorfnamen in  Siebenbürgen. H erm annstadt 1881.

*) K ésm árktól keletre Podolinig (németül Pudlein) a Poprád folyó 
m indkét partján terjed az ú. n. Szepesi Alföld  (németül Zipser Niederland).



(Matzdorf) (bár utóbbi három közigazgatásilag ma nagyközség); 
másrészt a következő falvak: Nagy-Szalók (Gross-Schlagendorf), 
Alsó-Erdőfalu (Neuwalddorf), Felsö-Erdőfalu (Altwalddorf), Mül- 
lenbacb (Mühlenbach), Nagy-Lomnicz (Gross-Lomniiz), Hunfalu 
Hunsdorf), Forberg, Rókusz (Roks), Izsákfalva (Eisdorf).

A nevezett városok lakosságának a nyelve lényegében azo
nos a leibiczi nyelvjárással, mely utóbbinak kiváló leírását a korán 
elhunyt Lumtzer alapos munkájában (Die Leihitzer Mundart) 
bírjuk.

Míg azonban eme nyelvjáráson több tekintetben a nemet 
irodalmi nyelv befolyása felismerhető, addig a falvak nyelvjárása — 
s legkifejezettebben a nyj.*) nyugati szélén fekvőké, t. i. Nagy- 
Szalóké, Alsó-Erdőfalváe és Felső Erdőfalváé — az irodalmi nyelv 
befolyásától ment eredeti népies fejlődést képviseli.

Jelen leírásomban tehát csak a Szepesi Felföld elősorolt fal
vainak a nyj.-ára**) szorítkozom, s a Szepesi Felföld elnevezés alá 
szükebb értelemben csak e falvak területét foglalom.

E falvak nyj.-át gúnyosan «garstvogeldialekt»-nek nevezik 
( -st- olv. st) , azaz árpamadárnyelvjárásnak, mely elnevezés a veréb 
gúnynevétől származik (árpával élő madár), s melylyel aztán a 
falusiak nyelvét is illetik. E gúnynév kifejezi különben a Szepesi 
Felföld nvj.-ának legjellemzőbb sajátságát, t. i. azt, hogy nyjk. a 
germ, é helyében a-t tüntet fel, tehát nyjk.-beli gürst=árpa<  kfn. 
gérste. A szepesi felföldiek (Oberländer) másik gúnyneve pqtök 
(kfn. pate, úfn. Pate szónak tót képzővel való továbbképzése) e 
nvj.-nak nem kevésbbé jellemző hangtani sajátságát jelöli, t. i. azt, 
hogy e nyj.-ban a kfn. a-nak egy alább (v. ö. 4. §) leírandó mélyí
tett a (átírva <2) felel meg.

A «Szepesi Felföld» lakosai túlnyomóan német anyanyelvűek, 
részben a magyar nyelvet is bírják; mivel azonban a cselédek na- 
gyobbára tótok, azért gyakran tótul is beszelnek, s így a minden-

*) A következőkben nyj. =  nyelvjárás, nyjk. =  nyelvjárásunk, ófn. — 
ófelnémet, kfn. =  középfelnémet, ufn. — újfelnémet, aln. — alnémet, középn. 
=  középnémet, ny. germ. — nyugati germ án, m. — m asculinum , f. — femi- 
ninum , n. -- neutrum , tkp. — tulajdonkép. A forrásm űveket a szerzők ne
veivel idézem.

**) M énhard, D urand, Ruszkinócz nyj.-át az irodalm i ném et nyelvtől 
való nagyobbm érvű beíolyásoltatása m iatt mellőzöm.
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napi érintkezés folyamán főleg sok szláv kölcsönszó hatolt be 
nyjk.-ba. Aránylag tekintélyes azonban azon magyar szavak száma 
is, mely szavak nyjk.-ban is polgárjogot nyertek. Ez átvételnek 
legfőbb közvetítői az iskola hatásán kívül a magyar ajkú csere
gyermekek — főkép a szomszéd Gömörmegyéből — kik a német 
nyelv elsajátítása végett évenként nyjk. területén időznek.

A mi az említett falvakra vonatkozó történeti adatokat és e 
helységnevek etvmologiáját illeti, úgy — főleg Lumtzer: D. Orts
namen tanúsága szerint — a XIII. sz. végétől kezdve a következő 
helységek nevei*) fordulnak elő régi feljegyzésekben: Elsőnek Nagv- 
Lomnicz nevével találkozunk és pedig már 1293-ban (v. ö. Hradszky 
József: Szepésvármegye helynevei 49. s k. lapján: Lomnicz, Lom- 
niza, Lompnych. Lompnicza, a hol mpn csak írássajátság mn he
lyett. mint a latin calumnia, calumpnia szóban). Miklosich Ferencz 
(Die slav. Ortsnamen aus Appellativen. Denkschriften der Wiener 
Akademie XXIII. 196. 1.) a szláv lom =  kőbánya szóból származ
tatja a Lomnica azonos jelentésű helységnevet, mely községünk 
tót neve.**)

1298-ban olvassuk először Müllenbach község nevét (első 
ízben Millenbach villa, később Millumbach, Mollynpach, Möl- 
lenbach, Mollenbach, Myllenpach, v. ö. Lumtzer: D. Ortsn. 
44. 1.). Egy évvel később kezd szerepelni Izsákfalva ném. Eisdorf 
neve (Isac villa 1299, Isac 1519, Isacfalva 1638, v. ö. Lumtzer
i. m. 37. 1.). E község neve az erdélyi szász Eisdorf-fal együtt 
a régi Iso személynévből való, melyet Wolff J . : Ortsn. 32. 1. tanú
sága szerint a grammatikailag megfelelő Eis. Eisen alakban sok 
német helység- és családnév tartott fenn. Azután következik Kó
kusz község neve ném. Kochs, Koks (legelőbb Rucbus 1307, Ru- 
kustum 1307, 1429, Rókus 1366, Rokesz 1519, Roks 1723); ezt a 
régi Hrop úfn. Rocke, Röcke családnévtől származtatja Lumtzer
i. m. 36. 1. A község tót neve Rakúsy a talajviszonyokat jellemzi 
«kákás, gyékényes». Következik Nagy-Szalók neve ném. Gross-

*’) Dolgozatom javítása közben meg lettek változtatva a nyjk. te rü 
letén levő következő helységek nevei: Nagy-Lomniez Kakaslomniczra, 
H unfalu H unfaivá  ra, Matheócz Poprádmáté.ra, Forberg Tátraaljá ra, Rókusz 
Rákosfalvára, Müllenbach Malompatalrra,; de e változásokat a szövegben 
m ár nem vehettem  figyelembe.

**) Melich János dr. ú r szíves közlése.



Schlagendorf (legelőször Slakendorff 1312, Slank villa 1318, 
Schlauch 1317, később Slawkfalva, Zolouk villa, Salouk, Zlawk- 
falva, Slawkendorf, Slangdorf, tehát Lumtzer i. m. 32. 1. szerint 
egy Slauk úfn. Schlauch-nak a falva; a magyar Szalók név még 
kfn. időbeli átvétel. Valamivel később kezd szerepelni Hunfalu 
nyj.-ilag Hunsdrof, Hunzdrof (először Hundsdrof*) 1336, 1611, 
1774, Honczdrof 1471), mely nevet Lumtzer i. m. 48. 1. hajlandó 
a «Hund» személynév egyes genitivusából leszármaztatni; tótul 
Hunctorf és Huncovce. Felső- és Alsó-Erdő falva (Superior villa 
Silvestri 1435, v. ö. Lumtzer i. m. 24. 1.) régebbi magyar — de 
tót eredetű — neve 0- és Uj-Leszna (< tó t les =  erdő), németül 
Alt- és Neu-Walddorf. Végül Forberg nevét (régebben Forwerk) a 
német Vorwerk — major, tanya szóból származtatja le Lumtzer 
i. m. 56. 1. jegyz.

A phonetikai átírásban Lumtzer jeleit vettem alapul. De 
mivel több Lumtzernél megkülömböztetett hang nyjk.-ban egy
beesett egymással, azért a hangjelölést némileg egyszerűsíthettem. 
Ugyanis nyjk.-ban csak egyféle rövid i-t és egyféle hosszú *-t lehet 
megkülömböztetni, s így Lumtzer i, í, y, y jegyei helyett csak i, t-t 
írok; hasonlókép Lumtzer cey, ('ey-je az {y , (h/-vel egybeesvén át
írásomban csak (i, qi szerepel, úgyszintén Lumtzer ceu, ceu és {u, 
é»-je helyett csak (u, £w-t írok, s Lumtzer <j)-ja helyett is ö-t. De 
kissé bonyolultabbá vált átírásom azzal, hogy a sonantikus w-nek 
előző labialis explosivák okozta labializálását az írásban is kifeje
zem (m) ; s úgyszintén a sonantikus w-nek gutturalisok után való 
gutturalis ejtését ( v).

Lumtzernek alapos munkája után persze egy felsőszepesi nyj. 
teljesen önálló feldolgozása nem igen lehetséges. Ep azért— kisebb 
változtatásoktól eltekintve — Lumtzer beosztását követtem, s fel
adatomnak tekintettem azt, hogy Lumtzer művének kiegészítéséül 
a mi nyjk.-nak a leibiczitől való eltéréseit megállapítsam, s főleg 
azt, hogy nyjk. szókincsét kiváló tekintettel a magyar elemekre to
vább átkutassam, súlyt helyezvén arra, hogy nyjk.-nak a leibiczi 
nyj.-sál közös szabályait, melyeket Lumtzertől át kellett vennem, 
más saját gyűjtésemen alapuló példákkal megvilágítsam.

*) Az erdélyi szász H ohndorf helységnevet régebben néha szintén 
H undsdorfnak írták  (v. ö. J. Wolff: Ortsn. 54. L).
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I. A NYELVJÁRÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE.

A) H an gp h ysio log ia i és  h an gsú lyv iszon yok .

1. §. Nyjk. hangphysiologiai es hangsúlyviszonyai megfelel
nek a leibiczi nyj.-éinek, miért is nyjk.-nak nyilt szótagokra való 
hajlandóságát, továbbá a szókezdő és szóvégi hangzók zöngebeli 
elváltozásait és cons, után álló sonantikus l, r-nek kettőzését ille
tőleg (ha a következő szó magánhangzóval kezdődik) Lumtzer 
i — 10. §§-aira utalok. A hangphysiologiai viszonyok ismertetésé
hez pótlólag az jegyzendő még meg, hogy nyjk. nyugati részében 
(Nagy-Szalók, Felső- és Alsó-Erdőfalu) a rövid q ejtése közben 
valamivel magasabb a nyelv állása,1) az ajkak nyilása valamivel 
szükebb, s így maga a hang valamivel zártabbnak hangzik mint a 
nyj. keleti részében (Müllenbach, Nagy-Lomnicz, Hunfalu, For- 
berg, Fókusz, Izsákfalva). De még a nyjk. nyugati részében 
is határozottan megkülömböztetik ezt a (kfn. a-nak megfelelő) 
rövid £-t a középső nyelvállással és kis ajakgömbölyítéssel ejtett 
(kfn. u-, o-nak megfelelő) rövid o-tól* 2), pl. kqxl (kfn. kachel =  
kályhacserép), ellenben koxl (kfn. kuchel =  konyha), ámbár az q 
és o közt a nyj. nyugati részében kisebb a hangtani külömbség 
mint a keletiben.

B ) A nyelvjárás h angrendszere.

a) M a g á n h a n g z ó r e n d s z e r .

2. §. A nyj. egyszerű hangjai a következők :
«, ä; q; cv; e, e; f ;  i, i;  o, ö; u, ü ; d. 

Diphthongusai:
a) valódiak :3 *) oe, öe; ao, äo.
b) nem valódiak:3) (i, f i;  qu, fu.

3. §. a, ä (Bell-Sievers a2 v. ö. Sievers: bkon.5 103. 1.) kö-

a) Y. ö. Sievers: Phon.5 251. § «erhöhte Vocale».
2) Egyedül /• előtt álló kfn. o is megnyílik nyjk.-ban <2*vá, 

v. ö. lent 51. §.
3) A valódi es nem valódi diphth.-ról v. ö. Sievers3 418. § és

Balassa: Fon. 104. §.



zepsö nyelvállással ejtett rövid vagy hosszú nyílt «-hangot jelöl, a 
milyen e német szavakban van : pachten, Sache, Vater (utóbbi a 
«Bühnendeutsch» kiejtésében hosszú a-val): ez megfelel a-nak 
kölcsönszavakban (27. §), kfn. é-nek (34. §), kfn. e-nek (40. §), sok
szor kfn. ci-nek (68. §), kfn. ouw-nak (70. §), kivételesen kfn. 
«-nak (75. §).

4. §. q (Bell-Sievers v2) átmeneti hangot jelöl az a és o közt, 
phonetikailag olyan, mint az a a német (südostd.) Vater, franczia 
femme szóban: ez származott kfn. rövid a-ból zárt szótagban (28. §), 
részben kfn. o-ból főleg r előtt (51. §).

5. §. a> (Bell-Sieves aß2) a és e közt átmeneti hangot jelöl, 
mely körülbelül úgy hangzik mint az angol a e szavakban : «man, 
bad», vagy mint a magy. e az «el» szóban. Ez öreg emberek ejté
sében közel áll «-hoz, a fiatalabbak inkább nyílt «-nek szeretik 
ejteni; fejlődött kfn. é'-ből eh előtt (36. §), kfn. «-bői eh előtt (42. §).

6. §. «, e (Bell-Sievers e1) zárt e hang, melynek megfelelője 
az e a német «lehren» szóban; ez fejlődött részben kfn. «-bői 
(39. §), részben kfn. «-bői (38. §), szórványosan kfn. «-bői (45. §. 
Jegyz. és 46. §), kfn. ie-bői (75. §), azonkívül az ajakgömbölyítés 
elmaradásával kfn. ó'-böl (58. §), részben kfn. /7-ből (64. §.), főleg 
kfn. i-ből (48. §).

7. §. q (Bell-Sievers e2) nyílt «-hang, mint az úfn. Männer, 
Hände, magy. «meg» szóban; ez megfelel szórványosan kfn. «-nek 
(35. §), épúgy kfn. «nek (41. §), s a közép- és felsőfokok kfn. «i-ből 
es kfn. os-ből rövidült fjének  (68. §, 61. §).

8. §. i , i ; i (Bell-Sievers i2) rövid nyílt i hang mint az úfn. 
sprich, északnémet Fisch, bis szavakban; l (Bell-Sievers i l) hosszú 
zárt hang mint úfn. ihn, liegen, sie szavakben. Mindkét hang 
megfelel kfn. rövid i-nek (47. §), kfn. «-nek (63. §), kfn. ie-nek 
(74. §), kfn. ««-nek (77. §), szórványosan kfn. ?-nek (49. §).

9. §. o, ö ; a rövid o jelöli a rövid, kissé nyílt o-hangot (Bell- 
Sievers o2), mely körülbelül megfelel az o-nak az úfn. Stock, voll 
szavakban; a hosszú ó zárt hang (Bell-Sievers o1) mint az úfn. so 
szobán. Mindkét hang megfelel bizonyos esetekben kfn. o és ő-nak 
(50. §, 53. §. 2. Jegyz.), épigy kfn. «-nak (54. §); ö megfelel még
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kfn. a-nak nyílt szótagban (29. §), kfn. a-nak r előtt és a partié, 
prset. ht előtt álló kfn. a-jának (31. §).

10. §. u, ü ;  a rövid u (Bell-Sievers m2) nyílt rövid u mint 
utn. Brunnen, magy. «utas» szóban; a bosszú ü zárt hang (Bell- 
Sievers u 1) mint ufn. Kuh, magy. «úr» szóban. Mindkét hang meg
felel kfn. ao-nak (76. §), szórványosan kfn. &-nak (57. §), bizonyos 
esetekben kfn. a-nak (55. §), részben kfn. o, ő-nak (52. §).

11. §.3 (Bell-Sievers a) a hangsúlytalan e-féle átmeneti hang, 
mely jobbára a mellékszótagok gyengült magánhangzóinak felel 
meg, bizonyos esetekben (89. §, 90. §) szóvégi e ragnak.

12. §. qe, qe körülbelül ufn. eu-nek hangzik, mint az ufn. 
streuen szóban; megfelel kfn. í-nek (49. §), kfn. iu-nek (66. §), kfn- 
öuw-nek (72. §), néha kfn. ebnek (67. §. Jegyz.), azonkívül hasz
nálják kfn. ei helyett, ha az irodalmi nyelvet beszélik. Az qe, qe 
első alkatrésze a 4. §-ban leírt q, illetve hosszú megfelelője q.

13. §. ao, do ufn. a/<-nak hangzik, mint Haus szóban (középn. 
ejtéssel), etymologiailag megfelel kfn. ú-, ufn. aa-nak (56. §).

14. §. {i, első alkatrésze a 7. §-ban leírt q; ez megfelel 
kfn. é-nek (45. §), kfn. 02-nek (60. §), kfn. ei-nek (67. §), kfn. ó'u-nek 
(71. §), részben e-nek (45. §), szórványosan kfn. ö-nek (v. ö. Lum- 
tzer 45. §. 1. és 2. Jegyz.: drceysn, flccydrn) és kfn. ie-nek (75. §).

15. §. {a, £u első alkatrésze megfelel az (i, fi-beli nyílt e-nek; 
fejlődött nagyobbára kfn. a-ból (32. §), kfn. oa-ból (69. §) és rész
ben kfn. 0, ó ból (53. §).

b) M á s s a l h a n g z ó r e n d s z e r .

16. §. A nyj. mássalhangzói a következők:
1. Zöngehangok: a) Semivocalisok: v, j .  b) Liquidák: l, r.

c) Nasalisok: m. n, n.
2. Explosivák: a) Labiálisok: h, b, ]>. b) Gutturalisok: g,y, k. 

c) Dentalisok: d, d, t.
3. Spiránsok: a) Dentalisok: s, z, s, £. b) Labiálisok:/, r. 

c) Palatálisok: y, 7 .  d) Gutturalisok: x, 3.
4. Affrikáták: a) Dentalis: ts. b) Palatális: ts. c) Labialis: tj.
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17. §. v és j  zörejnélküli sémivocalisok: v labiodentális hang, 
fejlődött szókezdő w-ből (95. §), szórványosan zöngehangok közt 
álló ny. germ./-bői (v. ö. 124. §. kfn./ ,  v). — j  palatális hang, fejlő
dött kfn. j-ből (kivéve e előtt 96. §), szóközépi -ig képzőből (110. §), 
úgyszintén -endig képző fjébő l, ha szó belsejében van (111. §).

18. §. Az l supradentalis hang és szóvégen erősen megnyúlik 
megfelel neki kfn. I és szóvégen másodlagos I (97. §').

19. §. A liquida r alveolaris r, melynek ejtése közben a felső 
foghúshoz emelkedik a nyelv hegye, s széleivel a szájüreg falához 
tapad. Ez fejlődött kfn. r-ből (98. §) és másodlagos ?--ből (98. §. 
Jegyz.), kfn. I-bői (97. §).

20. §. A nasalisok m, n, n. Az m úgy hangzik mint a «Bühnen
deutsch» m ; ennek megfelel kfn. m (99. §, kivéve néha szóvégen), 
labializált n (100. §. 1. Jegyz.), szóvégi n (100. §. 2. Jegyz.), mb 
hangkapcsolat (104. §). — n supradentalis nasalis; ennek megfelel 
kfn. n (főleg szó elején, 100. §), szóvégi m (94. §), másodlagos n 
(100. §. 3. Jegyz.), n-né assimilált kfn. nd és dn (115. §). Gut tu - 
ralis n gutturalis explosivák előtt ejtetik és pedig n áll szó belsejé
ben ng helyett, nk pedig nk és szóvégi ng helyett (101. §). Magán
hangzónak nyújtott nasalis előtt való nasalisatióját 1. Lumtzer 33. §.

Jegyz. A liquidák l, r és a nasalisok m, n, v hangsúlytalan 
szótagokban sonantikusan is használtatnak, v. ö. I (97. §. 2.), r 
(98. §. 2.), n (101 §. 2. a), m (b és p  után álló kfn. v helyett) (101. §. 
2. b) és n (gutturalisok után) (101. §. 2. c).

21. §. Explosivák. b, d, g zöngés lenisek (médiák), p, t, k 
zöngétlen fortes (tenues), b, d , g zöngétlen lenisek (ez utóbbiakra 
nézve 1. Sievers : Phon? 359. s k. §§). — b fejlődött szókezdő ö-ből 
(102. §), szókezdő magánhangzó előtt álló kfn. ö-ből (103. §), kivé
telesen szókezdő kfn. w-ből (95. §), kivételesen w-ből (v. ö. Lumtzer 
98. §. 1. és 2. Jegyz.), r után álló szóközépi »--bői (95. §), túlnyo- 
mólag zöngehangok közt álló ny. germ, /-bői (v. ö. kfn./, r 124. §). 
g-nek megfelel szókezdő és zöngés hangok előtt álló szóközépi kfn. 
g (108. §), kivételesen kfn. k (112. §. 3. Jegyz.), I, r után álló d 
(114. §. Jegyz.), kfn. e előtti,; (96. §). — d-nek megfelel kfn. d (kivéve 
szóvégen 113. §), másodlagos szókezdő d (115. §. 1. Jegyz.), szó
középen magánhangzók és l utáni t (116. §). — p-nek megfelel szó
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kezdő es szokozepi p, pp (105. §), m után álló ny. germ, p  és pp 
szóközepen és szóvégen (106. §), gyakran szókezdő b (102. §), zön- 
getlenek'előtt álló b es bb és szóvégi b (103. §), l, r után álló szó- 
vegi w (95. § és 95. §. Jegyz.), tulnyomólag szóvégi ny. germ ./(v. ö. 
kín. / ,  v 124. §), szó belsejében és kivételesen nyj. germ ./(v . ó. 
Lumtzer 122. §). — í-nek megfelel kivételesen l utáni kfn. #(111.§. 
•Jegyz.), szóvégi d (113. §), gyakran szókezdő d (114. §), szóközépi 
tt (116. §. 2. Jegyz.), szókezdő, szóvégi, valamint szóközépi conso- 
nansok után álló kín. t (117. §), másodlagos t, szóvégi l. r. s, y, u, 
d, m után (118. §), másodlagos t szókezdő s, s, r előtt (119. §). 
A-nak megfelel néha szókezdő g (109. §), kfn. k, ck (112. §), l után 
álló t (119. §. 2. Jegyz.). — b, d, g a megfelelő szóvégi zöngés ex- 
plosivákból származnak, ha az előző szó zöngétlen explosiván vég
ződött (1. még Lumtzer 5. §).

22. §. s jelöli a kemény zöngétlen dentalis s-hangot, z a zön
gést. Ep így s zöngétlen alveolaris fuvóhang, z pedig zöngés. -  
s-nek megfelel szóvégi kfn. s, ss, úgyszintén kfn. .5, 55 (120. §); 
2-nek megfelel magánhangzók előtt álló szókezdő s, zöngehangok 
közt álló szóközépi s (120. §); s-nek megfelel kfn. sl, sm , sn, sp, 
st, sw, regi sk (kfn. scJt) (120. §); i-nek megfelel zöngehangok közt 
álló kfn. sch (123. §. 1. Jegyz.).

23. §. J  a zöngétlen, v pedig a zöngés labiodentális spi
ráns; / - nek megfelel szókezdő ny. germ, p (ufn. p f  107. §), ny. 
germ, p (kfn. /  124. §), szókezdő g e rm ./(kfn./, v, kivéve, ha zönge
hangok közt áll, v. ö. 124. §), kivételesen eh (125. §. 3. Jegyz.). — 
v 1. fent 17. §.

24. §. y , j  jelölik a palatális hangokat (ich-Laute), r , j a  gut- 
turalis hangokat (ach-Laute), előbbiek tehát magas, utóbbiak mely 
magánhangzók után állnak. — ^-nek megfelel -ig ragbeli g szó 
vegén (110. §), úgyszintén -endig képzőbeli g szó végén (111. §), 
kfn. eh palatális vocalisok után (125. §), t előtt álló kfn. h és ki
vételkép ufn. h is (125. §). — j-nek megfeleléseit v. ö. 17. §. — 
a-nek megfelel néha szóvégi kfn. g (111. §), gutturalis vocalisok 
után álló kfn. eh (125. §). — 5-nek megfelel zöngék közt álló kfn. eh, 
pl. úgy, ?meuA (kfn. noch einmal).

25. §. h a gege spiránsa; megfelel neki szókezdő kfn. A,(125. §),



kivételesen magy. j  (125. §. 1. Jegyz.), másodlagos fi szó elején 
(125. §. 2. Jegyz.).

26. §. ts dentalis, ts palatális, t f  labialis affrikáta. — ts fej
lődött szókezdő s-ből 119. § és 121. §), kfn. 2-böl (122. §), az ige 
végső f-jének és a 3. személyit névmás összeolvadásából (122. §. 
Jegyz.). — tá-nek megfelel szókezdő kfn. sch (119. §), kín. z (123. §). 
tf-nek megfelel gyakran szókezdő kfn. tic (119. §. 1. Jegyz.), gyakran 
szókezdő ny. germ, p (ufn. p f 107. §).

II. A HANGOK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE.
«

I. fe jeze t. M a g á n h a n g z ó k .

AJ A tőszó tagok  m agán h an gzó i.

1. A  tőszótag  m agánh angzóiró l általában.

. 27. §. a csak kölcsönszavakban marad meg a-nak, pl. talpas= 
ügyetlen ember (< magy. talpas =  Fussoldat), aldamas (magy. áldo
más), fa k  (magy. fakó [ló ), gazdd, gazdáid (szláv gazda, gazdina; 
tréfásan kis gyermekekről mondják), kamps (rendesen többesben 
használatos: kampm slqun — a labdát magasra elütni, <  magy. 
kampó, kampósbot =  ütőfa, v. ö. Dobos: A magy. diáknyelv 50.1.: 
kampázni =  labdával kiverőt játszani). —  Hosszú <7 jelentkezik 
néhány kölcsönszó nvilt szótagjában rövid a helyett, pl. bagó (magy. 
bagó), krävd (szláv kravu =  tehén).

28. §. Kfn. a két mássalhangzó vagy kettőzött mássalhangzó 
előtt, úgyszintén eh, sch előtt £-vá lett. pl. gpl (apfel),*) styrk (stark), 
hqsp (haspe =  ajtósarok), strqn (stranc =  kötél, levezető csatorna). 
gqnts (ganz), gqs (gagge, főleg e fordulatban gyakori: of di gqs gqxn — 
látogatóba tkp. utczára] menni), gqt/n (több.gqtr%n -< magy. gatya), 
qkr (acker), fqln  (vallen), fqlt (válté), bqlkrt (balke), plqtsn (platzen, 
blatzen =  ü tn i; rendesen személytelenül használatos: s vat dr 
plqtsn =  es wird dir Schläge absetzen), Iqprn (lappen =  schlottern.

*) Az egyszerűen zárjelbe tett szó az illető német szónak
kfn. alakja.
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testhez nem alle ránezot vető ruháról mondják), klqxl (klachel 
=  erős termetű, ügyetlen, félszeg férfi, v. ö. Schmell. 1323. 1. 
Klachel)* tos (tasche), flqs (vlasche).

Jegyz. Umlaut elmarad egyes szavakban : trqu (trennen <  
got *trannjan), epigy rqn (rennen <  gót rannjan), azonkívül a nyj. 
nyugati részében (Nagy-Szalók, Felső- és Alsó-Erdőfalu) járja: 
Iqmpyn (a nyj.-beli Iqmp, kfn. lampe szó kicsinyítője); a keleti rész
ben az umlautos lampyn járja.

29. §. Kfn. a-ból b, g, cl, l, r, m, n zöngés hangok előtt, to
vábbá t, s és szóvégi ht előtt ö (kivételkép <2 is) lesz, pl. gröbm 
(grabe =  árok), nöbl (nabel), vögn (wage =  kocsi), krögn (krage), 
mot (made), smöl (smal), ölaks (így hangzik a nyjk. nyug. részében 
az Alexy családnév; a keletiben : alqksi w & w )? vör (war =  áru), 
vöxtl (wahtel), v. ö. meg Lumtzer 40. §-ában: nöxt (naht) stb.; de 
rövid o van a következőkben: bdtrqxtn (betrahten),frsmqxtn (ver- 
smahten), gdqxt (geiaht) stb.

30. §. a csak idegen és kolcsönszavakban maradt meg ü-nak, 
pl. bräf vagy prä f (ufn. brav, franczia brave), zäl (ufn. Saal), spe- 
täkl (ufn. Spektakel == botrány), miräkl (=  semmirekellő gyermek, 
ufn. Mirakel — csoda), tsinäk\ (a magy. csónak szónak kicsinyítő
vei való umlautos továbbképzése), alas (magy. állás =  az országút 
melletti kocsiszín), bätsi (magy. bácsi), tsäko (magy. csákó), tsärdas 
vagy tsardas (magy. csárdás), gohaläs ( =  kiabálás, zűrzavar, v. ö. 
M. Tsz. I. 793. hallároz =  lármáz, kiabál).

31. §. Kfn. á lett ö-vá r előtt, a partié, prast.-ban ht előtt, 
azonkívül nehány kölcsönszóban n, l előtt, pl. vör (wár =  igaz), 
pór (pár), jör (jár), hör (hár), ts'vör (zwáre), gobröxt (gebráht), bodoxt 
(bedaht), tsigón (magy., szláv czigány; nyjk.-ban egyúttal «ha
zudni» értelemben is), tsokön (magy. csákány), tsötr (magy. sátor), 
hö — ufn. habe, ezenkívül pröln (prálen), ströl vagy str(ul (strál), 
öl (ale =  ár, czipészszerszám), fnözu (phnásen =  boszúsan liheg).

32. §. Kfn. á legtöbbnyire {u, eu-vé lett, pl. fumqxt (amaht), 
höer{ut vagy hoeröt (hirát), gn(ut (genáde),^) kr(um (krám =  min
denféle holmi), m?ukln (makel <  lat. macula) =  csúnyán írni, má

*) A leibiczi nyj.-ban : ómaxt, haerőt, gnót, v. ö. Lumtzer 42. §.
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zolni, ehhez tartozik ez umlautos főnév m{ikl, ufn. Makel=  szenny, 
becstelenség, mqudl (mái =  étkezés), mquAtsqet (málzit), kränkln 
(=  csúnyán írni, mintha kapával írna, v. ö. ófn. krako =  kapa; a 
csúnya írásról különben gyakran mondják nyjk.-ban h{ikv mqxn, 
ufn. Hacken machen =  kapaalakú betűket írni), g$up (gábe =  nász- 
ajándék, s ennek igéje gqubm — nászajándékot adni), d£u (da), j^u- 
mrn (jamern), de jamr (jámer), valószínűleg ufn. jövevényszó; l^u 
(la — w — =  langyos), bleu (blá — w —), de vqsblao (a mellett vqs- 
bleu is) =  kékítő és (ukbraon — szemöldök, ufn. jövevények.

1. Jegyz. Hogy kfn. á előbb ö-vá s aztán {u, £u-\é lett (v. ö. 
Lumtzer 41. §. 2. Jegyz.), e nézetet támogatják e nyjk.-beli alakok: 
kveut =  túlérzékeny (aln. alsórajnai quát =  rossz), s ugyané tőből 
képezett undrkétiy — gennyes (quátic, kátic =  sáros) és ketl =  bél
sár (kfn. kát kicsinyítője); továbbá kl(uts (szláv kalac =  kalács) s 
ennek kicsinyítője klets/n.

2. Jegyz. Kfn. á előbb ö-vá lett, s aztán megrövidült e sza
vakban: losu (lagen, v. ö. Lumtzer 42. §. 2. Jegyz.) és noxpr (nách- 
búre, Nachbar).

33. §. Kfn. CB-ből nyjk.-ban e, e lesz, pl. ler (laer =  üres), men 
(myen, msejen =  kaszálni), kés (kaese), ser (schaere — olló), bdkvém 
(bequseme), öngmem =  kellemes vagy gmem =  elég, tűrhető (gé
niemé) ; rém =  igyekezni, tervezni (középn. rémen).

34. §. Kfn. e általában a, ä-ba ment át (kivéve a 35, 36. es 
37. §§ eseteit), pl. stapm (steppen =  varrni), stärbm (sterben), kärp 
(kerbe), gärst (gérste), malkn (melken), galt (gélt), zaldn (selten), 
svain (swéllen), drasn (dreschen), färst (férse), asn (eggen), svastr 
(swéster), pras (préssé), bar (bér), var (wér), har (ér, hér), fü l  (vél =  
Feli), mai (mélwes =  Mehl), läbr (lébere), flügn (pflégen), fägn 
(végen =  gabonát rostálni), trüdn (tréten), vätr (wéter), vatrhan 
(Wetterhenne =  összeférhetetlen nő), stain (stélen), zän (séhen), lan 
(léne =  támla, hegyoldal), más (mésse =  mise), äbmt (ebene), *) ku- 
landr (kalendenaere <  lat. calendarium), nam (némen), maldn (mél- 
den), vált (wérlt — világ), lakn (lécken).

35. §. Kfn. e, ha kettős rr vagy rz előtt áll (s kivételesen még

*) A leibiczi nyj.-ban óeybnt, v. ö. Lumtzer 45. §. 3. Jegyz.
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néhány szóban) nyílt £-vé lesz, pl. hqtts (hérze). smerts (smérze), 
s^rts (fakéreg; <  kfn. schérze =  abgeschnittenes Stück, Baum- 
stammchen), $%rn (schérren =  kaparni), s<pv f. kenyértészta mara
déka, hqr (bérre), horgot (hérregot), fqnyl (venchel =  ánizs), brymln 
(ófn. bréman =  zúgolódni), zens (seinse, ségense =  kasza), bl$rn 
(blérren =  kiabálni, mekegni).

36. §. eh előtt álló kfn. e nyjk.-ban ce-vé lesz, mely főleg 
öreg emberek ejtésében közel áll u-hoz, pl. rceyn (rächen —gereblye), 
hrcepi (brächen), blcey (blecb), Iceytsn (lébzen, léhezen), stceyn (ste
chen); de rendesen csak nyílt £-t ejtenek a következőkben: pqy 
(pech), dvlqyn (lécben =  leck werden, összeszáradt faedényekről 
“mondják).

37. §. Ha kfn. e ht előtt áll, akkor meghosszabbodott es 
qe-\á diphthongizálódott, pl. knöeyt (knéht), rqeyt (rétit — igazság 
és helyes), rqeytfqrtijn (réhtvertigen), röeytn (réhten =  bíráskodni, 
e közmondásban var dd vei rqeytn, dqrf ney fqeytn a ki törvény 
utján akarja jogát megvédeni, annak nem szabad hatalmaskodni, 
gdrqeyt (geréht), slqeyt (sieht), fqeytn (véhten) — kézzel hado
nászni ; ellenben féytn  =  koldulva kóborolni, s feytbrüdr =  kol
dus, ufn. kölcsönszavak, flgeyt =  kas a kocsin (vléhte, v. ö. Lumtzer 
88. §, de Lexernél «vlehte»).

Jegyz. Kivétel e szabály alól flzytn (vléhten).

38. §. Következő szavakban azonban kfn. é-nek nyjk.-ban 
zárt e, e felel meg: regn (régen =  eső), regn (régenen — esik az eső), 
brém (brém =  ruha prémje), smer (smér =  h á j; smür-nak is mond
ják), vermut (wérmuote), bein (bélien), v. ö. még a Lumtzer 45. §-ában 
felhozott példákat.

39. §. Kfn. e kevés esetben lesz zárt e, é-vé, pl. flegl (vlegel, 
phlegel), tsern (zern =  enni, inni), sperbr (sperwíere), vérm (wermen), 
erbm (erben), hebm (heben), slegl (slegel =  ütőszerszám), kel (kelle =  
komívesszerszám), éebiy (schebic), kern (kern — söpörni és fordítani), 
kegn (gegen) kegl (kegel), bzséronk (bescherunge), ertqx m. (ertac <  
kfn. eren =  szántani) =  szántóföld mértéke, nagy szántóföld (főleg 
a nyj. nyugati részében és Müllenbachon nagyon használatos), 
oplek (ablegec =  bágyadt, kedvetlen).
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40. §. Kfn. e-nek túlnyomóan a, a felel meg nyjk.-ban, pl. 
páni (bengel), Janstr (venster), stran (strenge),faniy (pfennic), trank f. 
(trenke — itató), spran (sprengen), lián (hengen), dán (denne =  
azután), bran (brengen =  elleni), an (enge), ant (ende), gálánk (ge
lenke), fa rk i  (verkel), drn m. (erne — aratás), halp (help =  fejsze 
nyele), fals  (vels), palts (beliig, béig, Pelz), salm (schelme), mastn 
(mesten), sapm (schepfen =  m eríteni; ebből van képezve e két fő
név sáp f. és sapr m. =  hosszú nyelű merítőedény; tehát nem kfn. 
schapfer-ből), hődriy (hederich), blätrn (bleteren =  lapozni), dák 
(decke), akr (ecker többesszám), dakn (decken), bak (becker), akn 
(ecke), äks (ehse =  tengely), lasn (leschen =  oltani), hämr (hemer 
többesszám), klägr (kiegei =  panaszos), äbm (eben), kast (késsél).

Nyjk. azon szavaknak is, melyek a kfn.-ben a-val is, e-vel is 
vannak képezve, az a-val képezett alakját általánosította: aldr 
(alter, elter =  idősebb), haks f. (hahse, hehse =  láb), arps (arweis, 
erweis =  borsó), gärtnr (gartensere, gertenaere), hair (haller, heller=  
fillér); de gds^ft (geschaft, gescheit =  üzlet). — Szintúgy a Lumtzer 
50. §-ában felsorolt szavakba is behatolt nyjk.-ban az a.

41. §. Ha a kfn. e meg nem nyúlik r-fcons. előtt zárt e-vé 
vagy a-vá (v. ö. fent 39. és 40. §§), vagy ha rr előtt áll, akkor rövid 
nyílt £ felel meg neki (többnyire az ufn.-ben is), pl. sp^rlenk (sper- 
linc), mqrkn (merken), hqrpst (herbest), stqrkn (sterken), sqrfn (scher- 
pfen), fqrtiy (vertic), vqrk (werk); de az ufn. irod. nyelvtől eltérőleg 
találunk szintén rövid nyílt £-t a következő szavakban: hqrt (herte, 
ufn. hart), k y tl  =  kis láncz, főleg istállóajtón (kfn. ketene kicsi- 
nyítője; a leibiczi nyj.-ban kqtl, v. ö. Lumtzer 86. §), sqld f. =  ufn. 
Schale, gyümölcs vagy burgonya héja (v. ö. Schmell. II. 395.: Die 
Schel, Schellen), vqkst (wehset =  nő), mqrts (merze =  márczius), 
sv^rts (swerze =  fekete máz), svqrtsn (swerzen =  feketíteni; de 
gyakoriak a m ellett: svarts, svartsn), tsqrn (zerren; ebből van ké
pezve tsqrd f.=kemény hús), spgrn (sperren), sp^r f. — száj (sperre — 
retesz, zár), sp^rgos—iéXoti szájú gyerek, gdspqy (gesperre =  száj; a 
néprím is azt mondja: di isik hqts gdspqr =  a kecskének van szája), 
spqrbrät (sperrebrét =  a szekér létráit összetartó lécz).

42. §. Kfn. e-nek eh előtt ce felel meg, pl. tceyr — Dächer, 
mceytiy (mehtic), svceyn (schwechen), rceyn (rehenen =  számolni).

2Magyarországi német nyelvjárások. 3.
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43. §. Néhány szóban ht előtt álló kfn. c-nek qe dipkthongus 
felel meg, mivel germ, é-vel cserélődött össze. Főleg a nyjk. keleti 
részében-használatosak: vqeytr(wehter — őr),nöxtvqeytr =  éjjeliőr, 
sqeytrt, mely többese e szónak: söxtrt =  egyfülü faedény (< aln. 
schacht, ufn. Schaft, v. ö. Lumtzer 88. §); de rövid nyilt e van a 
következőkben : qyt =  igazi, gjmqyt — tákolmány.

Jegyz. Kfn. c-nek i felel meg néhány szóban: glizrn (gleserm =  
üvegből való; nyjk.-beli glös, kfn. glas szó továbbképzése), gsplidr =  
tisztátlan folyadék (< nyjk.-beli plädrn aln. pladderen igéből, mely 
az eső csorgását fejezi ki, aztán általános jelentése «önteni»).

44. §. Kfn. e diphthongizálódott egyszerű cons, előtt {i, fi-vé, 
mivel összetévesztették kfn. é-vel (v. ö. Lnmtzer 52. §), pl. {idlmqn 
(edelman), vqidln (welen), (eher),*) glqit (glete =  agyagedények 
fénymáza, gélét), eial (el, eile =  rőf), ts%i?ln (zeln), r{it (rede), v. ö. 
még Lumtzer 51. §.

45. §. Kfn. é (— germ, ai), l, n előtt és szó végén (i, fi-vé 
diphtbongizálódik: z^ial (gót saiwala =  lélek), sn(i (gót snaiws =  
hó), rfi (réh). tséip — lábujj (< *taihwön), z$i (gót saiws — tó), g£i =  
ufn. gebe, megyek, g(in (gán, gén), stqin (stán, stén).

Jegyz. Nyjk. néhány szóban megtartotta még a kfn. é-t, me
lyekben a leibiczi nyj. szintén az {i, fi-1 általánosította (v. ö. Lum
tzer 52. §): véniy (wénec =  kevés), ívé (gót wai =  ufn. web), me 
(mé =  ufn. mehr).

Idegen szavak é-je. illetve ufn. é szintén fi-vé lett, pl. tsakd- 
r(it f. =  ufn. Sekret, árnyékszék; kabnqit n. vagy kabinéit n. =  
ufn. Kabinett, kis szoba, pqstqit — ufn. Pastete, bélsár.

46. §. Kfn. é consonantikus r előtt (de sonantikus r előtt nem) 
é-vé le t t : kér (kér =  kanyarulat), rém =  bőgni, v. ö. még Lumtzer 
53. § példáit.

47. §. Kfn. i a zöngés b, g, d, l, r, s előtt; továbbá ht, szór
ványosan t előtt is i, í-nek hangzik, pl. zibm (síben =  hét), gibl 
(gibel), nldr (nider), rlgl (rigel), blbm (bibén, főleg e fordulatban : 
fqudln bibms ezr kum =  ufn. im vollen Beben kam er), bibmvätr n.

*) A leibiczi nyj.-ban megmaradt néha a zárt e, v. ö. Lumtzer
46. §: vei?/, ér.



(bibén +  wetter =  tkp. földrengés, aztán veszekedés), spil ispil), dil 
(dil, Diele), stíl (stil, Stiel), virt (wirt), hirt (hirte), hirs (birse , tsvirn 
(zwirn), birn (bire =  ufn. Birn), klrs (kirse, Kirsche), lisklyn =  róka
gomba (szláv liska =  róka), ritln =  kanyaró (kfn. ritte =  láz töb
bese), tsitrn (zitern), smit (smit, Schmied), srit (schritt), tsvizl ket
tős, villás ág (zwisele — kis ág), vis (rise), sliyt f. =  tisztás, sík 
terület az erdőben (slihte), sliytiy (slihtec; gyakori e szójárásban: 
shytijd zupd =  sűrű leves, v. ö. Schmell. II. 503.: «schlichtig =  
schmierig»), siyt (schihte), fliyt (pfliht).

Jegyz. Kivételesen e van e szóban verkliy (<  kfn. wirken, 
ufn. wirklich).

48. §. Kfn. i-nek túlnyomólag e felel meg és pedig 1. a zön
gétlen hangok és azok geminatiója előtt s 2. /, m, n +  cons. //, mm, 
nn, rr előtt.

1. Zöngétlen hangok előtt pl. strey (strich =  a tehén csecs
bimbója), ney (niht), rest (riste =  lábfej háta), tes (tisch), sletsn 
(slitzen), ketsln (kitzeln), rets (ritze), strek (stric), gdsekt (geschicket), 
slekrmeliy — aludt tej (kfn. slic-kes =  Schluck+kfn. milch össze
tétele), st eft (stift), zeyl (sichel), seksl és siksl =  vad leány (ufn. 
Schicksei <  zsidó schikkúz =  Greuel, v. ö. Kluge 337. 1.), met 
(mitte), metl (mittel), smet (smitte, kovácsműhely), bes (bis, hara
pás), slepariy (slipferic), tsepm (zipfel; de tsiprpalts, Zipfelpelz), rep 
(rippe), snepln (snippeln, faragni), vesn (wiggen); de tsipln (zipeln, 
tipegni); összetétele tsiprpolka, szökellő táncz.

2. I, to, n+ cons.; U, mm, nn, rr előtt, pl. semi (schimmel), 
soqm (swimmen), en (in), fenstr (vinster), sentsln (v. ö. Kisch: 
N. Wörter und W. 139. 1.: sintsdn <  középn. schinzeln. jégen 
csúszni), gdlen (gelingen), ventr (winter), zen (singen), brenkn, ned
ves rétek neve, határnév Nagy-Szalókon, Nagy-Lomniczon, Lei- 
biczon (v. ö. Schill. Lübb. 424. s kk .: brink =  angeschwemmter 
Rand im Bette eines Baches), krenkln, a haj göndörödéséről mond
ják (kringen, középn. krengen), grent (grint, Grind), lent (linde, 
Linde és lind), gsser (geschirre), kvern (kirren), ern (irren), ken 
(kinne, Kinn), teld f. tille, kapor). Az eltérő alakok kölcsönszavak: 
drilbördr, pörgefúró (< drillen, forgatni), sirnrn, ufn. schimmern, 
himl (himel, Himmel), bin (bin, Biene), billy (billic, billig), infn 
(impfen), svindl (swindel), flink, ufn. flink.

✓
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1. Jegyz. Néhány kölcsönszó is e-vé változtatta az i-jét: ver
gas krign, virgácscsal verni (a lat. virga több. acc.: virgas-ból).

2. Jegyz. sirbln (schirben =  in Stücke brechen) szóból van 
képezve sürbln, mely főleg e fordulatban használatos: dr sirbit 
unt sürblt en galt — pénzében turkál; hasonlókép kfn. glitzen — 
fenyleni igéből származik nyjk.-beli glutsn; smikoen, ostort for
gatni (kfn. smicke, ostor) igéből van képezve smukn, ostorral ütni 
(v. ö. Kiseb: N. Wörter und W. 42.: srnu lisch); u áll i helyett 
ezekben: fuftsn — 15, fu fts i/  — 50 (Nagy-Szalókon foftsn, fof- 
tsi'/ is).

49. §. Kfn. i diphthongizálódik qe, qe-vá, pl. röe (rihe, leve
zető csatorna), blqebm (beliben), pqes (bige, kandisznó), gqek (gige, 
Geige), kqepi (kichen, ufn. keuchen), slqefn (slífen), loep (lip, Leib), 
kqel (kil, Keil), rqesn (rigen), Iqedn (üdén), Iqen, len magja (lm), 
bqel (bil), tsqelonk, dűlő neve Nagy-Szalókon (kfn. zíl, tövisbokor 
szónak -unge képzővel való továbbképzése, mint kqulonk dűlőnév 
kfn. kol-ból), iqen (schine), snqedn (sniden), strqet (strit), vqet (vit), 
rqc/ (rich), vqen (win), smqesn (smigen), fqef (phife), rqetr (riter, 
lovas es rosta), drqe (dri).

Néhány szó ingadozik, a mennyiben a diphthongus mellett a 
kfn. egyszerű hosszú hangzót vagy csak az utóbbit tünteti fel. 
Ilyenek a Lumtzer 57. §-ában idézett szavak : síim, szemben levő 
nyálka, slqem (síim, Schleim), slisn és slqesn (síigen) stb.

50. §. Kfn. o nyjk.-ban megmarad o-nak két mássalhangzó 
előtt, kettős mássalhangzók elő tt: ff, pp, tt, ck, rr, ll, részben eh, 
z, s és í előtt, pl. knop (knöpf), köp (köpf), oks (ohse), hörn (horn), 
körn (körn), mörgn (morgen), molkn (molken, savó), hoksd moksd 
trögn =  ein Kind als Bündel auf dem Bücken tragen (< kfn. bocke, 
Bündel), hojn (hoffen), hofirsr (hoffierer), slotrn (slottern), rok (roc- 
ckes), knorn (knorre, fa kinövése; rendesen e fordulatban: d knorn 
breut, jókora darab kenyér), roln (rollen), golr (gollier, goller =  
gallér), tol (wolle, Wolle), koxn (kochen), lox (loch), gdbroxn (gebro
chen), slos (slog), gos (sziléziai gusch, aln. goske, száj megvető ér
telemben), fokos (<  magy. fokos), tsoka (< magy. csóka), dolomqn 
{= magy. dolmány).

Jegyz. Umlaut áll be oly szavakban is, melyek a kfn. s az 
ufn. irod. nyelvben elkerülik, pl. tsuletrt, ufn. zerlottert (<  kfn.
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lőtér, laza), tseün ide-oda költözni (< kfn. zoten =  ballagni, ufn. 
zotteln, v. ö. Kluge 438., 1. még Lumtzer 60. §. 1, 2, 3. Jegyz.

51. §. Kfn. o, r előtt (s kivételkép még néhány szóban, v. ö. 
Lumtzer 59. §. Jegyz.) nyilt <2-vá lesz: fqr, ufn. vor és fÜY,fqr ?n 
jör =  két (tkp. egy) évvel ezelőtt (tsijör, tavaly <  kfn. ze jár), hqr/n 
(középn. horchen, ófn. hőrechen),/<2r^í(ófn., ószász forahta, Furcht), 
stqryl (ófn. storah, Storch) stb.

52. §. Kfn. o, ő nagyobbára kölcsönszavakban ment át u, 
ü-ba: rutsk;> (magy. rocska, szláv rocka =  faedény), prüdhi (bro* 
dein, fecsegni, v. ö. Kisch: Bistr. Ma. 24. §. l a : pruroln); ennek 
főneve : prüdlr, fecsegő ember, rüst (rost, angolszász rust, rozsda), 
hunts, Nagy-Lomnicz helységnévnek nyjk.-beli alakja, kum*) (kom
men), sup (schöpfe, hajüstök), knürpl (knorpel). suta (schotte, pisz
kos), hűin és hóin (kfn. hóin; utóbbi alak a nyjk. nyugati részében 
használatos), étürtsl, a gabona szárának alja (<  kfn. storzen =  
steif emporragen, v. ö. Kisch : N. Wort. u. W. 148. 1.), 1. még 
Lumtzer 60. §.

1. Jegyz. Kfn. hóch nyjk.-ban megmaradt hox, míg a leibiczi 
nyj.-ban hux, v. ö. Lumtzer 60. §.

2. Jegyz. Nyjk.-beli stopl, tarló és stupl (vagy bort stwpl, sar- 
jadzó szakáll) megőrizték a kfn. stopfel, stupfel kettős alakot; 
ellenben kfn. luschen. loschen-bői csak az előbbi alak általáno
suk nyjk.-beli bdlusn szóban, melyet a megégett süteményekről 
mondanak.

53. §. Kfn. o, ő túlnyomóan {u, £u-vé lett, pl. dr{usl (drö- 
schel, rigó), n{ut (nőt), gdvqunqet (gewonheit), sr(udn (schroten, 
középn. schrőden), sr(ut (schrőt, dara), fizuiul (visőle, bab), s{us 
(schőj), bax(utrn (dűlő neve Felkán <  kfn. wécholter =  juniperus; 
az l kiesése folytán diphthongizálódott az o, épigy misk(uts =  Mi s- 
kolcz), k^udl (kole, Kohle), z^udI (sol, Sohle), l(up (lop, Lob), h{us 
(hose), r(us (rose), h(uviy (honic), m(us (mos), s{un (schonen), kuriqus, 
úfn. kurios; de o-nak maradt sót (schöte, borsó hüvelye).

1. Jegyz. Umlautjuk miatt megjegyzendők : r{i (ró, ufn. roh), 
r(ilädr, ufn. Bohleder, szidalom, h(ivliy (hevelícli, ufn. höflich).

*) A leibiczi nyj.-ban: kom, v. ö. Lumtzer 218. § 7.



2. Jegyz. Kfn. ő megmarad r előtt, pl. e nagylomniczi dűlő
névben st(inör, kőhalom (<  kfn. stein +  hór), továbbá kör (kór, 
Chor), vqí (rór, Rohr), lörbr (lörber), öv (őr, Ohr).

54. §. Kfn. u-nak o felel meg 1. a zöngétlen k, f ,  s, st, eh es z 
előtt, 2. régi p ; nn, mm, l, m, w +  cons. előtt és rr előtt.

1. tsokr (zucker), groft (gruft, csak a nyj. nyugati részében, 
különben gruft), loft (luft), sosbörtl (v. ö. Kisch: N. Wort. u. W. 
16. 1.: sug-bartel =  schussiger Barthelfomáus]), sosbloe (schu3 +  
bli =  Senkblei), nos (nug, Nuss), lost (lust), köti (kutel, bél), stokd- 
tör, ufn. Stukkatur. — De az u megmarad néhány szóban: butsk,), 
zömöktestű legény (v. ö. Dobos: A magy. diáknyelv 33. 1.: buckó — 
I. és II. oszt. növendék), spukn (spucken), kukri (gucken), slukn 
(slucken), tsük (zug), zün (sün, Sohn).

2. snoprn (aln. schnuppern =  szimatolni), pop? (puppe), bron 
(brunne), hompl, bölcső (főleg a nyj. nyugati részében m ondják; 
<  kfn. humpeln, nehézkesen járni), lomp (lump), pomp (pumpe), 
klompm (klumpe), grul, burgonya (< szláv gruli, v. ö. Lr. 100. §), 
Nagy-Szalókon gyakran grol, s főleg többese groin; ont — und, 
gront (grund), volst (wulst, szoknya felső vastag szegélye; kicsi- 
nyítője velstyn), soldr (Schulder, Schulter; gyakori így is : s{uldr), 
slomprn, nagy csizmában ügyetlenül járni (< kfn. slump, ha
nyag), donst (dunst), svon (schrunde, repedés a bőrön), hovr 
(hunger), rontsl (runzel), króm (krump), morn (murren), kvorn 
(kurren, v. ö. Lumtzer 137. §. Jegyz.), snorn (snurren), snorbqin, 
csont, mely a közepén átfűzött kettős zsinórral forgattatva züm
mög, gom — nagy, ügyetlen ember (v. ö. Schmell. I. 933.: Gurre, 
Gurren), tronk (trunk), strovk (strunk). — Ez utóbbi szabály alól 
kivételek: hundrt =  100,funktus, élelmes, ravasz ember (ellenben 
t'onkn <  kfn. vünké, szikra), kunst, ufn. Kunst, vundr (wunder), 
stunt (stunde), plundrn, nadrág (többes <  kfn. plunder, blunder), 
zumr (sumer, Sommer), slumrn (slumern), tumln (turnéin), g»ruml 
(gerummel), 1. néhányat még Lumtzer 62. § végén.

1. Jegyz. A nyj. nyugati részében mindkét szót: kots, hintó, 
és kotsr, kocsis, egyaránt o-val ejtik; a keletiben azonban úgymint 
a leibiczi nyj.-ban: huts, kotsr.

2. Jegyz. Kfn. u előbb o-vá lett e szóban: sóit (schult), aztán 
umlautot kapott: seldiy (schuldec), bár előfordul soldiy is.



55. §. Kfn. u megmarad u, ü-nak a zöngés b, d, g előtt, rész
ben r+cons., tt, tz és ht előtt: tsübr (zuber, fából való nagyobb 
dézsa, melyet ketten hordanak), kügl (kugel), sniidrn (snudern), 
hurts (kurz), vurtsl (wurzel), surts (schürz), sturm (sturm), huta 
(kutte, bő ruha), putsn (butzen =  ufn. putzen), frputsn (verhutzen, 
elkölteni), tsuxt (zuht), fruxt (vruht). De o van a következőkben: 
horbd (kurbe, forgatyú), hortiy (hurtec), torna, Thurner tulajdonnév, 
borybriy (burcbérc, várhegy, Lomnicz mellett), notsn (nutzen) és 
umlauttal netsn (nützen).

1. Jegyz. E szó dr tik (=  szokás, rossz tulajdonság) az egyes 
számban is általánosította az umlautot, mely megvan az ufn. 
Tücke-ben (kfn. tücke), de megtartotta az eredeti kfn. tue, duc-ckes 
nemét (=  hímnemű); ugyancsak umlautot kap a kicsinyítője is =  
teklyn (tückelin, kötekedés, csíny). Az umlaut nélküli alakok meg
vannak néhány összetételben, pl. tuknkop (kfn. tue-{-kopj, ravasz, 
alattomos ember), en tukshorn troebm, ufn. ins Bockshorn treiben, 
megijeszteni. Hasonlókép umlaut nélkül valók: jüts, ufn. jüdisch, 
judena, ufn. Jüd in ; ellenben henrn (hungern, ufn. hungern).

2. Jegyz. tut (ufn. Tüte, Düte, eiserne Fülle an Holzgeräten, 
v. ö. Kluge 402. 1.: aln. tűte), sőt a kicsinyítője is, t. i. tutyn elke
rüli az umlautot; a verbászi nyj.-ban is, v. ö. Schmidt H. 81. §: 
«thut.».

56. §. Kfn. u, -uw nyjk.-ban ao-válett: traoriy (trűrich), saop 
(schűbe, suba), haop (hűbe), baox (bűch), baon (bűwen), kraot (krűt), 
liaot (hűt), laot (lűt), rao (rűch, rauh), aos (űg), saofl (schűfel), maoal 
(műi), jaoxa (jűche), tsustraobln, a hajat összekuszálni (< kfn. 
strűben, meredezni).

57. §. Néhány szóban váltakozik a diphthongus egyszerű 
hangzóval, pl. haoxn (hűehen) és huxn, lehel, staoxv (lencsomókat 
felállítani) és stuksn vagy stuxsn (lökni, bökdösni <  óskand. stűkan, 
v. ö. Lumtzer 64. §), jaoxtsu és juxtsn (júchegen =  ujjongani); to
vábbá e két családnévben: kdoal (kfn. kűle; gömb, mely szó külön
ben nyjk.-ban ily jelentéssel kaola-nak használatos, s kaoliy, göm
bölyű) és kulmqn (írva Kául és Kulmann); kfn. ű megmaradt e 
szavakban: krüs (főtt árpadara borsóval) (grűg), dü (dű), hűin (kűlen, 
hengergetni), lüra (lűre, lőré), e mellett lorn, mohón inni; kaotsn 
alak helyett, mely a leibiczi nyj.-ban használatos (v. ö. Lumtzer
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64. §. Jegyz.), a mi nyjk. kätsn alakot használja — bizonyára kfn. 
ouw-yal való felcserélés következtében, v. ö. lent 70. §. — ennek 
mellékalakja: ziy f r  kutsa, köhögni a lélegző csőbe tévedt étel vagy 
ital hatása alatt.

1. Jegyz. tqeszqefn, szalóki dűlőnév nem a kfn. ticb, nfn. 
Teich és kfn. sife, patak összetétele — a mint a népetymologia 
tartja — hanem a bdtqeyn igéből való (kfn. tűchen műveltetője), 
régibb Hqeyzqefn =  öntöző patak.

2. Jegyz. éne fin, nfn. schaufeln felvette az umlautot.
3. Jegyz. gr (űzöm szóban (grúwesam) kfn. ü-1 összetévesztet

ték kfn. ou-xal.

58. §. Kfn. ö-nek e, e felel meg, pl. rek (rocke), fleh (pflöcke), 
trepln (tröpfeln), gsspet (gespötte), telpl (törpéi, dörpel, dölpel), ertr 
ufn. Orter; ufn. ó'-ből valók: fér f. (=  pisztráng <  bajor-osztrák 
Forchen, Fehrne, v. ö. Kluge 121.1.); épígy relr, ekevas (umlauttal 
ufn. Roller-bői =  a mi hengergeti a földet).

59. §. r előtt álló kfn. ö nyílt £-vé lesz: vqi'tyn Wörtchen, 
v$rtr Wörter, vqrtliy wörtlich, kqrpr (körper), kqrpyn Körbchen.

60. §. Kfn. »-nek (i, felel meg: léizn (lessen), ét (isi (stcesel), 
s(in (schcene), h$i (hcehe), tr(istn (troesten).

61. §. Kfn. ce nyílt g-vé is lesz, főleg a melléknevek közép- 
és felsőfokában: sqnr, éqnst,> (<  schoene), gresr (groeger), grists (gree- 
geste); rqs (kfn. rmsehe, róscli, sváb rés -  mürbe, v. ö. Kluge 320.).

62. §. Kfn. cc-nek zárt e felel meg: rer (roere), stern (stoeren), 
hern (hoeren), Irta és Iqtn (leeten), teriy (toeréht), er (cere, balta foka), 
gsheriy (gehoerec).

63. §. Kfn. ü megmaradt i, í-nek b, g, d ; m, n, l, r, ht, hs, t 
e lő tt: ibl (übeli, ibrsör, dűlő neve Nagy-Szalókon és Nagy-Lom- 
niezon (jelentése: felső part, vízhozta föld, vagy legelő, v. ö. Schill. 
Lübb. IV. 118.: schore, schare =  festes Land, terra alluvione ag- 
gesta, V. 33.: unterschare =  das untere Ufer, és IV. 50.: schar =  
Weideland), fligl (vlügel), lik (lüge, ufn. Lüge és Lücke), mil (müle), 
spirn (spüren), prigl (brügel, rossz szántóföld), kit (kütte, ufn. Kitt), 
sitin (schütteln), filn vagy filyn (viliin, vüln, csikó), kirbis (kürbig), 
étirm (stürmen), ti/tiy  (tühtec), brin (brühen), biks (bühse).
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64. §. Kfn. M-nek legtöbbnyire zárt e felel meg 1. a zöngétlen 
hangok és azok geminatiói előtt, 2. II, nn; l, m, /t +  cons. előtt.

1. stek (stück), reyln (rücheln, nfn. röcheln, nyöszörögni), 
flekn (pflücken), rekv (rücken), főleg: ofrehv, szemrehányást csinálni, 
sesl (scliüggel), garest (gerüste), restiy (rüstec), gastep, fűszer (kfn. 
(stüppe, por, ufn. Gestüppe), krepj (krüppel), pefl (büfíel), knepl 
(knüpfel), nes (nÜ33e).

2. kneln (knüllen), fe l? (fülle), den (dünne), stelpm (stülpen), 
zent (sünde), gernpl (gümpel, Gimpel); de kindipi (kündigen) ufn. 
kölcsönszó.

65. §. Kfn. á-nek r előtt e felel meg, mely azonban ingado
zik nyilt q és zárt e közt (utóbbi ritkább; a partié, prset.-ban q is 
felel meg), pl. kqrtsr és kertsr (kürzer), dqrftiy és derftiy, ufn. dürf
tig, dqrfn és derfn (dürfen), gadqrft és gedorft (gedürft középn. ge- 
dorft), fqrtn (vürhten), partié, prast. gafqrt és gafqrt. Ide vehető 
gaflekt, geflokt is (kfn. pflücken, középn. pflocken) és Iqml, lend 
(lumpéi, liimmeli.

Jegyz. Nyjk.-ban keniy (künec, König), megőrizte a hosszú 
magánhangzót, mely a leibiczi diphthongizált alaknak alapul szol
gált (v. ö. Lumtzer 68. §. 2. Jegyz.: kqynyy.

66. §. Kfn. ia diphthongizálódott qe. qe-vá, pl. badqetn (be- 
diuten), liqeln (hiúién), krqets (kriuze), sqer (schiure), stqer (stiure, 
Steuer), ungahqer (ungehiure), qel (iuwel, Eule), gamöer (gemiure. 
Gemäuer), Iqedn (liuten, ufn. läuten és Leuten), Iqedrvqn (kfn. 
liuter+wanne, ufn. Läuterwanne, részegről mondják : stevkt via 
löedrvqn =  ufn. stinkt wie eine Läuterwanne).

Néhány szóban qe és ao közt ingadozik nyjk.-ban a kfn. in, 
v. ö. Lumtzer 69. §.

Jegyz. A Lumtzertől (69. §. 3. Jegyz.) említett sqi/n (ófn. 
*sciubjan) és sqiy (kfn. schiuhe, rémalak) szavakon kívül él a mi 
nyjk.-ban e melléknév is: squxariy vagy squfdriy ijesztő), mely 
a fentiekkel együtt squx (germ, *skeuh) tőhöz tartozik.

67. §. Kfn. ei-nek qi, qi felel meg, pl. vqis (weise, Waise), 
rqiyn (reichen), sqidl (scheitel), qign (eigen), qiyl (eichel),ßqis (vleiscli), 
qidu (eidem, Eidam), fqik (veige, ufn. feig), snqizhi, ágakat lenyesni 
(< schneitelen), hqis (heÍ3), kr (is (kreÍ3), enkrqizn, körrel bekeríteni,
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väkbreit (wegebreiteb sprqidn (spreiten) és aosprqidn (űgbreiten és 
üg-spreiten), spqiy (speiche),1) v(its (weize, Weitzen), vqiy tweich), 
stqin (ste'in), zqif (seife), r{is (reise), r(idl (reitel), hqimliy (heimelich), 
g»m(in (gemein, ufn. gemein és Gemeinde), s(idn (scheiden).

Jegyz. Kfn. ci-nek néha ge felel meg, valószínűleg az nfn. 
irod. nyelv hatása folytán: gqest (geist), rqef (reif, érett), kqezr 
(keiser), tsqegr (zeiger), továbbá qe (ei, Ei), qet (eit, Eid), qedn, nfn. 
eiden, esküdni, vqeyn (weichen), strqey (streich).

68. §. Kfn. ei néhány szóban monophthongizálódott a, 5-vá 
(ritkábban c-vé), a melléknevek közép- és felsőfokában leginkább 
£-ve : ran m. (rein, szántóföld határa), ranhibl, ufn. Reinhügel, lom- 
niczi dűlő neve, rqnokr, a dűlő legszélsőbb szántóföldje (Nagy- 
Szalókon használatos azonkívül r{in m., a szántóföldeket elvá
lasztó barázda), tsvan (zwein gén. és dat.), tädiy (teidinc, középn. 
tédinc, viszáiy), tädijn, tárgyalni, veszekedni (de frtqedijn, ufn. 
verteidigen), mätyn* 2) (< kfn. meit <  m aget+chen == leányka; a 
mellett mqet, szolgáló <  kfn. meit <  magét), mäkäbr Maikäfer 
(különben pedig mqe, kfn. mei =  május), häkl, häkliy =  kényes, 
mely szó a leibiczi nyj.-ban is meghonosodott ugyanily alakban, 
v. ö. Lumtzer 71. §.2.  Jegyz.; klapyn, egy kevés valamiből (Lei- 
biczon ismeretlen, úgyszintén a nyjk. keleti részében), pl. a kläpyn 
brqut, egy kevés kenyér (v. ö. Schmell. I. 1319.: Klaiba =  ein 
Bischen, an Klaiba, Klaible Kese; mellékalakja a kfn. klie, kliwe, 
ufn. Kleie3) szónak); brqit (breit) és klqin (klein) melléknevek közép
es felsőfokai egyszerűsítik a diphthongust, s a mellett meg is rövi
dítik : brqtr, klqnr, brqtstn, klqnstn ; fii (vil, ufn. viel) felsőfoka inga
dozik: moestn, mestn, mqrstn közt.4) Zárt e van — mint a leibiczi 
nyj.-ban e két szóban: spédl, ufn. Speitel, ruha eresztékje és elb» 
(eilf =  11).

Ü A leibiczi nyj.-ban: kres, enkrezn, aosbredn, spry, v. ö. 
Lumtzer 71. §.

2) A leibiczi nyj.-ban : ren, tsven, tedyy. tcdyjn, rnaetyn, v. ö. 
Lumtzer 71. §.

3) A jelentésváltozást illetőleg v. ö. nyjk.-beli síp, pozdorja 
és » sipyn, egy kevés.

4) A leibiczi nyj.-ban: bret, bretr, bretstn, klcmr, klamstn, 
m<[ystn, maestn, mestn v. ö. Lumtzer 71. §.



69. §. Kfn. oii-nak (u, qu felel meg, pl. tr(uf (troufe), t(up 
(toub), (ux (ouch), l(ufgröbm, ufn. Laufgraben, z(um (soum, Saum, 
szegély és umlautos kicsinyítője: z(imyn), st(up (stoup), tr(um 
(troum). Az ufn. írod. nyelv hatása folytán jelentkezik ao e szavak
ban : qrläobm (erlouben), ürlaop (urloup), raofn (raufen), gaom 
(goume, Gaumen, így is mondják: güm), glaobm (gelouben), kaof- 
mqu (koufman).

1. Jegyz. Umlautot találunk — mint a leibiczi nyj.-ban is, 
v. ö. Lumtzer 72. § — a következő szavakban: h(ip (ófn. haubit, 
Haupt; d h(ip f i  =  egy darab marha), k(ifn (*kaupjan, ufn. kaufen), 
k(ifer, ufn. Käufer, drzqifn, ufn. ersäufen; gaz cif =  marhának ké
szített i ta l; g(ist (gaus, goufse, marok).

2. Jegyz. Kivételesen ä felel meg kfn. ow-nak e szóban : tämis, 
ufn. dämisch =  verwirrt, taumelig, albern, mely valószínűleg 
kölcsönszó (v. ö. Schmidt H. 42. § : tömis =  schwindlig, <  kfn. 
toum =  Rauch, Qualm) és betanít =  korlátolt.

70. §. Kfn. owiv-nek ä felel meg nyjk.-ban : han (houwen, 
ufn. hauen), hä (houwe, kapa), frei (vrouwe, Frau. v. ö. Kisch : B. 
Ma. 12. §. Illa : frä), ka (kouwe), tä (tou[-wes] Tau, v. ö. Kisch, 
u. o .: da), tan (touwen, ufn. tauen), miltä (miltou)wes] Mehltau, s 
ennek igeje : miltän), ä (ouwe, Aue, vízdús föld); vagy az utóbbi 
szóból van képezve,*) vagy pedig kfn. eitzuht-ból való a nyjk.-beli 
(Irtsux trágyalé, csatorna (az r valószínűleg a nyjk.-beli art kfn. 
érdé szóból került bele), sän (schouwen), <pwaígenouwe, v. ö. Kisch 
u. 0.: genä).

71. §. Kfn . ó'a-nek (i, qi felel meg: r(vyrn (röuchern),flesqigln, 
ufn. flüssig äugeln, könnyezni, l(ikn (löugenen), enz(im (söumen, 
ufn. einsäumen, beszegni), v. ö. még Lumtzer 74. §.

72. §. Kfn. bum-nek qe, qe felel meg: frqen (vröuwen), frqet 
(ófn. *frouwida, frewede, Freude), tsuhqen (< kfn. höuwen, elszórni), 
Urqen (ströuwen), strqe (ströuwe, alom), drqen (dröuwen, fenyegetni).

73. §. Kfn. le (épúgy mint kfn. í) qe-\á lett: koxarqe (kocheríe), 
qlmbrqe (almerie, ételszekrény), dobdqe oktalanság, részegség (< 
kfn. tol, dől, úfn. toll).

*) Y. ö. a leibiczi nyj.-ban: aó (ouwe), aotsux Kanal (lat.
aquieductus) (Lumtzer 73. §).
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74. §. Kfn. ie rendesen hosszú í-vé lett, és pedig nyílt szó
tagban a zöngés spiráns z előtt, r előtt, a médiák és nasalisok előtt; 
máskülönben rövid i-vé lett: griziy =  homokos, g»grizlt, pontok
kal tarkázott (<  kfn. grieg), tsigl (ziegel), din (dienen), spigl (spiegel), 
flign (vliegen), vik (wiege), fiibr (vieber), rim (rieme), stibni (stieben), 
dinst (dienst), pist (biest, föcstej), pqtéir (petschiere, pecsét, folt), 
bir (bier), stir (stiere), nit (niete), nitn (nieten, szeggel megerősíteni), 
t if  (tief), fiyt (vichte), lipliy (lieblich).

75. §. Kfn. ie a kfn. i-ve 1 való összetévesztés folytán kivé
telesen e-vé, s folytatólag «-vá, sőt {i-vé, i-, e-vé lett, pl. denstqx 
Dienstag, kafr (kiefer) tető lécze; példákat 1. mégLumtzer 75. §-ban.

76. §. Kfn. Mo-nak t, eh, fi, st, k előtt rövid u felel meg: 
egyébként hosszú ü, pl. hat (huot, Hut), gut (guot), Hat (stuot, 
Stute), blatn (bluoten) kuxn (kuoche), fiuxn (vluochen), rufn (ruo- 
fen), kruk (kruoc), grüp (gruobe), rüdr (ruoder), kü (kuo), blüm 
(bluome), étül (stuol), éü (schuoch), sül (schuole), f ü r  (vuor), für- 
mqn (vuorman), spül (spuol, Spule), drüs (druose, lóbetegség).

Jegyz. Umlaut-jukról nevezetesek: sipm vagy sibm (többes <  
kfn. schuoppe, fejkorpa; az i talán az azonos jelentésű nyjk.-beli 
sibr <  kfn. schiver és nyjk.-beli síp =  pozdorja szavakból került 
ide), tist, tit (tuost, tuot, ufn. tust, tut).

77. §. Kfn. iie-nek rövid i felel meg t, ch ,f, st, k, % előtt; 
egyébként hosszú i, pl. britn (brüeten), git (güete), fiira (vüetern), 
niytrn (nüehtern), risl (rüe3el), fis (többes, kfn. vüege; de umlaut 
nélkül használatos e fordulatban: tsu fiúsa, ágy lábánál), rirn 
(riieren), fiira (vüeren), kin (küene), rím (rüemen): de rövid ?-vel 
hinr (hüener, tyúkok, egyese: di han, ufn. Henne).

2. M egjegyzések  a m agánhangzók változásaihoz.

Nyjk. magánhangzóit egyrészt a kfn., másreszt a leibiczi nyj. 
hangállapotával összehasonlítva azt látjuk, hogy a gutturalis kiej
tésre való hajlandóság még kifejezettebb sajátsága nyjk.-nak mint 
a leibiczi nyj.-nak, a mennyiben az i-a-u (Winteler-féle) sornak 
számos vocalisa az i felöl még tovább haladt az u felé. Eltekintve 
az i-nek e-vé válásától, mely nyjk.-nak a leibiczivel közös saját
sága, főleg jellemző az e, e-nek a-vá válása (a leibiczi nyj. csak <r-ig 
jutott, v. ö. Lumtzer 44, 46, 47, 49, 50. §§), a-nak q, ö-ba való 
teljes átmenete (a leibiczi nyj.-ban megmaradt a kfn. a zárt szó-



tagban, v. ö. Lumtzer 39. §). Ezenkívül kfn. o (mint a leibiczi 
nyj.-ban, v. ö. Lumtzer 399. 1.) nyjk.-ban is (u, eu-xé vált (53. §), 
s úgyszintén kfn. o >  u (53. §).

Diphthongus monophthongizálása nyjk.-ban elterjedtebb, 
mint a leibiczi nyj.-ban. A germ, ai-nak egyszerűsítése ugyan 
némileg elterjedtebb a leibiczi nyj.-ban, mint a mi nyjk.-ban 
(67. §); de nyjk.-nak sajátsága, hogy azonkívül a germ, au-1 is w 
előtt ü-ba monophthongizálja*) (79. §), a mi által megakadályozza 
nyjk. a germ, att-nak a kfn. w-ból keletkezett másodlagos au diph- 
thongussal való összeesését, mely a leibiczi nyj.-ban tényleg bekö
vetkezett (v. ö. Lumtzer 73. és 64. §).

Nyjk.-nak azonban — úgyszintén a leibiczinek is — nagyon 
jellemző sajátsága a diphthongizálásra való hajlandóság. A kfn. í 
és á-ból keletkezett diphthongusok a középn. fokig fejlődtek, t. i. 
oe, <le (leibiczi ae, de), és ao, do (kettős és egyszerű hangzós alakok 
közti ingadozást 1. 49. és 57. §). A régi germ, diphthongusok pedig 
t. i. ai, au tovább fejlődtek {i, f i ;  {u, fa-vé (67. és 69. §§). De a 
nyjk. szeret a fentieken kívül is egyszerű hangokat diphthongizálni, 
így a kfn. a előbb ő-vá mélyíttetett, aztán pedig (u, fu-diphthon- 
gusba ment át, azután megnyúlt a kfn. rövid o szintén ö-vá, s ha
sonlókép {u, fa-vé vált (53. §), szintúgy kfn. é és e lett éj, fi-vé 
(45. és 44. §§); sőt — a leibiczi nyj.-tól eltérőleg — még a kfn. 
ht előtt álló germ, é (s részben az e is ht előtt, v. ö. fent 43. § ) qe-xá 
diphthongizálódott (37. §.).

A magánhangzók e változásait a mássalhangzók közül főleg 
n és /■ befolyásolják. így a melléknevek közép- és felsőfokaiban 
előforduló n a kfn. ei-ből és kfn. oe-ből keletkezett e hangot e-vé 
alakítja (pl. klqnr, sqnr, ufn. kleiner, schöner) — un, vagy nas.-j- 
cons. azonban nem akadályozza azt, hogy az e a leibiczi fokon (ce) 
túl íi-vá váljék (40. §) — ; rr és rz nyílt f-vé alakítja az e-t (4L §); 
r akadályozza a kfn. d-ból lett ö-nak diphthongizálódását ^31. §); 
con8onantikus r ugyancsak útját állja a kfn. zárt é diphthongizá- 
lásának (46. §).

*) E monophthongizálás megelőzte a io kiesését, mert nyjk.- 
ban csak egy példa van arra, hogy kfn. ou —- ha nem állott utána 
w — monophthongizálódott, t. i. tanús (v. ö. 69. §. 3. Jegyz.i. De 
egyúttal a kfn. hosszú d-nak ö-vá és folytatólag {u, eu-xé válása is 
szüksegkép megelőzte a kfn. ouw-nek monophthongizálását.
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3. A  tőszótag  m agánhangzóinak m en n yiség i változásai. 

a) M a g á n h a n g z ó  r ö v i d ü l é s e .

78. §. Magánhangzó rövidülése általában több mássalhangzó 
előtt következett be, pl. sipm fejkorpa (többes <  kfn. schuoppe); 
példákat 1. Lumtzer 81. § : f y t  (viehte) stb.

79. §. Az ufn. irod. nyelvtől eltérően áll be magánhangzó- 
rövidülés t . eh és kfn. .5 előtt. Példákat 1. fent a 75, 76, 77. §§-ban 
és Lumtzer 82. §.

80. §. A cl, t -re végződő gyenge igék pries. 3-ik személyének 
és partié, prset.-nak az ufn.-el szemben rövid liangzós alakjait 1. 
Lumtzer 85. §, pl. rét, garet, ufn. redet, geredet stb.; úgyszintén 
azon igék hangzónyújtását, melyeknek a többesben ugyanaz a ma
gánhangzójuk van. mint az egyesben, 1. Lumtzer 84. § : iy läp, 
da läpst, dr läpt, hír läbm stb., ufn. ich lebe stb.

h) M a g á n  l i a n z ó  n y ú j t á s a
81. §. Magánhangzó nyújtása általában egyszerű mással

hangzó előtt tehát nyílt szótagban állott be : közi (haséi), svödrn 
(swaderen, fecsegni; de svqtrn, kfn. swatern, forrni), kqiial (kole, 
szén), ven (wsejen, waen, fújni), zän (sehen), tsin (zin, zien, Zinn, 
ón), mm (Schemen); de rövidnek maradt: nam, ufn. nehmen; dqn, 
kfn. denen, dennen, ufn. dehnen; Iqn, kfn.lenen, leinen,ufn.lehnen; 
de rendes hangzónyújtással képeztetik: lein (lene, támla és hegy
oldal), tsinákl (magy. csónak szó -el kicsinyítővei továbbképezve).

Jegyz. Az ufn. irod. nyelvtől eltérőleg névmás előtt álló elöl
járók (ufn. von, vor, zu) kerülhetnek nyjk.-ban a névmás helyett 
főhangsúly alá. Ilyenkor megnyúlnak az elöljárók vocalisai: f ő  
nan (kfn. von in, ufn. von ihm), fömr, ufn. von mir, fön  dr, ufn. 
von dir, fúr nan, ufn. vor ihm és für ihm, tsü za, ufn. zu sie ;*) 
ellenben, ha a névmáson van a hangsúly: fqn ln, fqmir, fqn dir, 
fqr in, tsu zi.

82. §. Gyakran zöngétlen explosivák előtt — de nem ritkán 
más hangok előtt is — az ufn. irod. nyelvben rövid vocalist talá-

*) Y. ö. a glazi nyj.-ban (0. Pautsch 102. §.) zunam =
zu ihm, beten am — bei ihm stb.
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lünk, míg nyjk.-ban nyújtott magánhangzó van, pl. ritsoet, a sze
kér rúdja hátsó két végét összekötő lécz, melyen a hátsó rúd 
mintegy lovagol (kfn. ritschit, v. ö. Lexer: Nachträge zum mhd. 
wb. 349.); gl(it (glete, ufn. Glätte, agyagedények fenymáza); snötrn 
(snateren, ufn. schnattern), bätln (bételen); azonkívül s i f  (schiff), 
tsöl (zol, Zoll, hüvelyk), fä l  (vél, Fell; a hosszú vocalis valószínűleg 
a többes számú fa ir -bői általánosult), v. ö. még Lumtzer 86. §.

83. §. Fenti főszabály alól kivételt képeznek ht, hs és az r 
kapcsolatok, mivel az előttük álló vocalis megnyúlik:

1. ht (cht) előtt megnyúlik qe (< kfn. e és <  kfn. e), úgyszintén 
q (<  kfn. a). Példákat 1. fent 37. §, 43. §, 29. §.

2. hs előtt főleg kfn. a nyúlik meg, v. ö. lent 125. §.
3. Az r kapcsolatok: rb (rp), rg (rk), rm, rn, rt (rd ), rz, 

rs, rst szintén hangzónyújtást okoznak, pl. kärbvi (kerben), sirgn, 
ufn. schüren, firnqes (firnis), év őrt Schwarte, virtsn (würzen), kirs 
Kirsche, gärst Gerste, ärt Erde, firtsiy — 40, f  irtsa — 14, 1. még 
Lumtzer 89. §.

B ) A m ellék szótíu jok  ma<jánhan<jzói.

1. E l ő s z ó t a g o k .
84. §. Az előszótagok általában megtartják magánhangzóikat. 

De a ge- előrag néhány gutturalissal kezdődő ige partié, praet.-ában 
következetesen elesik: gasn, kam, gän, ufn. gegessen, gekommen, 
gegeben; viszont a «sehen» igének még az indic. praes.-éhez is úgy
szólván mindig járul hozzá a ge-, tehát: iy gdza, du gszdst stb., ufn. 
ich sehe, du siehst stb. gazán, úfn. sehen és gesehen. — A be- előrag 
vocalisa kiesik e szóban brqidn (bereiten), épígy förbr^idn, ufn. vor- 
bereiten, gzbrqit, ufn. bereitet. A zer- előszótagnak csak régebbi 
alakja, t. i. zur*) él nyjk.-ban (középn. 2?<r-nak megfelelőleg), pl. 
tsurqesn, tsuraoft, ufn. zerreissen, zerrauft; ent- előszótag helyébe 
régebbi unt- vagy ont- lép, pl. ontl^ufn (entloufen), untfqln entfal
len, untkégn entgegen (aleibiczi nyj.-ban centkegn, v. ö. Lumtzer 176.

*) Ez a tsur-, vagy tsu- mindig rövid; ellenben a kfn. zuo- 
proefixum mindig hosszú, pl. tsulosn (zerlagen, felolvasztani) és 
tsülosn (zuolágen, odaengedni); tsukvatsn(zerquetschen)és tsükvatsn 
(zuoquetschen), tsutsln (zerziehen) és tsütsln (zuoziehen).



§); ellenben a ver- előszótagnak régebbi fa r  (középn. vor-) alakja 
nem használatos, tehát csak : fariyt verrichtet. Sőt a kfn. ésufn. vor 
es für helyébe is gyakran far lep, pl. farböe vorbei, far vor fürwahr.

Jegyz. Hangsúlytalan i, g-vé lett ez idegen szavakban: rqs- 
kirn, ufn. riskieren, Iqmonát, ufn. Limonade, krqsiirn, ufn. klystie- 
re n ; teljesen kiesett a hangsúlytalan a, u e szavakban : mriyn <  
ufn. Mariechen; prokrötrn — prókátoroskodni, fecsegni (<  lat. 
procurator).

2. Kö z é p -  és v é g s z ó t a g o k .
85. §. Synkope. A képzők magánhangzói általában megma

radnak; de -isch képzős tulajdonnevekben synkopáltatik az i, s 
épigy áll a dolog az -in képzővel, de -inne képző i-je e-nek marad 
meg, hasonlókép -link és inc képző nyjk.-ban lenk és enk, pl. lutrs 
lutherisch, kqte'uls katholisch, jüts jüdisch (sőt e szavakban i s : 
dips diebisch, naks, kfn. neckisch, bolondos), svégrn (swsegerin), 
barena (berinne, Barin, kóczoshajú leány); dom Ist damals, Iqnksu 
langsam; de sporzqm sparsam.

86. §. Synkope fordul elő még az igék pries, impf, egyes 2. 
és 3. és többes 2. személyében, a gyenge igék partié, praet.-ában 
dentalis tövek után: du retst, dr rét, garet, ufn. redest, redet, gere
det; gätst, gát, gagát és gagüdn, ufn. jätest, jätet, gejätet.

87. §. Ragbeli e synkopáltatik e végzetekben: -er, -es, -en 
(utóbbi azonban csak akkor, ha nincs a tőben m, n, n, v. ö. lent 
92. §), pl. grüsr (grÓ3er), kl(ins (kleines), flekn (vlicke), Iqedn (liden).

88. §. Elhomályosult összetételekben is lép fel synkope, pl. 
(iml einmal, vifl wieviel, zofl so viel, viflzofl — valamicske; droetsn 
dreizehn stb., brqedijn Bräutigam, 1. még Lumtzer 93. §.

Keresztnevekben előforduló synkopét és hangsúlytalanságon 
alapuló metathesiseket 1. Lumtzer 94. §.

89. §. Hangzógyöngidés. Szóvégi magánhangzók csak kölcsön- 
szavakban maradnak meg, de ott is <?-vé gyengülnek (úgyszintén 
az -inne képző véghangja), pl. korb,) (kurbe, Kurbel), zqlbd (salbe), 
meuda Mode, plqtkz (szláv pletka =  pletykabeszéd), kort? (magy. 
kurta=rövid kabát); kordj(rendesen e fordulatban: en kordd hqldn =  
kordában tartani), pulka vagy púik (magy. pulyka, rutén pul’ka, 
pujka, v. ö. Phil. K. IX. 388.), többese pulkn; paoli bakéra (kfn. 
bekere) =  Pál fordulása; barena (berinne).



90. §. Úgyszintén 2-vé gyengült a kfn. -iu mint melleknév- 
rag és pedig a nőnemű egyes nőm.-ban (innen az acc.-ba is beha
tolt) es a többes nőm. acc. semlegesében (innen a hím- és nőnemű 
többesbe behatolt, v. ö. Lumtzer 96. §), pl. blende (blindiu).

91. §. Apokope. Szóvégi e rendesen elmarad és pedig a főnév- 
ragozásnál az egyes nőm., dat., acc.-ban és a többes nőm.-ban, 
ngyszintén az igeragozásnál a pries, impf. 1. személyében, pl. zöel 
isiule, Säule), ren (rinne. Rinne), h^i (hoehe), haop (hűbe), hit (több. 
nőm. hüte), blqep éblibe).

92. §. Az egész en rag töbeli m, n, n után elmarad, pl. hum 
kommen, (/dien gelingen, rqn rennen; de töbeli nk után mint ren
desen (v. ö. fent 86. §) synkopáltatik, pl. lienkn hinken.

93. §. Svarabhakti. Az apokopéval szemben gyakran közbe- 
szür a nyjk. átmeneti hangot, ügynevezett svarabhaktit és pedig 
l, r liquidák és az azokat követő palatális spiráns köze. A követ
kező szavakban csak a mi nyjk. fejlesztette ki ezen i - t : bár1'/ (bérc), 
bár1/  (bűre), bqli/  (bale), blqusbqli/  Blasebalg; a leibiczi nyj.-ai 
közösek a Lumtzer 100. §-ában említettek: el'jn (magy. éljen). 
mel'z Milch stb .— Svarabhakti 2-re vonatkozólag (rl közt, továbbá 
szóvégi l, In és hosszú vocalis után álló r előtt, pl. kör dl Kari, 
drtsqidln erzählen, mqidr mehr), 1. Lumtzer 100. §.

L Jegyz. Nyomatékosítás kedvéért bővülnek a névmások 
hangsúlyos alakjai gyakran szóvegi 2-vel, így: i /  i/d, dü düd, m i/ 
mi/d, vü vád; d^u deud, dan eland =  ófn. ihha, ufn. ich, du, mich, 
dich ; wo. da, dann.

2. Jegyz. Nyjk.-beli qe diphthongus a rákövetkező ufn. -er, -e 
végzettel gyakran egy szótagba olvad össze (v. ö. fent 66. §. stqer 
stb.); de legtöbbnyire i semivocalis közbeszúrása által — értekezé
semben egyébként is ;-vel jelölve v. ö. fent 17. §. — két szótagra 
oszlik (v. ö. a magyarban pl. fi-ja-jim, le-jány Balassa: Fon.2 114. 
§). Az qe diphthongus első hangja a másik rovására annyira meg
nyúlik, hogy az e csak alig észrevehető kapcsolóhangnak hangzik 
pl. stqejqr (stiure), tqejqr (tiure), fqejqr (viure), sqejqr (schiure), nqejd 
(niuwe), drqejd úfn. dreie, drqejuntsvantsi/ =  23. 3

3. En- és p r o k 1 i s i s.
'.»4. §. En- és proklitikus hangsúlytalanság folytán megrövi

dültek főkép kfn zuo, ze (pl. tsqe/ <  kfn. ze iu, ufn. zu euch), ein, 
en, dár, továbbá a személyes névmások stb., v. ö. Lumtzer 97. §.

Magyarországi német nyelvjárások. 3. 3



I I .  fe jezet. M ássa lh an g zó k .

1. Zöngehangok.

1. A f é 1 v o c a 1 i s o k ív és j.

95. §. Szókezdő kfn. w rendesen megmaradt, kivéve bír, br. 
ufn. wir (épígy a sziléziaiban), baxqutrn (dűlő neve Felkán <  kfn. 
wécholter).

Szóközépi és szóvégi w előtte álló öw-vel oc-vá olvadt össze 
(72. §), ou után álló w azonban kiesett (70. §).*)

Jegyz. Kivételesen maradt meg w az ou után e szóban sto- 
kava f. (kivágott erdő helye Felka mellett; <  kfn. stochouwe f. =  
fák kivágása).

r után álló szóközépi és szóvégi w?-nek b, illetőleg p felel 
meg: gärbm (garwen), färbm  (varwen), jörp (farwe).

Yocalisok és l után álló szóközépi és szóvégi tv kiesett, úgy 
mint az ufn.-ben: rün (ruowen), nqelicli (niuwelich), spqen (spiuwen), 
sn(in (sniwen), gal, gälr (gél, gélwer); de néhány szóban megma
radt, v. ö. Lumtzer 98. §.

Jegyz. Kfn. á után álló régi ív átment p-be e szóban : tf(up 
(pfáwe, Pfau); w-nek egyéb kivételes változását 1. Lumtzer 98. §. 
1. 2. 3. Jegyz.

96. §. Kfn. j  általában változatlanul marad; csak kfn. e előtt 
lett explosivává, pl. j<[umrn (jámeren), jögn (jagen), jqrkd**) (egyéves 
juh, <  szláv jarku); de g felel meg neki a következőkben : ges 
(jést, hab), gerlénk Jährling, egyéves csikó, gädu (jéten, géten, 
gyomlálni).

Yocalisok közti j  kiesett: bén (baejen, borogatással vagy víz- 
párával felmelegíteni), blin (blüejen, ufn. blühen). 2

2. L i q u i d á k.
97. §. Kfn. I általában változatlanul maradt (bigéi szóban is 

[kfn. bliuwel], holott a leibiczi nyj.-ban Lumtzer 101. § szerint:

*) A leibiczi nyj.-ban ou után álló w no-vá olvadt össze, v. ö.
Lumtzer 73. §.

**) A leibiczi nyj.-ban gyka, v. ö. Lumtzer 115. §.
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blae, szóvégi I nélkül), pl. ifu (lá-w, ufn. lau), lafl (leőel, Löffel), 
stain (stelen). Szóvégi másodlagos l jelentkezik e szavakban — 
mint a leibiczi nyj.-ban is — : mqnl (mange), respl (rispe); r-be 
ment át ezekben: tsiprpolkd*) (tipegő táncz; összetétele a tsipln 
igének, mely tsqpln <  kfn. zappelen igének gyakorítója, v. ö. kfn. 
zippeltritt =  trippelnder Tritt); ts&trn (zetteln, szövésnél a fona
lakat rendezni); ezenkívül e köszöntésben : frkum tsuns, ufn. will
kommen bei uns (tkp. zu uns); hangassimilatio következett be ez 
idegen szóban : krqstír Klystier, ellenben dissimilatio : franci F la
nell ; l kiesik ezekben: dz(u also, naz? nu also.

2. I mint szótagképző elem is szerepel: hátin (bételen), vifl 
wieviel.

98. §. Kfn. r megmaradt (krqmqtsfqugl Krammetzvogel szó
ban is, szemben a leibiczi kamqtsfceugl - el, v. ö. Lumtzer 102. §): 
ren (rinne), tr{um (troum). Néhány szóban kiesett: kvqtlr Quartier, 
fqndrn (vorderen), drbqe és ddbőe (darbí, ufn. dabei), úgyszintén a 
Lumtzer 102. §-ban felsoroltakban: fedarz, füdrstd vordere, vor
derste ; mqslrn marschieren, tqnistr (tornister), fidrn  (vürderen, 
sietni), kqpröl Korporal, m^izr Mörser.

Jegyz. r betoldása meglehetős gyakori: mraotsn, ufn. miauzen, 
mqrs, mos (masche), stromp (stump), strompsvantsiy stumpfschwán- 
zig; kqrtl (kis láncz, főleg istállóajtón; kfn. ketene kicsinyítője), 
ramprn szóba (=  fanyar íz miatt az ajkat összehúzni) a szókezdő r 
valószínűleg zaozromprt-bői (kfn. ampfer) hatolt be, v. ö. Kluge 13.: 
aln. ampern =  säuern Geschmack zeigen, käkersl Kaukehrer szó
ban hangdissimilatio állott be.

2. Sonantikus r, pl. fö tr  (vater), tibrt Thibet, finom vászon; 
txbrtiyl ily vászonból való fej kendő, zalbr selbst.

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

99. §.Kfn. m megmaradt, pl. mqxn (machen), hőm**) (hamen), 
kaszanyélen levő fogantyú; szóvégi m-nek azonban néha n felel 
meg: födn  (vädem), bäzn (besen), büzn (buosem, buosen), £udn

*) A leibiczi nyj.-ban maradt az l, v. ö. Lumtzer 188. §. 4. 
Jegyz.: tsapln, tsepln, tseplpolka.

**) A leibiczi nyj.-ban hőn, v. ö. Lumtzer 104. §.
3 *



(ätem, äten), es az ufn.-tol eltérőleg: prödn Bradem, brqedijn Bräu
tigam, Iqnksu langsam, £idn Eidam. Kivételesen szó közepén is 
n-né lett-kín. to egy követő dentalis hatása alatt: grendiy (grimmec).

Jegyz. to néha kiesett: tolotsr (bőbeszédű ember, tkp. tol
mács, csak Nagy-Szalókon ismerik e szót<kfn. tolmatzer); tsiplqks- 
rötd (lat. simplex rota, labdajáték neve), v. ö. még Lumtzer 104. §. 
1 .2 .3 . Jegyz.

100. §. Kfn. n szó elején mindig megmaradt. Szóközépi 
hangsúlyos szótagban néha elmaradt: fu ftsn  15, fuftsiy 50, zetrn 
sindern; fädn ^vanden. megcsípni), pretsln (brünseln, sistereg); 
nyjk.-beli klód Knäuel, mint az ófn. alak két l-et tüntet fel.

1. Jegyz. n-nek követő ??i-bez és követő labiálisokhoz való 
alkalmazkodását, pl. étqinmts (steinmetze),/mÓ3 fünf stb., 1. Lum
tzer 105. §.

2. Jegyz. Szóvégi n to mé lett e szóban : tsaom (zün, Zaum), 
es tsaom slept Zaunkönig (tkp. Zaunschlüpfer).

3. Jegyz. n gyakran behatolt oda is, a hol etymologiailag 
nem jogosult: snup (schupf, schup, ostor zsinórjának a vége; való
színűleg a snür Schnur szóból került be az n); snenkn (igenlőleg 
bólintani, kfn. sinken és nicken contaminatiója);/üö£r (vaser, haj
lott erű fa), flßyn  (vliehen), ige infinitivusának n-je az ige összes 
alakjaiban általánosult, pl. dr flßyut ziy, ufn. er flieht, flüchtet 
sich, v. ö. még Lumtzer 105. §. 1.2. 3. Jegyz.

4. Jegyz. E szóban naa (na* is <  kfn. nein) kiesik a kfn. szó
végi n es pedig valószínűleg csupán a vocalis erélyes kiejtése kö
vetkeztében. Ugyanis az erősen hangzó a ejtése a hangrés erélyes 
bezáródása folytán hirtelen megszakad; de a hangrés zára rögtön 
újból fölpattan és az a (esetleg d) gyöngébben ismétlődik (v. ö. 
Sievers5 393. § «der feste Vocalabsatz» és Balassa: Fon. 94. § 
«erős bevégzés»). Főleg ez egy szóval kifejezett erelyes taga
dás, elutasítás esetében használják e szót.

101. §. Kfn. n gutturalis explosivák előtt n, n k guttural is 
nasalissá válik és pedig kfn. szóközépi ng-nek megfelel v; kfn. 
szóközépi nk-nak és kfn. szóvégi ng-nek nk. Mindkettő, t. i. n és 
nk lehet vagy palatális (a magas vocalisok után), vagy gutturalis 
ta mely vocalisok után). Palatális pl. trenkn (trinken), den (dingen),



Jdinln klingeln; gutturalis pl. bran (breiigen =  elleni, az állatokról 
mondják), honr (hunger), lankn (lenken), hofnqnk (hoffnunge).

2. Sonantikus n-nek megfelel a) dentalis explosivák és a 
dentalis, palatális és labialis spiránsok után n, pl. hqldn (halten), 
ratn (retten), asn (Ö33en), rgipi (reichen), Iqufn (loufen), b) labia
lis explosivák után m, pl. l(ubm (loben), srqebm (schriben), klopm 
(klopfen), tropin Tropfen, c) gutturalis explosivák és gutturalis spi
ránsok után n felel m eg: sekn (schicken), dqnkn (danken), le,cin 
(legen), (ign (eigen), flnxn (vluochen).

II. E xp losivák .

1. L a b i á l i s o k .

102. §. Kfn. szókezdő ó-nek általában b felel meg, pl. bqx 
(bach), brqumbr (brämbere, Brombeere), boet (biute, kenyérsütésnél 
használt deszka), b(ut (boté), betyár (magy. betyár), botskör (magy. 
bocskor, szláv backor =  otromba czipő), brqudn (braten, sütni).

De sok szókezdő kfn. ó-nek nyjk.-ban p felel meg, pl. prüdlv 
(fecsegni <  kfn. brodelen, v. ö. Kisch : B. Ma. 24. §. I. a: pruraln), 
prüdlr fecsegő ember, pürgr (esküdt <  kfn. burgaere), pürtsln (bur- 
zeln), pist (biest föcstej), pelznkraot (bilse, Bilsenkraut), pos Busch. 
gdpes Gebüsch, piznstetsyn (bisam +  stütze +  chen, ufn. Bisambücbs- 
chen, Pdechfláschchen), pqnkrqat bankerott, pqrypt (vagy bary?t <  
kfn. barchent =  durva posztó), proksn (hangosan beszélni <  kfn. 
brohseln). Példákat 1. még Lumtzer 107. §.

103. §. Yocalisok előtt álló szóközépi kfn. b megmaradt; 
zöngétlen hangok előtt p-vé lett; bb-b<5\ p lett:

1. hebni (heben), klebrn (kleben), frben (verbinden).
2. laptqx Lebtag, vqpln (aln. wabbeln, megrezegni).
Ha szóvégi b-re m-mel kezdődő szó következik, akkor a b 

assimilálódik hozzá: gemdr <  gép mdr gieb mir (épígy a sziléziai
ban, v. ö. Weinh. 71. 1.).

Szóvégi b — vagy ha nyjk.-ban azzá válik — p-vé lesz : taop 
(tűbe, Taube), gr (up grob, sraop (schrűbe).

104. §. Kfn. mb hangkapcsolatból m lett, pl. lamr (lember)
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stb., de néha mp-nek maradt: krompsvet (krumpscheit), krompolts 
(krumpholz) es stomp (nem. alf. stomp, tompa).*)

Mivel a labialis nasalisan explodál s aztán a nasalishoz alkal
mazkodik (v. ö. Lumtzer 33. §), azért esett ki a b: (umär szóban < 
éubm här, ufn. oben her), s azért hatolt be a be  szóba: qlmbröe 
(almerie, ételszekrény).

105. §. Kfn. szókezdő és szóközépi p megmarad; szintúgy 
pp-nek p felel meg: pqplr (papier), pqpl (papéi, Pappel), plqts (platz), 
pölm (palme, balme, Weidenkätzchen).

106. §. m után álló ny. germ, p és kettős pp szó közepén és 
szó vegén változatlanul megmaradt:

1. klampr/n krlgn szidást kapni (v. ö. Schmell. I. 1330.: 
klampern =  tönen); romp (rümpf), rempl römpöly(erd.-szász rqmp — 
Getreidemus kicsinyitoje, v. ö. Melich: Melyik nyj.-ból. . .  8.1. 3. §), 
dampiy nehezen lélegző (dampfec =  szűk mellű), stromp (Stumpf, 
Strumpf; de dqnf Dampf, ufn. jövevényszó.

2. slcpm (slüpfen), stapm (steppen, varrni), top (topf).

107. §. Szókezdő ny. germ, p (ufn. pf)-nek/ felel meg (de 
nagyon gyakran í/-nek is ejtik, pl. tfqr», kfn. pfarrer stb.; tfqtr f., m. 
pfetter, keresztszülő] és tfqup [pfáwe, Pfau] szóban mindig tf- 

van), flägn (pflegen), fl^ustr (pilaster), fiaom (pflúme). A ny. germ. 
p azonban változatlan maradt a Lumtzer 111. §-beli szavakban: 
pip (pipa és csap, németalf. pijp) stb.

2. G u t t u  r a l i s o k .

108. §. Szókezdő és zöngés hangok előtt álló szóközépi kfn. 
r/-nek gutturalis media felel meg nyjk.-ban; zöngétlenek előtt azon
ban, valamint szó végén fortis :

1. gqlstrn fecsegni (< kfn. galster ének), gän (gében), galm 
(gelingen), gärn (gérne).

2. trögn (tragen), rögn (ragen), flegl (vlegel).
3. frtsökt (verzaget), klók (klage), gqek (gige), flik  (vliege).

109. §. Néha tenuist találunk media helyett pl. krüs (grűg), 
főtt árpadara borsóval (főleg a nyj. nyugati részében használják e

*) A leibiczi nyj.-ban stom, v. ö. Lumtzer 108. §.



szót); kicsinyítője krutskd gyakori gúnynév Nagy-Szalókon és Mül- 
lenbachon; ]. megLumtzer 112. §-ban: kegn(engegen, ufn.gegen) stb.

A £M*vel képezett kollektivformáknak nyjk.-ban való kedves
ségét illetőleg (pl. g»fetl, kis leány, szidáskép <  kfn. vetel, öreg 
asszony), 1. a Lumtzer 113. §-ában említett példákat.

110. §. -ig képző <?-jének spiráns felel meg és pedig szó végén 
zöngétlen y, szóközépen zöngés j : h^uniy (honié), hqeliy, -jr. Ide 
sorozható még brqedijn (briutegáme, Bräutigam), pr^idipi predigen, 
fremjn (veréwigen) és a nyjk.-beli bar'y (bérc) analogikus tovább
képzése: barjaös bergaus, bergan.1)

Jegyz. -keit, -beit ufn. képző (kfn. -icheit) előtt elesik a mel- 
leknévképző g-je : qivikqet (ewicheit), snalikqet (snéllicheit), épúgy 
terikqet Torheit (de a melléknév tériy <  kfn. toereht), hőelikqet 
Heiligkeit, épígy a sziléziaiban is, v. ö. Weinh. Df. 84. 1.: mögli- 
keit, freudikeit, herlikeit, ewikeit, hasonlóképen a glazi nyj.-ban 
v. ö. 0. Pautsch 115. §. Jegyz.; de a felsőszászban spiránst talá
lunk, v. ö. Hausenblas 40. 1.: hae'liykhá-\-e'd.

111. §. A mit az -ig képző f jé rő l mondtunk (110. §), ugyanaz 
áll az -endig melléknévképzőre nézve, mely a partié, prses.-hez 
já ru l: brindiy, -jd kalt, ufn. brennend, brennende Kälte (nyjk.-beli 
brin <  kfn. brennen és brinnen). Analógia útján a következő sza
vakhoz is járul e rag: tsörndiy (zornie), grendiy (grimmec), grendijz 
kalt, grimmige Kälte, {indiy einzig, einig, gleich.

Kfn. g végül palatális spiránssá lesz : {iyliy (eigentliche =  
tulajdonkép, csak e fordulatban használatos: CiyHy2) ggnts, ufn. 
eigentlich ganz; különben pedig {igntliy, {intliy használatos). Gut- 
turalis spiránst több szó hangsúlytalan szótagjában3) találunk: ertqx 
m. (ertac, v. ö. fent 39. §), zontqx, mfuntqx, denstqx stb. Sonntag, 
Montag, Dienstag stb. és laptox Lebtag; ellenben nietok (^ -̂ ) Mittag.

Jegyz. I utáni g kivételesen dentalissá le t t : falt (vélge, Rad
felge, többese faldn).

x) A leibiczi nyj.-ban megmaradt a g az utóbbiakban, v. ö. 
Lumtzer 93. és 114. §: braedign, u. o. 109. § : prqydygn, u. o. 176. § : 
bcergof, ufn. bergauf.

2) Hasonlókép a felsőszászban, v. ö. C. Franke: Der obs. D.
84. §. 4.: ceiynds — eigens.

3) Hasonlóképen a glazi n}^.-ban vő. 0. Pautsch 114. §.
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112. §. Kfn. A, cA-nak k felel meg (kluka szóban is <  kfn. 
klucke, ufn. Glucke), sőt szó elejére kerül, a hol etymologiailag 
nincs is helyén: kre/ln (rekedtnek lenni, kfn. rüchelen); ellenben 
kiesik a k ez idegen szóban: spetäkl Spektakel.

Néhány szóban megmaradt a ny. germ, k, mely elkerülte a 
Lautverschiebungot: Iclqskd ügyetlen ember (v. ö. Schill. Lübb. II. 
474.: klaske =  Stück Lappen, Flicken), 1. még Lumtzer 115. §: 
stlrkd üsző <  aln. starke, stärke stb. és u. o.: kfn. szóvégi guttu- 
ralis explosivának kivételes sjűrans megfelelését.

1. Jegyz. k assimilálódott előtte álló l, r-hez: frvalni (wel
ken, ufn. verwelken), värst (wérkstat).

2. Jegyz. Néha k váltakozik At;-vei, v. ö. fent 32. §. 1. Jegyz.: 
kv^ut, undrketiy, ketl.

3. Jegyz. Néha g lép k helyébe : gqntfrt (kampfert, gaffer =  
ufn. p f[ny. germ.p] > tf, v. ö. fent 107. §), bogants(magy. bakancs).

3. D e n t a l i s o k .
113. §. Kfn. d-nek media felel meg, csak szó végén t: dr(usl 

(drőschel, rigó), drqut (drat), undrtäniy  (undertaenic), lent (linde).
Jegyz. Az er- előraggal (kfn. er-, der-) összetett igék mind 

általánosították a d-1, pl. drtsirn erzürnen.

114. §. Szókezdő kfn. d-nek gyakran t felel meg: tqx (dach), 
titriy (dieterich, Dietrich, álkulcs), traoél*) (drőschel, felesleges 
ránczok a ruhán), tomoskddzoet Damastseide (Damaskusból), toplt 
doppelt, taos (ász a kártyában, <  ófn. dús, kfn. dús, tűs); azon
kívül Lumtzer 116. § szerint: taqfl Fassdaube, tqesl (díhsel, Deich
sel), tukötn Dudakaton, antliy endeclich), zqetl (sídéi, sidelin).

Jegyz. Főleg l, r után álló dentalis media váltakozik guttu- 
ralis médiával, sőt néha végleg az utóbbi állandósult: ofbirgn, of- 
birdn aufbürden, gulgn Gulden ; azonkívül b^ugn és beudn (bogé, 
Bogen), pl. d bevdn pqpir egy ív papiros; fidlsbqudn vagy fldlsb^ugn 
(videlboge).

115. §. nd assimilálódott w-né: gdmqin (gemeinde), henar 
(hinder, ufn. hinten), sron (schrunde, repedés a bőrön), l^n (lende,

*) A leibiczi nyj.-ban ezekben megmaradt a d, v. ö. Lumtzer
121. §. 4.: dax, ditryy, drcensl.
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Lende), azonkívül 1. Lumtzer 116. §. — Következő n-hez assinii- 
lálódott a d : öpsan, san (sehenden, megszégyeníteni), tsqen s rit
kábban tsqedn, ufn. es sei denn, men vagy me du mit dem; d kiesik 
r után: örn (ordenen), örnovk (ordenunge), továbbá iy vär, brr värn, 
Ir värt, di värn és g?vorn =  ufn. ich werde, wir werden, ihr werdet, 
werden, geworden; előtte álló l-hez alkalmazkodott a d: met mild.

1. Jegyz. A névelőnek a névszóval való egybeolvadása foly
tán jutott szókezdő d-hez drabats <  dr rabas verekedő gyerek, v. ö. 
Lumtzer 39. §: rabas.

2. Jegyz. gdbqetr az egyes számból, t. i. gzbqet-bői (középn. 
gebűde, Gebäude) vette át a többesbe is a t-1; épígy gavantr <  
egyes számú gdvqnt (anewende).

116. §. Kfn. í-nek szó közepén magánhangzók és l után 
media felel meg: bqedl (biutel), Iqedn (liuten, den Leuten), sqedr 
(kfn. schiter, ufn. Scheite [többes]), sqidln (scheitelen =  hajat elvá
lasztani), knadn (kneten), komidat Komitat, mqdrqts (matrag); de 
í m arad: hitn (büeten), siroetn (striten).

1. Jegyz. stqit-bői (stete, Städte) a több. dat.-ba is behatolt 
a t: stqitn (a leibniezi nyj.-ban v. o. Lumtzer 117. §: stqydn) ; 
ellenben media állandósult r u tán : virdl, vird  (wirtel).

2. Jegyz. Kettős tt szóközépen í-nek m arad: petr (bitter), 
vatn (wetten) stb.; de d-vé lett: brädr Bretter, södr Schotter, A-vá 
lett: stokrn stottern.

117. §. Szókezdő és szóvégi, úgyszintén szóközépi consonan- 
sok után álló t megmarad í-nek: tóimats (tolmetsche), ti/tn  (tibten), 
ebből ti'/rn gondolkodni, tqult*) (tolde).

118. §. Kfn. í kiesését (főleg Szalókon kfn. Schaft, óin. scat 
képzőben is) 1. Lumtzer 119. § : h{ip Haupt stb., Lumtzer 120. §- 
ban pedig 1. a szóvégi l, r, s, y, n, n, m-nek í-vel való megtoldását, 
melyre nézve a leibiczi nyj.-tól eltérő következő szavakat idézem 
m ég: gqist**) (gaus, goufse, marok), voetrst weiter, t£udrt (toter 
Dotter), töudrtblüm Dotterblume, qsrt lúgba főtt hamu, zaoromprt

*) A leibiczi nyj.-ban d-vel, v. ö. Lumtzer 118. §. Jegyz.: dceult.
**) A leibiczi nyj.-ban 1. Lumtzer 72. §: gáeys, u. o. 121. §.3.: 

vaetrs, u. o. 61. §: aejndéudr, u. o. 129. §. 5. Jegyz.: asr, u. o. 139. §: 
zaorompd.



(ampfer, Sauerampfer, sóska), tübrtr(us Tuberose, m{its folyós ürü
lék, ellenben m£is <meisch, ufn. Meische), flukst (vluges), gastrnt 
(gestern), qnkrt (anker), döstqlbm deshalb (Weinh. Df. 72. 1.: 
dastholwe).

Szabályszerűen megőrzött szóvégi í-re vonatkozólag pl. hr/t, 
germ, hóhida. Höbe stb., 1. Lumtzer 120. §.

1. Jegyz. tsiytn (ziehen és zihen, félénken elsietni) igében 
a prses. egyes 3. személyéből általánosult a t, szintúgy aosbqeytu1) 
(átnedvesíteni, biuchen).

119. §. Szókezdő s, s, r elé gyakran lép t : tsaodrn (aln. 
schuddern, ufn. schaudern), tsakmqn (tarka ló <  kfn. schecke), 
gdtsaklt (schéckeht, ufn. gescheckt), tsapüdl női ruha ránczos kidu- 
dorodása, v. ö. Schmell. II. 436. SchapoT <  franczia le jabot =  
madár begye), tsapüdltaobm golyvásgalambok, tsqln (schallen), tsi- 
m?liru, úfn. simulieren, tr^utsn (rátsalen, talányt fejteni), tsvör vagy 
stör, <isvör, esvör, ufn. ist es wahr; tsonkri* 2) (schunke, magy. sonka).

1. Jegyz. Szókezdő fw-nek t f  és /  közt ingadozó ejtését 1. 
Lumtzer 120. §. 1. Jegyz.

2. Jegyz. Az l gutturalis ejtése okozza, hogy kfn. t néha Á-vá 
válik: frtsarkin  (verzerten, ufn. verzärteln), úgyszintén glrkl Gürtel.

III . Spiránsok.

1. Kfn. s ( ss) , 5 (55).

120. §. Yocalisok előtt álló szókezdő s-nek, szóközepi zönge- 
hangok közti s-nek z felel meg, szó végén s ; kfn. 5, 55-nek azon
ban kivéve aozr (113er) és straozn (nyjk.-beli straos többese <  kfn. 
strÚ3, Strauss) és kicsinyitője strqezr/n3) Sträusschen mindig zön
gétlen spiráns s felel meg. A szókezdő sl, sm, sn, sp, st, sje-beli 
régi s .s-nek hangzik. A Äs-böl keletkezett s zöngétlen marad, v. ö. 
lent 125. § ; szintúgy a régi sk (kfn. sch)-ból lett s. Régi ss egy
szerűsödik s-sé.

x) A leibiczi nyj.-ban 1. Lumtzer 69. § : aosbaeyn.
2) A leibiczi nyj.-ban 1. Lumtzer 131. § : sonka.
3) A leibiczi nyj.-ban straosn, straesryn, v. ö. Lumtzer 143. §.
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1. zen (singen), blcuzn (blasen), gqns (gans); de zöngétlen s : 
sukmqn*) (szláv sukman, bö kabát).

2. nqs (na3), gqs (ga33e), bqesn (bÍ3en), vosr (wa33er).
3. smqnt (smant, tejszín), smqesn (smigen).
4. gaves (gewis, -ss-).

121. §. Néha s-nek ts felel meg: tsiplqksröta(simplexrota, labda
játék neve), tsakarqit ufn. Sekret, árnyékszék; főleg tulajdonnevek
ben : tsöns Sandecz városa; tsankirtnr Szentgirgner, tsirak Szirak 
családnevek, azonkívül Lumtzer 121. § szerint frqnts Kleiderfranse, 
entslt (inselt, inslit faggyú).

122. §. Kfn. 2-vel (szóközépen te-vel) jelölt hangnak nyjk.- 
ban ts felel meg: tson (zunge), krqts (kratze, kapa).

Jegyz. ts azonban így is keletkezik, hogy az ige végső í-je 
összeolvad az utána következő 3. személyű névmás s-ével ifrekts 
fragt es, smakts schmeckt es.

123. §. Kfn. z ( tz )-nek ts is felel meg: tqwts (tatze, Tatze), 
tsükotsn pokróczczal vagy lepedővel befedni <  ufn. Kotzen.

1. Jegyz. seh néha zöngéssé válik szóközépen: hü2ln hu
scheln, hintázni, möZabört (zuzmó, kis gyermek, tkp. Mózes sza
kálla, v. ö. Kluge 263. 1. Mosche =  Mózes), kröéa gyakori gúnynév 
Nagy-Szalókon (n37jk.-beli krüs <  kfn. grŰ3 mellékalakja). 2

2. Kfn./, v.
124. §. Nyjk.-ban nem esett egybe a kfn. /  (=  germ, p) a 

kfn./, v (=  germ ./)-vei. Az előbbi zöngétlen spiránsnak, t. i./-nek  
marad, pl. sqfn (gót gaskapjan), vqrfn (gót wairpan, úfn. werfen), 
grqefn (gót greipan).

Kfn. / ,  v (germ. /)-nek szó elején /  felel meg, szóközépen 
zöngék közt szórványosan v (kfn. v), túlnyomólag azonban b, s 
azért szó végén p ; máskülönben/, pl .farki (verkel ),flekn (vlicken), 
loft (luft), qf Affe, v. ö. még Lumtzer 122. §: fanba (finf), g$ibr 
Geifer, tqebl (tiuwel, Teufel), svübl (swével, swébel), sväblyn kénes 
gyufa) h(up (hof) stb.

Kfn. / ,  r-nek szóközépi kivételes p (b) megfelelését illetőleg 
1. Lumtzer 122. §-ban: vqspr was fü r(=  was für ein), borps barfuss.

+) A leibiczi nyj.-ban ís-vél v.ö. Lumtzer 121. §. gqnts, tsukman.
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3. Kfn. h, eh.
125. §. Kfn. h mindenütt kiesett, kivéve szó elején és a bt, bs 

kapcsolatokban. Utóbbi kapcsolatban explosiva lett, mint az ufn. 
irod. nyelvben pl. prqksn (hangosan beszélni <  kfn. brohseln), 
veksn (wihsen), biks (biihse), fuks  (vuhs), vqeksl (wihsel), vqkst 
wächst; nyújtott hangzóval: äks (ehse, Achse), vaksi (wéhsel), 
väksln wechseln, voks (wahs), röksn (wahsen), löks (lahs, Lachs).

Kfn. c/t-nak palatális vocalisok után /  felel meg, gutturalisok 
után x : sli/t (slihte, tisztás, sik terület az erdőben), dur1/  durch, 
nöxt (naht).

1. Jegyz. h váltakozik j-vel e szóban bajus, babus magy. 
bajusz.

2. Jegyz. bar a kfn. ér mellékalakjából her-ből fejlődött, szó 
elején találunk hehezetet e szóban harist Arrest.

3. Jegyz. eh váltakozik/-el: squxeriy, s(ufdriy (v. ö. fent 66 §), 
l(uxtr, klquftr (láchter, kláfter, Klafter, öl).

4. Jegyz. eh, b assimilálódott utána következő s-hez: toeszoefn 
(v. ö. fent 57. §. 1. Jegyz.), bustöp (buochstabe), drésln (draehseln), 
toesl (dihsel, Deichsel) ;/-hez : raofqnk Rauchfang.

M egjegyzések  a m ássalhangzók változásaihoz.
a

Azon eltérésekhez képest, melyeket a magánhangzóváltozá
sok tekintetében találtunk a mi nyjk. és a leibiczi nyj. közt (v. ö. 
fent 28. s k. 1.) a mássalhangzórendszerben mutatkozó eltérések 
jelentéktelenebbek. E különbségek rendszerint abban állnak, hogy 
egyes a mássalhangzórendszerre vonatkozó hangtörvények érvénye 
több szóra terjed ki a mi nyjk.-bnn mint a leibiczi nyj.-ban. így a 
X előtt néhány oly szóban is fejlődött az ’ svarabhakti, melyek a 
leibiczi nyj.-ban nélkülözik azt (93. §); ig képző #-je néhány oly 
szó belsejében is zöngés spiránssá, azaz ;-vé válik, mely szavakban 
megtartotta a leibiczi nyj. a g-1 (110. §); épúgy a szókezdő d-nek 
í-vé válása valamivel jobban terjedt el a mi íryjk.-ban mint a lei- 
bicziban (114. §). Eltekintve a schaft képzöbeli t elhagyásától (főleg 
Nagy-Szalókon 118. §) általában még jobban szereti nyjk. mint a 
leibiczi nyj. bizonyos szavak végét ű-vel megtoldani (118. §); azon
kívül szókezdő ny. germ, p (ufn. p/)-nekí/-ként való ejtése (a rendes 
f  ejtésen kívül v. ö. 107. §) nemcsak öreg embereknél gyakori, mint



a leibiczi nyj.-ban (v. ö. Lumtzer 111. §), hanem a fiatal nemzedék
nél is egesz közönséges; ép így áll a dolog az s-nek te-ként való 
ejtésével (121. §); végre a c/«-nak/-el való váltakozását a s(ux»riy, 
s(ufdri% szóban (125. §. 3. Jegyz.) úgy látszik csak nyjk. ismeri.

III. ALAKTAN.

A )  A fő n ev ek  ragozása .

126. §. A főnevek egyrészt nemük szerint, másrészt a többes 
képzése szerint csoportosíthatók.

Nyjk.-ban azonban az egyes genitivus ragja kivétel nélkül 
mindig -s, úgyhogy az egyes szám mindig az erős ragozást követi, 
a miért is nyjk.-ban gyenge főnévragozás nincs is.*)

I. H ím nem űek.

127. §. A kfn. gyenge ragozás nyomai főleg abban m utat
koznak, hogy az -en rag, mely a függő esetekhez szabályszerűen 
járul, az egyes nominativusba is behatolt, pl. oksn; de a genitivusi 
-en raghoz azonkívül az erős ragozású gén. -s ragja járul, miért is 
e csoport ragozását kfn. szempontból vegyesnek kell neveznünk. 
Azért a hímnemű főneveket felosztom 1. erősekre — melyek az 
egyes gen.-t -es raggal képezik, a többest -er raggal vagy rag nél
kül— és 2. vegyesekre, melyek az összes esetekben (tehát az egyes 
nőm.-ban is és az egész többesben) -en végzettel bírnak és az egyes 
gen.-ban azonkívül -s ragot vesznek fel.

Az erős ragozás a többes képzése szerint ismét kétfelé oszt
ható : a) a többes szám ragtalan, b) a többes szám -er végzettel 
kepeztetik. A régi tőbeli külömbségek megszűntével egyedül az 
umlaut kiilömbözteti meg a többest az egyestől.

*) Tudtommal ugyanolyan a ragozás a leibiczi nyj.-ban is, 
Lumtzer azonban a genitivus -s ragját a gyenge hímneműeknél 
(v. ö. Lumtzer 130. §) és a gyenge nőneműeknél (v. ö. Lumtzer
134. §) nem jelöli meg.
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1. E r ő s  l i í m n e m ű e k .

12Ő. §. a) Végzet nélküli többes:
Egyes Többes

N. D. A. hunt, qpl, fevr N. G. A. hint, api, fém •
G. hunts, qpls,fenrs D. h indn, apln, fevr

h) -er képzésű többes:
Egyes Többes

N. D. A. stqin, dörn N. G. A. st(inr, dernr
G. stqins, dörns D. stqinrn, dernrn

Az ufn.-től eltérőleg -er végzettel képezik a többest a Lum- 
tzer 129. §. 1. Jegyz.-ben említettek : holm (halm) —  halmr, dörm 
(darin)— dermr, hqls (hals) — halzr, hundsfut (— Schlaumeier) — 
hundsvitr, s azonkívül még baox (bűch) — bqeyr.

Az erős kímneműekre nézve egyébként ugyanaz áll, a mit 
Lumtzer 129. § jegyzeteiben mond annak a megtoldásával (Lum- 
tzer 6. Jegyz.-hez), hogy a leibiczi sprovks nyjk.-ban a rendes ala
két mutatja tehát: sprovk és hogy a Lumtzer 7. Jegyz.-ben fel
sorolt szavak nyjk.-ban a vegyes ragozáshoz tartoznak.

2. V e g y e s  h í m n e m  űek.

129. §. Ezeknél két osztályt találunk a szerint, a mint a 
többest umlauttal képezik vagy a nélkül. Ragbeli -en elmarad tő
beli m, n , v után (de nk után nem), ez esetben az umlaut szolgál 
a többesnek az egyestől való megkülömböztetésére.

a)  Umlaut nélküli többes :
Egyes 

N. D. A. oksn 
G. oksns

Többes 

|  oksn

h)  Umlauttal képezett többes :
Egyes

N. D. A. görtn 
G. görtns

Többes

gärtn

Eltekintve az egyes genitivusbeli s ragtól, mely az erős hím- 
noműektől a vegyes ragozásba is behatolt, abban tér el nyjk. a



47

leibiczitől, hogy az egyes gén.-beli -en rag kiesik e szavakban: 
greuf (grave), first (ufn. Fürst és Dachfirst), drqx (trache), poré (ufn. 
Bursche), s hogy az -en rag nemcsak a gen.-ban marad el, hanem 
az egyes nőm.-ha se hatolt be a következő szavakban: hős (hasé), 
h(ut (boté), sőt (schade).*) Egyébként Lumtzer 130— 133. §-aira 
utalok.

H . N őnem űek.

130. §. Mint a vegyes hímnemüek, úgy a nőneműek rago
zása is abban tér el a Lumtzer 134. §-beli paradigmától, hogy az 
egyes gen.-ban szintén s ragot vesznek fel. Az i -tövek erősen ra- 
goztatnak, a többiek vegyesen.

a j Erős nőneműek:
Egyes

N. D. A. hqnt, kü 
G. hqnts, küs

Többes
N. G. A. hant, ki

D. handn, han, kin

h)  Vegyes nőneműek :
Egyes

N. D. A. tir, g(up 
G. tirs, g£ups

Többes

tini, g{uhm

A többest -en végzettel képezik (a leibiczi nyj.-tól és az ufn. 
irod. nyelvtől eltérőleg): faost (füst) és zao (sű)**) teh á t:faostn, 
zaon; ellenben n{ut (nőt) és krqft (kraft) erős többest képeznek, 
tehát: n(it, kraft (v. ö. Lumtzer 136. § : im át — n(ytn, kraft — 
krqftn).

Jegyz. Nyjk.-ban a mutr --- anya szónak erős többesén kívül

*) V. ö. előbbiekre nézve Lumtzer 130. §; utóbbiakra 
nézve e leibiczi alakokat: hőzn (Lumtzer 131. §), hceutn (Lumtzer 
107. §), sód ii.

**) V. ö. Lumtzer 137. § : faost — fo y s t; zao — zoy.

+\
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(mitr) gyenge többese is fordúl néha elő, t. i. mutrn ugyané jelen
téssel; épígy a sziléziai nj^j.-ban (v. ö. Weinh. Df. 132. 1.).

A-nőneműeket illetőleg 1. bővebbet Lumtzer 134—139. §.

-er képzésű többese van az ufn.-től eltérőleg a következőknek 
(a Lumtzer 142. §-belieken kívül): g?bqet (ufn. Gebäude) — g?bqetr; 
ant (ufn. Ende) — antr; gdbírk (ufn. Gebirge) -— gebirgr; komidat 
ufn. Komitat) — komidatr. Bővebbet a semlegesekről 1. Lumtzer 
(40— 145. §.

132. §. A tulajdonnevek erősen ragoztatnak, s rendesen 
névelővel használatosak, épúgy az appellativumoknak használt 
keresztnevek is, pl. dr kraos — Krausz, dr jak» — ufn. Jákob. A pne- 
positiós kapcsolatokban a leibiczi nyj. használta g}7enge ragozás 
(pl. tsu jakop soltsn, v. ö. Lumtzer 147. §) nyjk.-ban ismeretlen.

133. §. A régi tőbeli külömbségek elenyésztek ugyan, de 
azért az erős és gyenge ragozás megvan még. A határozott névelő 
után gyengén ragoztatnak a melléknevek, pl. dr qlt? fö tr, ufn. der 
Altvater, nagyapa. A határozatlan névelő után erősen ragoztat
nak a melléknevek, csak a semleges marad ragozatlanul, pl. a grüsr 
begun, a sein? frei, a nqe masr — ufn. ein grosser Baum, eine schöne

III . Sem legesek.

131. §. a) Erős semlegesek :
Egyes Többes

N. G. A. vqrtr, lamr 
D. vqrtrn, lamrn

N. D. A. vqrt (wort), Iqm N.
G. vqrts, Iqms

b) Vegyes ragozás:
Egyes

N. D. A. (uk, öv, vqn 
G. {uks, őrs, vans

Többes

IV. A  tu la jd on n evek  ragozása.

B )  A m ellék n ev ek  ragozása .
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Frau, ein neues Messer. A személy- és birtokos névmások után 
az egyes számban erős, a többesben azonban az acc. kivételével 
gyenge ragozás áll. — Nyjk.-nak azon főszabálya alól, hogy tőbeli 
m, n, v, után (de nk után nem) az -en rag elesik, gyakran kivételt 
képeznek a melléknevek, a mennyiben az en rag megmarad, pl. 
aozn kl(in top — aus dem kleinen Topf.

I. E rős ragozás.

Egyes Többes
Hímn. Sémi. Nőn.

N. blendr blent, blents blend,) N. blendd
G. blendn blendr G. blendr
D. blendn blendr D. blendn
A. blendn blent, blents blend,)*) A. blend^

Bővebbet 1. Lumtzer 148— 151. §.

II. Fokozás.

134. §. A középfok képzője -ar, a felsőfoké -st. Mindkettőt 
erősen és gyengén ragozzák; umlaut körülbelül ugyanakkor áll 
be mint az ufn.-ben, pl.

a) Umlaut nélkül: laot — laotr — laotst — ufn. laut . . .
b) Um lauttal: Iqnk -— lavr —  lanst =  ufn. lang . . .
A körülírt fokozásról, a tőhangzó rövidüléséről a közép- és 

felsőfokban, az alapfok helyettesítéséről szólnak Lumtzer 152— 
154. §§.

C) A névm ások  ragozása .

135. §. A névmásoknak hangsúlytalan alakjai is fejlődtek ki, 
melyek az ige után használatosak, míg a főalakokat ott használ
ják, hol nyomaték van rajtuk.

*) A leibiczi blends (v. ö. Lumtzer 150. §. egyes nőn. acc.) 
sajtóhiba.

Magyarországi német nyelvjárások. S. 4
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a)  S z e m é l y n é v m á s o k  r a g o z á s a .

Egyes: '
I. személy II . személy III.

H im n.
személy

Semi. Nőn.
N. xl d ü , du, std*) bar, ar, dr s Zd
G. mqenr, mqens dqenr, dqens — — —
D. mir, mir, mr dir, dir, dr ndn ndn dr
A. miy dry ndn s zd

Többes:
N. bir, bir, br ir, ir, dr*) Zd zi
G. unzr qe-er, her irer indus
D. uns ( ziy) <lel ndn illdU
A. uns (ziy) qay Zd indn

A III. személyi! névmás többesének második sora az udva
riaskodásnál használt névmás ragozását tünteti fel. Az ufn.-től és 
a leibiczitől eltérőleg az acc.-ban is általánosította nyjk. a dati- 
vusi alakot, pl. bir van inán bdzuxn =  ufn. wir werden Sie besuchen.

h) V o n a t k o z ó  n é v m á s o k .
136. §. Az ufn. kérdő névmás «wer, was» szerepel vonat

kozó névmásnak is; az ufn. «der, die, das» és «welcher, —e, —s» 
hiányzanak nyjk.-ban.

vär (G. vans, D. van, A. van) csak személyekről, vös csak 
semlegesekről használatos; a személynévmással kapcsolatban 
azonban személyekről is mondják a vös-1: iy vqs iy =■ én, a ki ; 
dü vqstd — te, a k i ; dar vqzdr =  ő, a k i ; hír vqsbr — mi, a kik; ír 
vqstdr — ti, a kik ; dl vqsdn zd — ők, a kik. — Tehát minden sze
mélynek van a saját relativuma. A 3-ik személyű relativum rago
zása a következő:

H im n. Semi. Nőn.
Egyes : Többes:

N. VqZdr VqSdS vqsd N. VqSd
G. VqSdns VqSdns Vqzrs G. VqSdns
D. Vqs ndn VqS Ildii vozdr D. Vqs ndn
A. Vqs ndn VqSdS VOSd A. VOSd

*) std tkp. az igék egyes 2. személyének a ragja (< középn. 
-ste). mely az ige végzetének és a névmásnak hibás elválasztásá
ból keletkezett, v. ö. Lumtzer 157. §, 190. § és 191. §. Épígy a 
többes Í2. személy dr.



c) M u t a t ó  n é v m á s o k .

5 1

137. §.
H ím n. Sémi. Nőu.

Egyes N. dar — dr dós — dós — s dl — di
G. dans — dans dar — dr
D. dän — en — on — n dar — dr
A. dan — en — on — n, dös — dos — s dl — di

Többes N. A. dl —  di
G. dans —  dans
D. dän —  en —  on —  n

A hangsúlyos alakok mutató névmásnak szerepelnek, a gyen
gültek névelőnek, utóbbiak közül -n csak enklisisben szerepel, pl. 
men, fö tr  =  ufn. mit dem Vater. Egyedül a névelő külömbözteti 
meg a főneveknek alakilag kiegyenlítődött eseteit, p l .:

Egyes N. dr hírt dr pälo (Paul)
G. hirts —  pálos

D. A. en hírt en pal>
Többes N. dl hlrtn

G. — hlrtns
D. A. en hlrtn

d) B ir t 0 k o s  né v m á s o k .

138. §. Ezek a következők: mqen, —o, —, dqen, — o, — stb. 
s úgy ragoztatnak mint a melléknevek, p l.:

H ím n. Sémi. Nőn.
Egyes N. mqen ( mqenor)  mqen ( mqens) mqeno Többes mqeno

G. mqen mqenor mqenor
D. mqen mqenor mqen
A. mqen mqen (mqens) mqen? mqen?

e) K é r d ő  n é v m á s o k .
139. §. Ezek a következők: var, vos (kfn. wer, wag), vetr

(kín. wietáner-ből összevonva) és vu (kfn. wá helyhatározóból). 
A két előbbinek a ragozása a következő :

4 *
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Hímn. Semi.
Egyes N. vär, p r , var vös, vqs

G. vans, vans
D. A. vans, van vös, vqs
Instr. — vi, vi

Többes N.
G.

Hímn. Sémi. Nőn.
Egyes N. vetr vets veta.

G. vetns vetr
D. vetn vetr
A. vetn vets veta

. veta 
K vetn

f )  H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k .
140. §. (inar, —a, — s =  ufn. ein ragozása a következő 

Hímn. Sémi. Nőn.
Egyes N. (inar, a (ins, a (ina, a

G. (ins, a (inar, a, ar
D. (in, a, an (inar, a, ar
A. (in, a an, qins, a qma, a

A gyengült alakok határozatlan névelőnek szerepelnek, pl. 
aoz an stql =  aus einem Stalle ; n(u ar vöel =  nach einer Weile; 
vdgn ar hqlp meliJy — wegen einer Halbe Milch; ar gutn mutrs 
fliyt =  einer guten Mutters Pflicht.

Ide tartoznak még a, vär, vös összetétele : ney(in, -ar, -a, -s — 
ufn. nichtein; erant(in, -ar, -a, -s=irgendein; unzar(inar, -a, -s—un
sereiner; k(in, -ar, -a, -s — kein ; avar, avös (ettewer, ette wag); apör 
(indecl.) =  ein paar ( =  einige); zoevär, zoevös — sei wer, sei was; 
hqldrvös, holtvös =  halte was (von ihm); erantavös (iergen) =  ir
gend etwas, so manches. — Ide valók még: mqn/tr, -a, -s =  man
cher; jet, jedr, jeda,jets (többese qla — alle); jetvädr (kfn. ietweder); 
avqspr, avqspara, avqsprs (vagy kettős ragga] : vgsparar); zet, -ar, -a, 
-s <  kfn. sőtáner; avär qndrs, avös qndrs (qndar, -ar, -a, -s geni- 
tivusa); «einander» összetételei: metanqnt, metanqndr, fqnanqnt, 
fqnanqndr stb. =  mit einander, von einander; zalbr (ragozhatat- 
lan <  kfn. selp); man ufn. man, nimqnt ~  niemand, k(imqnt — 
kein niemand, jemqnt — jemand. — Bővebbet a névmásokat ille
tőleg 1. Lumtzer 155 —174. §.

D) A szám n evek  ragozása .
141. §. a)  Sarkszámnevek: 1 (ins, 2 tsveina, tsvüa, tsvd, 

3 dr(e, -ja, 4 fira, 5 femba, 6 zeksa, 7 zibana, 8 qxta, 9 nqena, 10 
tsüne, 11 elf, -ba, 12 tsvelf, -ba, 13 drqetsn, 14 firtsn , 15 fuftsn  stb. 
20 tsvantsiy, 22 tsv(iuntsvantsiy stb. 30 drqesiy stb.
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«eins» ragozását 1. 140. §.; «zwei» ragozása a következő:

142. §. Hímn.
N. A. (tsvqind), tsvqin, tsv{i 

(G.) ( tsvqins, tsvans)
G. D. ( tsvgin) , tsvqin, tsvan

Serül.
tsvä
( tsvans )  
tsvan, tsva

Nőn.
( tsvüd), tsvü, tsva 
( tsvans )
(tsvün), tsvan, tsva

1. Jegyz. A zárjelbe tett alakokat csak magukban (főnév 
nélkül) használják, pl. bír vorn tsvqind — ketten voltunk; dös es 
tsvans =  ez kettőé.

2. Jegyz. A nyj. keleti részében (tehát Nagy-Lomniczon, s a 
tőle keletre eső falvakban) a «zwei» hímnemű nominativusát és 
sokszor a dativusáí is «w» nélkül ejtik.

Nyjk.-ban a tsvü, tsvüd alak -— mint a kfn. zwuo — csakis 
nőnemű, s ép ebben külömbözik a leibiczi nyj.-tói, a hol ezen alak 
már a többi nemekben is általánosult, (v. ö. Lumtzer 175. §. Jegyz.).

b)  Sorszámnevek: 1. qrstd, 2. tsvqet», 3. dretd, k.firtd , b.fenfU, 
6. zekstd, stb. 20. tsvantsiystd, 100. hundrtsta. A sorszámnevek ra
gozása egyezik a melléknevekéval. — Bővebbet a számnevekről 1. 
Lumtzer 175. §.

E ) Az e lö ljá ró k .

143. §. Acc.-sal állanak: em (ófn. umbi, ufn. um), kegn jfc gegen, 
ö«9 =  ohne, for  (ufn. vor és für helyében), dury — durch, tsu (ze, zuo).

144. §. Dat.-t vonzanak: met—mit (a leibiczi nyj.-ban acc.-sal), 
aos =  aus, boe =  bei, nahm — neben, ([ubr =  ober, zoet =  seit, 
fqn — von, n(u — nach, stöts, stqts =  statt, laot — gemäss.

145. §. Dat.-t és acc.-t vonzanak: of auf, hendr hinter, nahm 
neben, en in, under unter, fqr  — ufn. vor és für, tsvesn, kvesn zwi
schen, ibr über, undr =  ufn. während.

146. §. Gen.-sal csak hqlbm és vägn áll (ufn. halber, wegen): 
mqentsvägv, dänstqlbm, därnstqlbm, vägn mgennr.

147. §. Kettős elöljárók: bis tsu, bis en, bisfqr, továbbá ez 
igehatározóval «gleich» pl. bis glqeyn knin vagy bis glqeyn di kni =  
térdig (előbbi esetben dat.-sal, utóbbiban acc.-sal), met tsu, met 
zqnftn — mit sammt ihm, fqn  —  vägn =  von — wegen.

Az igazi elöljárók igehatározói használatát stb. 1. Lumtzer 
176—181. §.
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F) Az ig é k  ra g o z á s a .

1. Á l t a l á n o s  m e g j e g y z é s e k .

148. §. A gyenge igeragozás nyjk.-ban az erős rovására tért 
hódított; bővebbet erről 1. Lumtzer 187. és 188. §.

Jegyz. södn (schaden) igének erős partié. praet.-a, melyet a 
leibiczi nyj.-ban használnak (v. ö. Lumtzer 188. § gdsödn), nyjk.- 
ban ismeretlen, hanem ez nyjk.-ban gasgt; szintúgy a «sein» 
segédige partié, praet.-a nyjk.-ban gzvast, s nem — mint a leibiczi 
nyj.-ban — gzwcezn (v. ö. Lumtzer 218. §).

149. §. Az umlaut a praes. egyes 2. és 3. személyébe és a 
praet. conj.-ba — a mennyiben az utóbbi megmaradt — szabály
szerűen behatolt, sőt gyakran oly igéknél találjuk, melyekben az 
ufn. nyelv nem tünteti fel, pl. b^kst, bqkt =  backst, backt stb., v. ö. 
Lumtzer 185. s k. §.

151. §. «e» rag mindig elesik, még a gyenge igék imperati- 
vusában is, továbbá a d, t, sí-re végződő gyenge igék praes. egyes 
2., 3. személyében és partié, praet.-ában is. Az egyes szám 2. sze
mélye —sí-re végződik, mely Lumtzer 190. § szerint apokope útján 
a középn. síe-ből keletkezett. Az sí-re végződő igéknél azonkívül 
a 2. személy — st ragja a tővégi sí-vel esik egybe, pl. du fqst, dr 
fgst =  ufn. du fastest, er fastet.

Jegyz. Az egyes 2. és a többes 2. és 3. személy ragjának 
kötőszavakhoz járulását, pl. bist? kirnst =  bis du kommst stb., 1. 
Lumtzer 191. §. Ugyanaz az eset van e fordulatban : vort stelt =  
wartet stille.

2. S z e m é l y  r a g o k .
150. §.

Praesens Im perat.
Egyes 1. — Többes 1. — n Egyes 2. Többes 2. — t

2. —í
3. — n

Infinit. Partie.
n partié, praes. -—dndiy, —j —

» praet. gs . . . —n, —ar, —3, —s
» » gd . . . — t, —3/', —3, — s



P a r a d i g m á k .

a) Erős igék: drain 
Praes. ind. egyes 1. dras

b)  Gyenge igék: koxn 
Prses. ind. egyes 1. kox

2. drest
3. drest 

több. 1. drasn
2. drast
3. drasn

2. koxst
3. koxt

több. 1. koxn
2. koxt
3. koxn

Imperat. egyes 2. dres

Partie, prses. drasndi•/, -j-
Infinitivus drasn
Körülírt prset.

egyes 1. ho gddroin stb.
Körülírt prset.

conj. egyes 1. hqt « «

több. 2. drast
Imperat. egyes 2. kox 

több. 2. koxt
Partie, prses. koxndi/, -j- 
Infinitivus koxn 

Körülírt prset.
egyes 1. hö gdkoxt stb.

Körülírt prset.
conj. egyes 1. hqt « «

Partie, prset. gddrosn, -?r, 9-, -s Partie, prset. gdkoxt, -dr, -s

153. §. Az erős igeragozás elvesztette fősajátságát, az erős 
prset. képzését — az alább következő rendhagyó igék kivételével — 
s azonfelül is tért hódított a gyenge igeragozás (v. ö. fent 148. § és 
Lumtzer 187. s k. §).

154. §. Az ind. prses.-nek és imperat.-nak «tun» igével való 
nyomatékosítása, mely a leibiczi nyj.-ban nagyon használatos (v. ö. 
Lumtzer 104. §), nyjk.-ban felette ritka.

155. §. Az imperativusban gyakran kettős alakokat találunk 
a szerint, a mint az egyes számból vagy a többesből képezték: helf, 
lls, nim és half, lás, nam ; gá és gép. Ha a tő nasalissal végződik 
(v. ö. 92. §), akkor az inf.-ban és az azzal azonos hangzású alakok
ban elesik az -en rag. A többes szám első személyében — mint a 
kfn.-ben — elmarad a rag, ha a személynevmás közvetlenül az 
igére következik, pl. zen br =  singen wir.

156. §. Az egyszerű prset.-ot nyjk. hőn =  haben és zoen =  
sein segédigével való körülírással helyettesíti; a conj.-t h$t =  
hätte és ver =  wäre alakokkal képezi. A «sein» igével való körül

4. I d ő k .



írás a mozgást jelentő igéknél a rendes. A «haben»-el kapcsolt 
praet.-nak az infinitivusi alakhoz való alkalmazkodását — mely az 
nfn.-ben-végbe ment können, dürfen, sollen, wollen stb. után 
nyjk. époly kevéssé ismeri mint a leibiczi nyj. vagy a kfn. pl. iy hö 
nan nist zögn gadqrft — ufn. ich habe ihm nichts sagen dürfen.

157. §. A futurumot «werden» segédigével (vä, vqst, vqt,, van, 
vät, van sl(un =  ufn. ich werde stb. schlagen), néha «sollen »-nel 
írja körül nyjk. pl. dös zol ja dr teslr mqxv — ezt az asztalos fogja 
csinálni; a praes.-et is jövő idő értelmében használják, pl. dr zekts 
nan ngx — ufn. er wird es ihm noch sagen.

158. §. A passivumból csak az ind. praes.-et használják, s 
ezt «werden» igével képezik (iy var gaslőgn, dü vqrst— , v y t — , 
vdrn — , vart — , värn — ).

5. I g e m ó d o k .
159. §. Az imperat.-tól eltekintve csak két módja van nyjk.- 

n ak : ind. és conj. A conj. praes. csak köszöntésekben él, pl. gép 
galek — ufn. (Gott) gebe Glück stb. A conj. praes.-et legtöbbnyire 
void igével (kfn. wellen praet. conj.-a) írja körül nyjk., főleg óhajtó
mondatokban (v. ö. Lumtzer 202. §, pl. bir voldn £ux anqu kum — 
wir möchten auch nachkommen), felszólító mondatokban «sollen»- 
nal (v. ö. Lumtzer 204. §, pl. iy zök nan dqx, dr zol mrsfqrtiy 
mqxn =  ich sage ihm doch, er möge es mir fertig machen). Azon
kívül használatos még a conj. praet. (156. §) és conj. perf. pass, 
(mely formailag plusquamperf., pl. iy vér gadrosn vorn), mely 
mindkettő teljesen modalis functióval bír.

Az igemódok használatát 1. Lumtzer 200—217. §.

A  rendhagyó igék.

160. §. Az úgynevezett rendhagyó igék főleg abban külömböz- 
nek a többi igéktől, hogy a legtöbb közülök vagy az egész praet.-ot, 
vagy legalább az ind. vagy a conj.-ban megőrizte. Az ind. praet. 
azonban nagyon ritkán használt alak. A rendhagyó igék a praes. 
egyes 3. személyében rendesen nem vesznek fel t ragot.
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a) P r a e t e r i t o p r a e s e n t i á k .

1. v(is (weÍ3) :
Praes. ind. egy. J., 3. v(is 

2. v(ist
több. 1., 3. v(isn, vesn 

2. v(ÍSt
Praet. ind. egy. 1—3. vost 

több. 1., 3. vostn 
2. rost.

Praet. conj. 1—3. vest, vist 
több. 1.. 3. vestn, vista

2. vest, vist 
Imperat. egy. 2. v(is 

több. 2. v(ist 
Infinit. vesn
Partie, praet. gdvost.

2. t(uk (touc):
Praes. ind. egy. 1., 3. t(uk 

2. t(nkst
több. 1., 3. tengn 

2. t(ukt
Imperat. egy. 2. t(uk 

több. 2. t(ukt 
Int'. teugij
Part. praet. gdt(ukt.

3. kqn :
Praes. ind. egy. 1., 3. kqn 

2. kqnst
több. 1., 3. kqn

2. kqnt
Praet. ind. egy. 1., 3. kont, kunt 

2. konst
több. 1., 3. kontn 

2. kont
Praet. conj. egy. 1., 3. kint 

2. kinst
több. 1., 3. kintn 

2. kint
Imperat. egy. 2. kqn 

több. 2. kqnt 
Inf. kin
Part. praet. gdkint, gokunt.

4. dqrf ( darf):
Praes. ind. egy. 1.. 3. derf 

2. darfst
több. 1., 3. dqrfn 

2 . dqrft
Praet. ind. egy. 1., 3. dor ft, dürft 

2. dorfst. durfst 
több. 1., 3. dorftn,

darf tu
2. dorft, dürft

Praet. conj. egy. 1., 3. dqrft, dirt't,
der f t

2. derf st, dirfst.
derf st

több. 1., 3. dqrftn,
dirftn, derftn 

2. dqrft, dirft,
der f t

Imperat. egy. 2. dqrf 
több. 2. dqrft 

Inf. derfn
Part, prset. gddqrft, gddorft.

5. zol (soll:
Praes. ind. egy. 1., 3. zol

2 . zolst
több. 1., 3. zolv 

2 . zolt
Praet. ind. egy. 1., 3. zolt 

2. zoltst
több. 1., 3. zoltn - 

2. zolt
Praet. conj. egy. 1., 3. zilt, zeit 

2 . ziltst
több. 1., 3. zildn 

2. zilt
Part, praet. gjzolt.

6. mök (mac; leibiczi m yk): 
Praes. ind. egy. 1., 3. mök, mek

2. mökst stb. 
több. 1., 3. mögn 

2. mökt.
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7. mus (011103):
Praes. ind. egy. í., 3. mus 

2. must
több. 1., 3. musn

1. must
Praet. ind. egy. i —3. must 

több. 3. mustn
2. must

Praet. conj. egy. 1—3. mist 
több. 1., 3. mistn 

2. mist
Part. praet. <pmist, gdrnust.

b) vein (wellen):
Praes. ind. egy. 1., 3. vei

2. velst
több. 1.. 3. vein 

2. veit
Praet. conj. egy. 1., 3. volt 

2. volst
több. 1., 3. volán 

2. volt
Imperat. egy. 2. vei 

több. 2. veit 
Part. praet. gjvolt.

c) tűn (tuon):
Praes. ind. egy. 1. tü

2. tist
3. tit

több. 1., 3. tűn 
2. tűt

Praet. conj. egy. 1., 3. tét
2. tetst

több. 1., 3. tetn
2. tét

Part. praet. g?t{un.

d) giin  (gén):
Praes. ind. egy. 1. g£i

2. ge'ist
3. g(it

több. 1., 3. g{in 
2. giit

Part. praes. giindiy, —j —

Part. praet. gegon, gqn.
Epígy ragoztatik st{in (stén).

e) zoen (sin):
Praes. ind. egy. 1. zoe

2. best
3. es

több. 1., 3. zoen 
2. zoet

Praet. ind. egy. 1., 3. vör
2. vörst

több. 1., 3. vörn 
2. vört

Praet. conj. egy. 1., 3. ver
2. verst

több. 1., 3. vem
2. vert

Part. praet. gdvast{ =  leibiczi
gdVOBzn).

f) kum (leibiczi kom):
Praes. ind. egy. 1. kum

2. kirnst
3. kirnt

több. 1., 3. kum 
2. kumt

Imperat. egy. 2. kum 
több. 2. kumt 

Inf. kum
Part. praet. kum (leibiczi gdkom).

g) gän (geben, alem. gen): 
Praes. ind. egy. I. ga

2. gest
3. get

több. 1., 3. gan
2. gat

Imperat. egy. 2. ga, gép
2. gat, gat

Part. praet. gän (leib, gsgcen).

h) värn (werden):
Praes. ind. egy. 1. var

2. vp’st
3. v$rt
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több. 1., 3. váru több. 1., 3. hon
2. vart 2. hot

Part. praet. gavörn. Imperat. egy. 2. hö
több. 2. hőt

i) végül ide tartozik a gyenge part. praet. gahqt (középn. 
ragozású liön (hán): gehat).

Prass, ind. egy. 1. hö
2. hqst
3. hqt

6. A g y e n g e  i gék.
161. §. A gyenge igék két osztályra oszlanak. Az egyikbe 

tartoznak azon régi -jan végű igék, melyek apart, praes.-et «Bück- 
umlaut»-tal képezik; a másik osztályba az összes többi •jan igék 
es a többi gyenge igék tartoznak.

Kückumlautos igék (Lumtzer 220. §): 
kfn. vüelen : flln  — gafult 

« hoeren : hern — gehört
« roufen : rqifn — gar eit f t  {gereift — ufn. Flachs gerauft)
« stellen : stain — gastqlt 
« wenden : van — gavqnt 
« vüeren : f irn  —  gafürt 
« hüeten : hitn — gähnt 
« koufen : kqifn -— gak^uft 
« kennen : kan — gakqnt 
« nennen : nan — ganqnt 
« jücken : jekn — g^jokt, gejekt 
« sezzen : zatsn — gazqtst 

középn. brengen : brav — gabröxt 
kfn. schetzen : satsn —  gasqtst

« lesten : lastn — galqst (főneve dl lqs=uin. Belästigung, Plage) 
« vüllen : fein — gzfolt 
« zürnen : tsirn — gatsürnt 
« sehenden : san — gasqnt 
« schenken : savkv — gasqvkt 
« pflücken: flekv — gaflokt, gaflekt 
a gewenen : gavqin — gav(unt 
« wünschen : ventsn — gavontst 
« schürgen : sirgv — gasürkt, gasirkt
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kfn. smecken : sinakn — gasmqkt, gasmakt 
« schütten : situ —  gasut 
« rücken : rekn —  gar akt 
« drücken : drekn — gadrokt, gadrckt 
« drucken : drokn (ufn. liebkosen) —- gadrokt 
« hungern : hevrn —  gahonrt 
« pfenden : fan —  gefont 
« rüeren : rirn — garürt 
« vürhten : fqrtn — g»fqrt 
« wüschen : vesu —  gavost 
« erwürgen : drvirgn — drvürkt, drvlrkt 
« günnen : gén —  gagont, gagent 
« züschen : tsesn —  gatsust, gatsest

Eückumlaut nélküliek: 
kfn. rennen : rqn — garqnt 

« trennen : trqn — gatrqnt
« decken: dakn — gadakt stb.; ufn. senden nyjk.-ban ismeretlen. 

Az igékről bővebben szólnak Lumtzer 182—221. §.

IV. NYELVJÁRÁSUNK HOVÁTARTOZÁSA.

Teljes tudatában vagyok ugyan annak, mily nehéz feladat 
történeti és nyelvtörténeti adatok támogatása nélkül egyedül nyjk. 
mai hangviszonyai alapján véleményt mondani a szepesi települők 
eredetéről, mindazonáltal megkísértem legalább azt, hogy a nyjk.- 
ból kiemeljem azon nyelvi sajátságokat, illetve hangváltozásokat, 
melyek az egyes német nyj.-okéival megegyeznek.

A lautverschiebungnak úgyszólván teljes keresztülhatolása 
{mp, pp kivételével) kizárja nyjk.-nak az alnémethez való sorozását.

Nyjk. k ö z é p  n. jellegét következő hangtani sajátságok teszik :
1. Kfn. ie és no egyszerűsödése i-be, illetőleg w-ba tökéletesen 

ment végbe (1. fent 74. §, 76. §).
2. Vocalisok közti h elesik, míg a felnémetben megmarad 

( 125. § ) .

3. Mint a thüringiai, felsőszász és sziléziai nyj.-okban, úgy 
a mi nyjk.-ban is szókezdőppf-vé  (illetve tf- vagy/-vé) lett (107. §); 
mp és pp megmaradt (106. §), s régi d átment í-be.

4. Az előszótagok a középn. alakokat tüntetik fel, így zer-



helyett zur-; ent- helyett unt- (a leibiczi nyj.-ban még ver- helyett 
középn. vor-, v. ö. Lumtzer 90. § ; de nyjk.-ban csak ver-) (84. §); 
er- helyett rendesen der- (113. §. Jegyz.), a mi középn. és bajor 
sajátság, v. ö. Kauffmann : D. Gr.3 43. §. 4. d.

5. mb hangkapcsolat mm-mé lett (104. §).
6. Umlautot találunk e szavakban mint a középn.-ben: hqip 

(ófn. haubit), k$ifn (*kaupjan), kqifr; drzqifn, gazqif (69. §. 1. Jegyz.), 
t(ifn (töufen), rqifn (raufjan), jekri, rekn, tsekn, netsn, brek a meg
felelő felsőnémet u-s alakok helyett: jucken stb. (v. ö. H. Paul: 
Mhd. Gram.5 40. §. 5. Jegyz.); s viszont az umlaut elmarad e sza
vakban : vutn (wüeten, középn. wűten), musn (miieden, középn. 
mügén) (v. ö. Lumtzer 186. §), g?dorjt, gaflokt (középn. gedorft, 
pflocken, v. ö. fent 65. §).

7. Nyjk.-nak kicsinyítője a -chen, kisebb mértékben még a 
keleti frank és délnémet -el.

A nyugati középn.-tel szemben a keleti középn. nyj.-ok cso
portjára utalnak bennünket nyjk. következő nyelvi jelenségei:

1. Nyjk. nem ismeri a lautverschiebung kivételeit, melyek a 
közepfrank nyj. ismertető jelei, t. i. dat, wat, dit, it, allét =  kfn. 
<iag, wag, dig, ég, alleg, sőt még azokat sem, melyek a déli frank
ban fordulnak elő, t. i. dit, tuschen, satte, gesät - kfn. dig, zwi
schen, sitzen.

2. Az igék ind. praes. egyes 1. személyének -en ragja, mely a 
frank nyj.-ok sajátsága, hiányzik nyjk.-ban.

3. A régi rf-nek t felel meg nyjk.-ban, mint a keleti frankban 
es a keleti középnémetben.

4. Nyjk.-ban a kfn. hs általában nem assimilálódik ss-\é — 
a mi pedig a középfrankban és a hesseni nyj.-ban bekövetkezik, 
v. ö. H. P au l: Mhd. Gram.5 103. § — hanem mint az ufn. irod. 
nyelvben is ks-nek hangzik (125. §).

5. Nyjk. szóvégi törvényei elütnek a frank nyj.-éitól és az 
erdélyi szásztól.

Ezek nyjk.-nak a közép- és déli frank és egyúttal az erdélyi 
szász nyj.-tói való azon leglényegesebb eltérései, melyek alapján 
Scheiner (Korr. XIX. 113-—117.) Keintzellel szemben jogosan ta
gadta a szepesi németeknek a frankokkal és egyúttal az erdélyi 
szászokkal való nyelvi rokonságát.

Mivel a mi nyjk.-hoz területileg legközelebb eső keleti kő-



zépn. nyj.-ok a sziléziai, lausitzi, azonkívül az erzgebirgi a mi 
nyjk.-kal megegyező módon, t. i. telepítés útján keveréknyelvjárá
sokká alakultak és pedig a keleti frank, thüringiai, felsőszász nyelv
járásokból, azért legczélszerűbbnek találtam, hogy először is lehe
tőleg részletesen megállapítsam nyjk.-nak ez említett újabb nyelv
járásokhoz való viszonyát, hogy azután az így nyert alapon annál 
szembetűnőbbekké váljanak nyjk. azon nyelvi sajátságai, melyek
nek megfeleléseit és eredetét e területen kívül eső vidékeken kell 
keresnünk vagy sajátlag szepesi fejlődés eredményének tar
tanunk.

Nyjk. jellemző nyelvi sajátságaiból legelőbb azokat emelem 
ki, melyek a legkeletibb sziléziai nyj.-hoz, t. i. a bialai-hoz kap
csolódnak és részint Weinhold hasonlítgatásai nyomán, részint 
saját magam megállapította adatok segítségével nyomon kisérem a 
nyugat felé eső többi sziléziai uyj.-okban: Kuhländchen, Oppaland, 
Glaz, tehát az úgynevezett Sziléziai-Felföld, ( Oberland) területén, 
a hol az úgynevezett «Gebirgsmiindart»-ot beszélik; vagy az ettől 
északra eső Sziléziai Alföldön ( Neiderland), főleg ennek Beuten, 
Deutsch-Wartenberg, Primkenau, Sprottau körüli területén; azután 
pedig a sziléziaitól nyugatra eső többi középn. nyj.-ok megfelelé
seire térek.

A bialai nyj.-sal egyeznek nyjk. következő nyelvi jelenségei:
1. Kfn. ö >  (u, éu (S3. §), a bialaiban e diphtliongus még 

ou-\al váltakozik (v. ö. Wan. 43. 1. 94. §. 9.: o V , e0iA és W’an. 
19.1.: brohiH és bre°uH =  ufn. Brot-nak a hangsúlylyal összefüggő 
váltakozását); ezen eredetibb ou diphthongus előfordul még a 
Kuhländchen, Oppaland nyj.-aiban, úgyszintén Boroszló környékén, 
valamint Gryphius műveiben. Ezen az alnémetben is előforduló 
hangváltozás területe Weinhold Df. 69. 1. 3. szerint sok középn. 
nyj. Achen, Luxemburg, Eifel, Odenwald, Ziegenhain, Eszakthü- 
ringia; azonkívül Ober-Altmühl, középső Majna és Queich.

9. Kfn. a >  ö, mely azonban csak r előtt és Itt előtt maradt 
meg (31. §) (v. ö. Wan. 35. 1. 18. § : jőrr, wö^r, hőh' — Jahr, wahr, 
Haar); a sziléziai Gebirgsdialekt-ben azonkívül nemcsak r előtt 
találjuk e hangváltozást, hanem még egész általánosan (v. ö. Weinli. 
Df. 59. 1. 3. és 0. Pautsch 35. §), úgyszintén a brüxiben (v. ö. 
Haus. 90. 1. 9.) s a felsőszász Dorf dia le kt-ben (v. ö. C. Franke: 
D. obs. D. 36. §. 1.) és egyéb felső- és középn. nyj.-okban. Ellen



ben a sziléziai Neiderl mában kfn. á >  au, mely változás korán 
fordul elő sváb íróknál, s ma is Schwabenben és Kösla, Nab. 
Pegnitz körül ismeretes; a felsőlausitziban á-vá lett (v. ö. Mich. 
31. §: ivür, hür — wahr, Haar).

3. Az ö-vá mélyített kfn. á egyébként az eredeti kfn. ő-val 
együtt ó.u, £u-\é diphthongizálódott nyjk.-ban (32. §); a bialaiban, 
a Kuhlándchenben és felsőlausitziban szintén általános e diph- 
thongizálás, de ott úgy látszik a diphthongusnak csak a hangsúlyos 
alakja uralkodik, t. i. ou (v. ö. Wan. 36. 1. 19. §. 5., Mich. 29. § és 
Weinh. Df. 62. 1. 3.; sőt a Kuhlándchenben azonkívül meg kfn. 
u, ú is diphthongizálódik em-vá).

4. Kfn. é >  £i, gi (l, n előtt és szó végén, v. ö. fent 45. § és 
Wan. 33.1. 16. §. 3.) egyúttal a sziléziai Neiderland fent megjelölt 
területén, úgyszintén a Spessart, Nab es Pegnitz vidékén (v. ö. 
Weinh. Df. 38. 1. 5.); de se a felsőlausitziban, se a felsőszászban, 
se a brüxiben nem diphthongizálódik a kfn. é.

5. Kfn. e >  {i, & (46. § és Wan. 4L. 1. 21. §. 5.: e°i, éri egy
szerű cons, előtt), úgyszintén a sziléziai Neiderland említett terü
letén és azonkívül az Odenwaldban (v. ö. Weinh. Df. 48. 1. 4.).

6. Kfn. ee >  (i, (valószínűleg kfn. é-vel való egybeesése foly
tán v. ö. fent 60. §, és Wan. 43. 1. 25. §. 1 : e°i), ugyanúgy Luxem
burgban (v. ö. Weinh. 48.1. 6.); — ellenben a többi sziléziai nyelv
járásokban (a bialain kívül), úgyszintén a felsőlausitziben (v. ö. 
Michel 51. §), az erzgebirgiben s néha a brüxiben (v. ö. Haus. 28.1.) 
?-vé lett a kfn. ce (e közvetítésével), mely ce >  i változás területe 
egyébként: a felső Majna, Pegnitz, Koblenz és Wetterau (v. ö. Weinh. 
Df. 43. 1. 6. s k. 1.).

7. Kfn. i >  e, mely változás Wan. 31. 1. szerint a sziléziai
ban egész általánosan el volt terjedve (nyjk.-ban is túlnyomó, v. ö. 
fent 48. §) s két cons, előtt most is mindig beáll (sőt nvjk.-tól 
eltérőleg még r +  cons. előtt is, v. ö. Wan. 30. 1. 3. és Weinh. Df. 
31. 1. 4. és a glazi nyj.-ra vonatkozólag v. ö. 0. Pautscli 41. §). 
A felsőszász nyj.-ban és pedig annak csak nyugati határszélén: 
Naumburg, Weissenfels, Wettin körül néha (v. ö. C. Franke: 
D. obs. D. 40. §. 2.) és a lipcsei nyj.-ban csak rr és — nvk.-től el
térően — r+cons. előtt áll be mindig e változás (v. ö. Albr. 28. § 
és C. Franke i. m. 59. §. 1.), sőt a brüxiben csakis r +  cons. előtt 
(v. ö. Haus. 24. 1. 3.).



E hangváltozást, mely az alnémetből került a közepn.-be, 
Weinh. Df. 31. s k. 1. szerint a legtöbb középrajnai és középn. nyj. 
ma is ismeri, t. i. Osterland, Unterharz, a thüringiai és Rhön- 
nyj.-ok, Kassel, Ziegenhain, Wetterau, Rheinhessen, Rheinpfalz, 
Trier, Luxemburg, Koblenz, Siegerland, Bonn, Eifel, Achen, Düren, 
Köln. A felsőnémet nyj.-ok közül ism erik: Oberdonau, Iller, Nab, 
Rezat. Ellenben a felsőlausitziban, a felsőszász nagyobb részében 
(es talán az erzgebirgiben is) ismeretlen e hangváltozás.

8. Kfn. ü >  e ; ez a bialai nyj.-ban általános (nyjk.-ban is 
tülnyomó, v. ö. fent 64. §), csak r előtt lett t-vé (v. ö. Wan. 45. 1. 
27. §. e°, l) (nyjk. r előtt ingadozik a gyakoribb % és az e, £ közt, 
v. ö. fent 63. és 65. §), a közsziléziaiban,*) azonkívül még r +  cons. 
előtt is (v. ö. Weinh. Df. 32. 1. 5.), a glazi nyj.-ban is kfn. ü >  e ; 
r előtt nyílt e vagy í (v. ö. 0. Pautsch 53 §); a felsőszászban 
— nyjk.-tól eltérően — csak r+cons. előtt következik be szabály
szerűen (de többnyire hangzónyújtással egybekötve, v. ö. Albr. 46. 
s kk. § és C. Franke: D. obs. D. 59. §. 1.), úgyszintén a brüxiben 
(v. ö. Haus. 24. 1. 3.); — de a felsőlausitziban nyoma sincs e 
hangváltozásnak.

9. Kfn. e >  a (34. § .és Wan. 51. 1., 0. Pautsch 40. §), mely 
hangváltozás egészen általános a sziléziaiban, lausitziban, vogt- 
landiban, meisseni-erzgebirgiben (a brüxiben is Haus. 22. 1. 2. 
szerint gyakori, kivéve a városi nyj.-t), felsőharziban, thüringiai- 
ban (v. ö. Weinh. Df. 23. 1.).

10. Szóközépi kfn. g-nek nyjk.-beli mediális ejtése (108. §) a 
sziléziai és az alsólausitzi nyj.-sál egyezik (v. ö. Weinh. Df. 83. 1. 
es W. Goessgen 19. 1.), míg a felsőlausitziban és a felsőszász nyj. 
északi részében (Dessau-Herzberg) szóközépen zöngék közt lágy 
zöngés spiráns felel meg (v. ö. Mich. 116. §: 3 , j  és C. Franke: 
D. obs. D. 4. §. 1. sőt 0. Pautsch 113. szerint a glazi nyj.-ban 
is), a brüxiben, felsőszászban, thüringiaiban zöngétlen spiráns 
(v. ö. Haus. 93. 1. és C. Franke i. m. u. o.).

11. Szóközépi kfn. cl és b a sziléziai-lausitziban — úgy

*) Közsziléziai nyj. (gemeinschlesisch) Weinh. Df. 19. 1. sze
rint a városi nyj. egész Sziléziában, mely a sziléziai nyj. magvát 
kepezi, egysegét képviseli; ez él azonkívül a keleti Közép-Szilézia 
nyj.-aiban (Brieg. Löwen stb.).
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mint nyjk.-ban — tiszta médiáknak hangzanak, p  és t pedig gyak
ran kemény zörej hangoknak és pedig hehezetesen (nyjk.-ban csak 
a szóvegi fortes vagy a szó végén fortesnek hangzó eredeti lenisek 
hehezetesek), úgy hogy tehát d és t, b és p  közt többnyire éles a 
külömbség. A felsőszászban azonban, úgyszintén a szász Felső- 
Lansitzban, valamint a brüxiben mindezek helyett ma középke
mény hangokat, azaz zöngétlen médiákat ejtenek (v. ö. C. Franke 
i. m. 4. §. 2. és Haus. 12. 1. 1.); de C. Franke i. m. 12. §. 3. szerint 
legalább a felsőszász nyj. a kfn. korszakban élesen megkülömböz- 
tette még a lágy, zöngés zörejhangokat a kémény zöngétlenektől.

12. -endig nyjk. e jellemző melléknévkepzőjére (111. §), mely 
tulajdonkép a participiumnak ig képzővel való továbbképzése 
(a kfn.-ben is, v. ö. Weinh. Mhd. Gram. 315. §: bluotendic, geben- 
dic, glüendic stb.), úgy a bialai nyj. emlékeztet (pl. W anieknél: 
rő'snig — rasend, brinig =  brennend, glinig — glühend) mint a 
többi sziléziai nyj. is (v. ö. Weinh. Df. 109. 1.: drcenig =  drohend, 
fám ig — fahrend stb.).

A bialai nyj.-tói eltérnek és egyéb sziléziai nyj.-okhoz kap
csolódnak nyjk. következő sajátságai:

1. Kfn. éi-nek nyjk.-beli (igaz, hogy kisebbmérvü) monoph- 
thongizálódása a-vá (68. §) a déli Glaz (=  oberdörfisch)*) és 
Oppaland nyj.-éval azonos (v. ö. Weinh. Df. 28. 1. 7.); a leibiczi 
nyj.-beli pedig inkább a felsőlausitzira és felsőszászra emlékeztet 
(v. ö. Mich. 45. § : £ és Albr. 54. §: é), vagy a deutschböhmischre, 
erzgebirgire és vogtlandira, a hol hosszú nyilt e-vé lett (v. ö. C. 
F ranke: D. obs. D. 4. §).

2. Szintúgy kfn. ome-nek á-vá való monophthongizálódása 
(70. §) legalább annyiban emlékeztet a déli Glaz és Oppaland 
nyj.-aira, hogy itt kfn. ou általában (de egyszersmind kfn. ü is) 
a-vá monophthongizálódik (v. ö. Weinh. Df. 28. 1. 8. és 0. Pautsch 
58. § oa omv >  ci és 49. § ü >  a). A deutschböhmisch, erz- 
gebirgi, vogtlandi nyj.-okban hosszú a-vá vagy nyílt e-vé egyszerű
södött ; a felsőszászban ellenben hosszú o-vá (v. ö. C. Franke: 
D /obs. D. 4. §), mely egyszerűsödés tökéletesen ment végbe a 
felsőszászban, csak az ouw- maradt meg uu-nak (v. ö. C. Franke 
i. m. 51. §).

*) 0. Pautsch 56. § szerint Glazban nyílt e-vé lett.
5Magyarországi német nyelvjárások. 3.
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3. Kfn. ei-nek nyjk.-ban (i, ft-vé válása azonban (67. §.) már az 
északsziléziaival*) (illetve annak fent említett területével) egyezik, 
s úgyszintén a felsölausitzival (v. ö. Mich. 49. §: ey), a thüringiai- 
val (Mühlhausen körül) és az unterharzival (v. ö. Weinh. Df. 48.1. 1.); 
míg a bialai sziléziaiban ae-vá s újabban a-vá lett, sőt a városok
ban kfn. í és kfn. ei egyfélekép ae-ba mentek át (v. ö. Wan. 47. 1. 
30. §: ae1, a); a sziléziai Neiderlandban általában szintén ae-xá 
vagy nyilt e-vé lett (v. ö. Weinh. Df. 36. s k. 1. és 39. 1. 8.). — 
E nyjk.-beli (i, <[i azonban esetleg még kfn. ei-nek sziléziai Ober- 
landbeli és azzal azonos felsőszász megfelelőjére is mehet vissza, 
t. i. é (v. ö. Weinh. Df. 36. 1. 11. és Albr. 54. §), mely kfn. é-vel 
együtt nyjk.-ban szintén (i, gi-vé lett.

4. Kfn. öM-nek e'i, gi-vé válása (71. §) szintén az említett 
északsziléziai vidék hangállapotának felel meg; úgyszintén a felső- 
lausitzinak (v. ö. Mich. 50 § : ey), azonkívül az északthüringiainak 
és a Lech nyugati nyj.-ainak (v. ö. Weinh. Df. 48. 1. 3: di). — 
Ellenben a bialai nyj.-ban oi-nak hangzik (v. ö. Wan. 48. 1. 31. § : 
óH és Weinh. Df. 62. 1. eu vagy néhol ei, általában e), a glaziban 
c-nek v. ö. Pautsch 59. §; a felsőszászban e-nek (v. ö. Albr. 65. §); 
a brüxiben leginkább de-nak (valószínűleg ei közvetítésével, v. ö. 
Haus. 32. 1.: de), az erzgebirgiben ae-nak.

5. Kfn. ht előtt álló kfn. e nyjk.-ban ge-vá lett, mely válto
zás végbemegy az északsziléziaiban (Neiderland), (de Weinh. Df. 
45. 1. 7. példáiban l, r-j-cons. g és eh előtt is), szórványosan a 
hegyek közt is, azonkívül Glaz grófságban (Löwenberg körül)**) és 
Schweidnitz és Zobten környékén (legalább gutturalisok előtt, v. ö. 
Weinh. u. o., ki Schmellerre hivatkozva a Rajna partjáról is említi 
e diphthongizálást). A többi összehasonlított nyj.-ban nyoma sincs 
e kettőzésnek; a keleti frank, felsőpfalzi, nyugati cseh nyj.-okban 
van ugyan diphthongus, de másféle s a eh kiesik (v. ö. C. Franke: 
Die Unterschiede stb. II. k. 1. füz. 88. 1.: knead =  Knecht, 
slead =  schlecht).

*) Ugyanott ejtik Liegnitz körül ugyané diphthongus első 
hangzóját hosszú é-nek mint a Szepesi Alföldön.

**) Tehát az ú. n. «oberdörfisch Dialekt»-ben, mely a glazi 
nyj.-sál ellentétben külömben is kedveli a dijjhthongizált ala
kokat (v. ö. 0. Pautsch 6. 1.), egytagú szavakban palatálisok 
előtt de vá lett a kfn. e (v. ö. i. m. 4Ö. § Jegyz.).



6. Az északsziléziai és az oppalandi nyj. szereti épúgy mint 
nyjk. az -e ragot elhagyni (v. ö. Weinh. Df. 93. 1.), épúgy a brüxi 
(v. ö. Hans. 38. s k. 1.), deutschböhmisch, erzgebirgi vogtlandi 
(v. ö. C. Franke: D. obs. D. 4. §), szintúgy a keleti frank és a felső
német nyj.-ok.; — ellenben a közsziléziai nyj. és a Gebirgsmundart 
s általában a középn. nyj.-ok nagyon konservativek e tekintetben; 
a mellett azonban az északsziléziai nyj. és a Gebirgsmundart, s 
úgyszintén a felsőszász és néha az erzgebirgi nyj. keleti része is 
(v. ö. C. Franke: D. obs. D. 4. §. 2.) nyomatékosítás kedvéért 
gyakran meg is toldanak egyes szavakat e-vel(v. ö.főkép aC.Franke: 
Die Unterschiede stb. I. 2. 270. lapon említett névmási alakokat 
és a nyjk.-belieket fent 93. §. Jegyz.; 1. azonkívül Mich. 59. § és 
Weinh. Df. 136. 1.).

Kfn. ú-nak nyjk.-beli megfelelője, t. i. ao (56. §) azonban a 
felsőlausitzi- és felsőszászhoz csatlakozik (v. ö. Mich. 40. § és 
Albr. 51. §; au) (bár az északszileziaiban is mutatkozik néha e vál
tozás, v. ö. Weinh. Df. 60.1. 3.); a brüxiben is äo (v. ö. Haus. 30.1.: 
do); míg ellenben a bialai sziléziai nyj.-ban az $u-n keresztül csak 
újabban kezd ao fellépni (v. ö. Wan. 45. 1. 28. §. 2. 3.: eV , ao1), 
a Kuhlándchenben o/t-vá lett (v. ö. Weinh. Df. 62. 1. 3ü, a glaz*)- 
oppalandiban a-vá (úgyszintén a kfn. ou is), mely mindkét változás 
területe még: Erzgebirge, Vogtland, Altenburg, Wetterau, Taunus, 
Odenwald, Pdieinpfalz, Hundsrück, Trier (v. ö. Weinh. Df. 28.1. 8.).

Kfn. OM-nak nyjk.-beli {u, (tu megfelelése nem egyezik köz
vetlenül e nyj.-ok egyikével sem ; hanem ha figyelembe veszszük 
azt, hogy nyjk.-beli {n, Zu az említett bialai ou közvetítésevei (v. ö. 
fent a kfn. o, 6 >  *ou >  {u, Zu változás összehasonlítását) szárma
zott kfn. á, ő, o-ból, akkor vagy azt kell feltételeznünk, hogy a 
kfn. ou, melynek megfelelője a felsőlausitziban ma is ou (v. ö. 
Mich. 49. §), egybeesett a kfn. o ő-ból származott ou-\al, s vele 
együtt lett nyjk.-ban (u, fw-vé; vagy pedig előbb monoplithongizá- 
lódott a kfn. ou ö-vá, mely egyszerűsített d még ma is megvan a 
közsziléziaiban és a Gebirgsmundartban (v. ö. Weinh. Df. 60.1. 1.) 
úgyszintén a felsöszászban (még pedig itt -ouw kivételével egészen 
ment végbe e monophthongizálódás, v. ö. C. Franke: D. obs. D.

*) O. Pautsch 49. § szerint azonban a glaziban az ü >  ao 
változás a rendes, az a-vá való monophthongizálás pedig kivételes.
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51. §), az alsólausitziban (v. ö. W. Goessgen 13. L); vagy azt 
kell feltennünk, hogy kfn. ou nagyon korán 5-vá*) monophthon 
gizálódott, melyet meg ma is találunk az au megfelelésen kívül 
Glaz- és Oppalandban (sőt kfn. ü helyett is), szintúgy egyéb 
közepn. vidékeken : Erzgebirge, Vogtland, Taunus, Mainz, Oden
wald, sőt Trierben is (v. ö. Weinh. Df. 28. 1. 7.).

Habár tehát az eddigiek alapján azt mondhatjuk, hogy nyjk. 
leginkább a sziléziaival egyezik, mégis lényeges külömbségek is 
mutatkoznak köztük.

így a sziléziai nyj. hangmennyiségi törvényei elütnek nyjk.- 
eitól. A sziléziai nyj. ugyanis szereti az egytagú szavak rövid voca- 
lisait megnyújtani, sőt a kfn. o-t és a-1 ilyenkor diphthongizálja is 
(v. ö. Waniek 44. 1. 27. §. 3.). Az erzgebirgi nyj.-ban sok egytagú 
főnév — nyjk.-tól és az ufn. irod. nyelvtől eltérőleg — az egyesben 
hosszú vocalist tüntet fel, a többesben azonban rövidet (v. ö. 
Hausenblas 38. 1.).

A hangmennyiségi törvények külömbségével összefüggésben 
abban tér el a sziléziai nyj. a mi nyjk.-tól, hogy ott hosszú vocalisok 
után a szóvégi b, d tiszta médiának hangzanak (v. ö. Weinh. Df. 
71. és 75. 1.), sőt hosszú vocalis után és liquidákkal kapcsolatban 
még a szóvégi kfn. t vagy ufn. tt helyébe is d vagyis media lép 
(v. ö. Weinh. Df. 77. 1.), épúgy a kfn. sch hosszú hangzók után 
zöngéssé lesz, még szóvégen is (v. ö. Weinh. 81. s k. 1.).

A sziléziai nyj.-ban azonkívül az -ig képző g-je szó végén 
lágy aspiratának hangzik (v. ö. Weinh. Df. 83. 1.), ellenben a mi 
nyjk.-ban ep csak az -ig (és -endig) képző g-je szó végén zön
gétlen, szóközépen zöngés spiránsnak hangzik (110. §), ép úgy 
a dubraucki (alsólausitzi) nyj.-ban is (v. ö. W. Goessgen 19. 1.).

A nyjk.-ban meglehetősen elterjedt * svarabhakti (93. §) van 
a bialai nyj.-ban legalább e két szóban: Berg és Milch (v. ö. Wan. 
29. 1. 15. §. 2.: me2lich, bárig), de a sziléziai nyj. általában nélkü
lözi a svarabhaktit (v. ö. Weinh. Df. 23. 1.: Bark =  Berg és i. m. 
83. 1.: Balk, Berk, Burk); de a nyjk.-beli b a r szót egészen úgy

*) A mellett szól az, hogy nyjk.-ban a kfn. ouw helyén még 
ma is 5-t találunk nyjk.-ban, mert itt a w szilárdította az a-t mind
addig, míg a többi ou-ból keletkezett 5 átment ö-ba (és folytatólag 
4u, fw-be), azután kiesett a w.
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ejtik keleti frank területen (Bamberg körül, v. ö. C. F ranke: 
Unterschiede II. 1. 80. 1.).

Nyjk. jellemző vonatkozó névmása: vqzsr, vqsd, vqsds helyett 
a sziléziai nyj. az nfn. «der» mutató névmást használja (v. ö. Weinli. 
Df. 141. 1.).

Viszont nyjk. nem ismeri a sziléziai és felsőszász nyj.-oknak 
jellemző «ock» szavát (ufn. «nur, bloss, doch« értelemben), mely 
Gradl szerint (Die öst.-ung. Monarchie in Wort und Bild, Böhmen 
I. 608. 1.) a felsőszász és sziléziai nyj. siboletje; hanem a helyett 
a nqr =  ufn. «nur» szót használja, mely Gradl szerint a frank 
és bajor nyj. sajátsága.

A bialai nyj.-ban szórványosan előfordulnak kivételek a laut- 
verschiebung alól (v. ö. Wan. 7.1.: etta =  jetzt, doH, det, geso'2tt =  
gesetzt), nyjk.-ban ezekben is affrikáta van.

Nyjk. megkülömbözteti az ufn. zwei számnév nemeit (141. §), 
a sziléziai azonban s a leibiczi nyj. nem (v. ö. Weinh. Df. 144. 1.).

De a főkülömbség nyjk. közt és a sziléziai nyj. közt az, hogy 
nyjk.-ból ép úgy mint a keleti felsőnémet nyelvjárásokból kihalt 
az erős praeteritum (sőt nyjk.-ban a gyenge is egyes töredékektől 
eltekintve, v. ö. fent 160. §), s azonkívül is tért hódított a gyenge 
igeragozás (v. ö. fent 153. és 148. § és Lumtzer 187. és 188. §); ellen
ben a sziléziaiban az erős praeteritum teljes erejében él, s csak néhány 
erős ige lett gyenge ragozáséivá (v. ö. Weinh. Df. 123. és 127. 1.).

Nyjk.-ban általánosult kfn. -chin kicsinyítőképző Weinh. Df. 
122. 1. szerint legalább a régebbi sziléziai nyj.-ban megvolt, de ma 
már egészen kiszorította azt a kfn. -lín, s ez umlautot nem okoz. 
Az utóbbi képző nyjk.-ban sokkal ritkább mint az előbbi és umlauttal 
jár együtt. Az északsziléziaiban azonkívül -ang képző is fordul elő.

Az összehasonlítás folyamán az adatok legnagyobb része a 
bialai nyj.-ra utalt bennünket, onnan a Kuhlándchenen át a hegy
ség mentében Oppaland, Glaz felé vezetett, részben az északszilé
ziai Neiderlandba; onnan a Felső-Lausitzon keresztül a felsőszász 
nyj. meglehetős mellőzésével az Erzgebirgen keresztül vogtlandi, 
részben keleti frank, északthüringiai vidékre vitt, sőt némely hang
változás egészen a Rajnáig.

De e hangváltozásoknak főkép a thüringiaihoz és az azt kör
nyező középn. nyelvjárásokhoz való viszonyát ezen előmunkálatok 
után sajnos más alkalomra kell lialasztanom és azért még korai
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nak tartom azt, hogy ez összehasonlításból messzemenő következ
tetéseket vonjak nyjk. és bevándorlóink eredetére vonatkozólag.

Mindenek előtt azon hangváltozások eredetét és határait kell 
pontosan megállapítani, melyek nyjk. eredetének eldöntésére nézve 
elsőrangú fontossággal bírnak; ilyenek főkép: a kfn. ouw >  ä 
hangváltozás és a ht előtti kfn. é'-nek oe-vá válása, melyek egyúttal 
a főkülömbségek nyjk. közt és a leibiczi nyj. közt, azonkívül fontos 
az ig képzőbeli szóvégi g-nek spiráns megfelelése.

Tagadhatatlan, hogy nyjk. az összehasonlított nyj.-ok közt a 
sziléziaival (és pedig a bialaival, oppalandival, glazival és bizonyos 
tekintetben az északsziléziaival) aránylag legjobban egyezik, de 
azért nyjk. több lényeges sajátságára vonatkozólag se a sziléziai 
nyj., se a többi összehasonlított nyj. nem nyújt tám pontot; ép azért 
múlhatatlanul szükségesnek tartom ez utóbbiak megfeleléseit inkább 
nyugatra fekvő nyj.-okban keresni, s ezek segítségével remélhetőleg 
sikerül megállapítani a korábbi bevándorlók zömének hazáját.

Y. NYELVJÁRÁSUNK MAGYAR KÖLCSÖNSZAVAL
Egyrészt az a körülmény, hogy a lakosság egy kis része bírja 

a magyar nyelvet, másrészt az iskola, főkép azonban azon magyar 
ajkú cseregyermekek — leginkább a szomszédos Gömör megyéből — 
kik évenkint nyjk. területén időznek, közvetítették a következő 
magyar szavaknak nyjk. szókincsébe való felvételét:

älas — országút melletti kocsiszín. Ez megfelel a magyar 
«állás« szónak, mely mint magy. kölcsönszó a déli szlávoknál is 
ismeretes, t. i. álás (Melich Ny. K. XXV. 289.).

aldamas, aldamas, qldrmas =  ivás vételkor. Ez megfelel a m. 
áldomás szónak (Schröer XXV. 240.), mely a tótba is átment, t. i. 
aldamás — Reugeld (Halász Ny. XVII. 251.) a ruténbe: äldamäs, 
odomäs (Csopey Ny. K. XVI. 271.); az erdélyi szászok is ismerik: 
aldemasch, almesch (Wlislocki Phil. K. X. 365.) álmasch (Jacobi 8.); 
általában a felsőmagyarországi németek: aldemasch, almesch (Ba
lassa Phil. K. IX. 387).

bábrqen*) =  lassan és ügyetlenül csinálni valamit (Genersich

*) Nyjk. nagyon sok tót igét vett át -qen végzettel megtoldva. 
E végzetet W. Goessgen (23, 39, 41. I.) az -ern német igeképzőből 
származtatja, nézetem szerint azonban nyjk. ezen tót igéknek elő-



Y. 141., Schröer XXV. 241.); ez megfelel magy. babrál vagy a tót 
babrai szónak. Miklosich azonban a magy. szót a szlávból származ
tatja, v. ö. cseh babrati, lengyel babrac (Ny. XI. 72.); mint magy. 
jövevényszó megvan az erdélyi szászoknál: babrelen — pantschen 
(Wlisl. Phil. K. X. 365.), v. ö. lent dalqen és fujqen.

hágó =  a pipából kivert dohány. A szó a magy. bagó szó át
vétele, s megvan az erdélyi szászoknál: bagó (Jacobi 9); a bánáti 
sváboknál: bagó (Horger Phil. K. XXIII. 705.); a déli szlávoknál: 
bagov (bagou)  (Melich Ny. XXY. 290.); az oláhoknál: bägän (Alexics 
Ny. XVI. 346.); a ruténeknél: bägütv (Csopey Ny. K. XYI. 272.).

bajus, bahas (^ ^) többese: bajusu, bahusn, kicsinyitője hajisryn. 
Szintígy hangzik a leibiczi nyj.-ban is, t. i. bajus <  magy. bajusz 
(Lumtzer 107. §); Szomolnokon : de bajussen többes (BalassaPh. K. 
IX. 387.); az erdélyi szászoknál bajussen (Wlisl. Ph. K. X. 365.); 
a tótban bajúz (Halász Ny: K. XVII. 252.).

basama =  magy. káromkodás; rendesen : basama kristusát 
(vagy kristusárt), hasama t,ir{mtdU ; basama Iqikus (utóbbi való
színűleg magy. baszama lelkit, melyet még Németországban is is
m ernek: Bassa Manelka, v. ö. Horger Ph. K. XXIII. 705., s u. o. 
a bánáti svábok káromkodásait: bászámá, bdszdmaszta, bászdmá 
teremtete, basaina zistenit). A szókezdő b nélkül is nagyon gyakori 
nyjkban, t. i. asama, qsama, qsama fek,i (v. ö. M. Tsz. 589. fékomatta).

hatéi =  a családon kívüli minden úr, a gyermek nyelvében <  
magy. bácsi; e magy. kölcsönszót ismerik az érd. szászok: bátscln 
(Jacobi 9.); a bánáti svábok: bácsi (Horger Ph. K. XXIII. 705.); 
a rutének baci (Csopey Ny. K. XVI. 272.).

betyár, bedjar — 1. neveletlen vad gyermek; 2. ló neve meg
felel a magy. betyár szónak, s ismerik e magy. kölcsönszót az érd. 
szászok: betár — 1. vad gyermek, 2. ló neve (Jacobi 10.), a rutének: 
betár (Csopey Ny. K. XVI. 173.); a déli szlávok : bet'ar =  a ki csak 
nyáron béres (Melich Ny. K. XXV. 291.).

birqs =  szeszfőzőben alkalmazott szolga; ez megfelel a magy. 
béres szónak, mely mint magy. jövevényszó ismeretes az érd. szá
szoknál: birdsch, béráscli =  Ochsenknecht (Jacobi 11.); a bánáti 
sváboknál: béres, bíres =  béres (Horger Ph. K. XXIII. 705.); a déli

szór -aj végzetű imperativusát vette át (ezt használja ma is), s
ehhez tette aztán hozzá az -n nemet infinitivusvégzetet és a többi
személyragokat.
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szlávoknál: híres =  egy évre fogadott férfi szolga (Melicli Ny. K. 
XXV. 288.), a ruténeknél: hires — Knecht, Ackerknecht (Chop. 
Ny. K. XVI. 273.); a románoknál hír is (Alex. Ny. XVI. 354.).

bizotman — megyebizottmány tagja. Ez megfelel magy. bizott
mány szónak, gyakori összetétel: hizotmanv^udl — megyebizott
mány választása.

bogants (^ több. bogantsn — fűzős czipő, megvető értelem
ben ; megfelel magy. bakancs-nak (Genersich VI. 308. és Schröer 
XXV. 248. =  Pogantschen). Magy. kölcsönszóként tótul hakanca 
(több. hakance), csehül hakance (Halász Ny. XVII. 252.), rutén nyel
ven bokänci, hogänci =  Schnürstiefel (Csopey Ny. K. XVI. 272.), a 
bánáti svábok nyelvében bakancsn,pakancsn (Horger Pb. K. XXIII. 
705.). (/i-nak g-\é változására 1. még: hegas és ragötsi).

botékor (^ -i) több. bocskörn — alaktalan czipő. E szó vagy a 
magy. bocskor =  Bundschuh vagy a tót backor =  geflochtener 
Winterschub, átvétele, mely utóbbi szó azonban tkp. magyar köl- 
csönszó (Halász Ny. XVII. 535.); e magy. kölcsönszót használják 
a déli szlávok : botkor, botkor a (Melicli Ny. K. XXV. 292.); az érd. 
szászok: botséhkor — 1. Bundschuh, 2. Bundschuhträger (Jacobi 
12.); a rutének: bockär (Csopey Ny. K. XVI. 274.).

butskd — kamasz, zömöktestű ember; megfelel a magy. buczkó 
szónak (=  zömök); a magy. diáknyelvben is megvan, v. ö. Dobos 
38. 1.: buckó — I. és II. osztálybeli növendék. Magy. kölcsönszó
ként megvan a tótban : bucko, bucok — pofók, lengyelben : bucko, 
bucek —■ ein dickbackiger (Halász Ny. XVII. 253.).

bundd =  bőrrel bélelt téli kabát; <  magy. bunda. Nyjk.-ban 
gyakran m ondják: d bundd krigg =  szidást kapni (v. ö. Dobos 34.: 
bunda, diáknyelven =  szekunda). E magy. kölcsönszót ismerik a 
rutének : bunda, budä (Csopey Ny. K. XVI. 274.), az érd. szászok : 
bunda =  Winterpelz (Jacobi 12.), a bánáti svábok: bundd =  prémes 
bunda (Horger Ph. K. XXIII. 706.).

bunkgs — nagy bot; megfelel a magy. bunkós bot, bunkó 
szónak. A déli szlávok is átvették e szót a magy.-ból: bunkous — 
Stössel vagy bunko11 =  magy. bunkó (Melich Ny. K. XXV. 293.). 

dalqen =  énekelni; <  magy. dalol, v. ö. fent bäbrgen ésfujqen. 
dtres =  pad, a melyen a bűnösöket elverték; megfelel a magy. 

deres szónak (Lumtzer 86. §); a bánáti sváboknál deres (Horger Pb. 
K. XXIII. 707.), a ruténeknél deres =  kínpad (Csopey Ny.K. XVI. 274.).



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

dolomqn, dölomqn =  inkább tréfásan, szép kabát; <  magy. 
dolmány =  díszkabát. Ez nagyon elterjedt köicsönszó, ismerik a 
bánáti svábok: dolman (Horger Pb. K. XXIII. 707.); az érd. szá 
szók dáhmán, dalmán f. = hosszú kabát, a lutheránus papok nyári 
dolmánya (Jacobi 14.), a tótok: dolinán, dolomán, dolman, csehül 
is: doloman, lengyelül: doloman, dolaman (Halász Ny. K. XYII. 
301.). Tehát valószínűleg a szláv alakok befolyása alatt jutott e 
magy. köicsönszó nyjk.-ban a másik o-lioz.

drama — czigarettafaj neve; magyarul is dráma (1. mad jár 
és licit y).

drötqs =  Draht-, Kastelbinder; <  magy. drótos tót. A bánáti 
svábok is ismerik: drótos (Horger Ph. K. XXIII. 707.); az érd. 
szászok is : drótos (Kisch : Nösner W. u. W. 37. 1.).

tha, indulatszó, a csodálat kifejezésére, <  magy. ejha; épígy 
a bánáti sváboknál (Horger XXIII. 708.) és az érd. szászoknál: 
éhá (Jacobi 14.).

eVjn — vivat <  magy. éljen (Lumtzer 100. §); a bánáti svá
boknál: éljen (Horger Ph. K. XXIII. 708.), ott valamint a mi nyjk.- 
ban is gyakran mondják: s maol liqldn ont eV’jn  kroesn =  ne fe
csegj, hanem kiálts «éljen»-t!

qmbrsik vagy qmbrsék =  szerénység; rendesen így utasítanak 
rendre egy szemérmetlen tolakodót: hő dqx d besyn $mbrsek =  légy 
kissé szerényebb! (— ufn. habe doch ein bischen «emberség!«).

fák  — magy. fakó ló. A magyar szó a tótba is átment: fakó  
(kuon) =  fakó ló; vagy pedig: fako,fakovi — fahl (Halász Ny. XYII. 
301.); a ruténbe is: fäkovä — sárga ökör, fakal'd  — sárga tehén; 
és fala vistyj (Csopey Ny. K. XYI. 277.); az erdélyi szászoknál fáku  
=  halványsárga lovak és marhák (Jacobi 14.); a bánáti sváboknál, 
főleg Fehértemplomban: fakó üi(Horger Ph.K. XXIII. 708.). Az sincs 
külömben kizárva, hogy a tót nyelv közvetítésével került nyjk.-ba.

fitskd, fitskqs =  fürge, csinos legény. Itt is kérdéses, vájjon a 
magyar ficzkó szót vette-e át nyjk. vagy pedig a tót nyelvből szár
mazott-e át, a hol fickó (=  henczegő, könnyelmű dandy paraszt- 
legény) szintén magy. köicsönszó (Halász Ny. XVII. 301.), úgy



szintén a deli szláv nyelvben: fickos (Melich Ny. K. XNV. 295.). 
Az érd. szászok is átvettek: jizko (Jacobi 15.), és a bánáti svábok 
fickó (Horger Pb. K. XXIII. 708.).

fögmqk =  csirkefogó, csintalan; <  magy. fogd meg. A bánáti 
svábok is átvették: fogmék =  1. naplopó, 2. a pandúrok gúnyneve, 
3. gyakori kutyanév, 4. kutyauszítás szava (Horger Ph.K. XXIII. 708.1.

fokos =  erős bot, melynek végére kis sárgaréz vagy vas bal- 
tácska van erősítve; <  magy. fokos. Epígy a bánáti sváboknál is 
fokos (Horger Ph. K. XXIII. 708.), az érd. szászoknál fokosch — 
Streitaxt (Wish Ph. K. X. 365.), a déli szlávoknál fokos a bécsiek 
is ismerik afokosch-t (Melich Ny. K. XXV. 295.). 

fujqen =  a szél fu j; <  magy. fújni.
gjhalás (<~- <-> -'-) =  lárma, zűrzavar, v. ö. magy. hallároz 

lármáz, kiabál, lármásan kiabál, pöröl (M. Tsz. I. 793.).
gqtyn, többese gqtr^n =  alsó nadrág. A leibiczi nyj.-ban 

gatya (Lumtzer 39. §) <  magy. gatya. Mint magy. kölcsönszó be
hatolt a déli szláv nyelvbe gáti (többes; Melich Ny. K. XXV. 296.), 
a ruténbe : gät’i, gät’ä (Csopey Ny. K. XVI. 278.), a bánáti svábok 
nyelvebe: gdtyá, gatdrhózn (Horger Ph. K. XXIII. 708.).

galas, galas =  magy. gulyás (hús); a bánáti sváboknál galas 
(Horger XXIII. 708.), az érd. szászoknál is gulásch, guVásch n. 
(Jacobi 16.).

hqedak — kisbiró, városi v. megyei hajdú; ez megfelel a magy. 
többesszámú hajdúk szónak; a leibiczi nyj.-ban háeduk (Lumtzer 
115. §. 5. jegyz.); a bánáti sváboknál hajdúk =  városi vagy megyei 
hajdú (Horger Ph. K. XXIII. 708.); a déli szlávoknál: hajduch =  
városi szolga (Melich NyK. XXV. 297.).

hajuk =  magy. halljuk; hotyvöt =  hogy volt? Epígy a bánáti 
sváboknál: hajuk, hogy vöt (Horger Ph. K. XXIII. 708.).

hcgas - semmire kellő, hasznavehetetlen; rendesen megszó- 
htáskép használják: da kromr hcgas — te sovány gebe (emberekről 
és rossz lovakról); megfelel a magy. hékás szónak, mely a déli szlá
voknál he'kds =  bizalmaskodó, s legtöbbször sértő megszólítás (Melich 
Ny. K. XXV. 297.). A k > g  változásra nézve vő. bogants és ragötsi. 

helty — czigarettafaj neve; <  magy. hölgy, 1. madjar és dráma, 
hönvct =  magy. honvéd, katona; hasonlókép az érd. szászok

n á l: homvet (Jacobi 189, a ruténeknél: honvéd, honvédá (Csopey Ny. 
K. XVI. 280.), a bánáti sváboknál: hamvét (Horger Ph. K. XXIII. 708 ).

74
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húsár (w -£-)—magy. huszár, katona; húsárka (<-> & ^)=hetyke, 
férfias fellépésű, durva nő. Mindkét jelentese van az érd. szászok
nál e magy. kölcsönszónak i s : huszár (Jacobi 19.); a tótban húsár, 
csehül húsár, lengyelül húsár, usar, huzar (Halász Ny. XVII. 306.).

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

istn =  magy. Isten ; de csak e fordulatban használják: istn 
es dr altstd =  Isten ist der älteste, mely tréfás elferdítése e magy. 
pohárköszöntőnek : Isten éltesse !

kamps — labdajáték neve : rendesen többesben használatos : 
kampni sl(un — a labdát magasba elütni. (Sem ez, sem pedig a 
pozsonyi gampos nem tartozik a magy. kapós vagy kapni igéhez, 
a mint Schröer: Nachtrag zum Wb. 277. 1. hiszi, hanem a magy. 
kampó, kampós bot =  ütőfa szóból ered, v. ö. Dobos: A magi!, 
diáknyelv 50: kampázni =  labdával kiverőt játszani). A bánáti 
sváboknál mondják: kámpus (Horger Ph. K. XXIII. 709.), az érd. 
szászoknál: kapd, kapó — kapóra ütni a labdát (Jacobi 22.).

kakas, kokas =  magy. kakas. De ez nyjk.-ban szláv átvétel 
is lehet; (a magy. kakas szó külömben is szláv jövevényszó, v. ö. 
Miklosich Ny. XI. 223.); de a magy. kakas szó van meg e nagy- 
lomniczi dűlő nevében: koksvis =  ufn. des Kokas (vagy Kakas) 
Wiese, Kakas rétje. (Kakas t. i. a kakaslomniczi Berzeviczyek ősé
nek Gallus-nak magyarosított neve, a honnan magát Nagy-Lom- 
niczot is Kakas-Lomnicznak hívták.) — A bánáti svábok nyelvébe 
nem a magy.-ból került a kokos szó, hanem az oláhból (kokosu) 
(Horger Ph. K. XXIII. 709.); az érd. szász kokssch, kokosch több. 
kekesch: die Hähne, magy. kölcsönszó (Jacobi 22.).

koldos, kqldqs =  tolvajkodó ember vagy ilyen kutya; <  magy. 
koldus (Lumtzer 62. §).

korbats =  m. korbács ; magy.-ból van kölcsönözve a tót korbac 
(Halász Ny. XVII. 446.), román korbac (Alex. Ny. XYI. 544.), érd. szász 
korbátsch (Jacobi 22.), bánáti sváb kárbácsn, kdrvácsn, korbácsa— 
korbács; turchkárvácsn=megkorbácsolni (Horger Ph.K.XXIII.709.).

kort? — rövid női kabát; kicsinyítője: kortan; <  magy.kurta 
(Balassa Ph. K. IX. 388.), a mely maga is aln. eredetű (Melich: 
Melyik nyj.-ból valók . . . 16. §); magy. kölcsönszó az érd. szászok
nál : kurtéchen és kurtáidén; a székelyeknél: kürti és kurtékli 
(Jacobi 23. és Wlisl. Ph. K. X. 365.).
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kutyavqrk moxv vagy kutyavqrk hqldn =  leszidni, ránczba 
szedni; <  kutyadolgot csinálni.

logos, lögqs =  lógós ló, vagy tunya ember; rendesen mond
ják: forn lögqs önspqn =  két ló mellé a harmadikat lógósnak be
fogni (=  ufn. für einen «lógós» anspannen). Ez aligha közvetetlen 
átvétel a magy.-ból, hanem inkább a tót logos (lengyel logosz, lo- 
kosz =  Kenner, Pferd) szó meghonosodása, mely maga is magy. 
kölcsönszó (Halász Ny. XVII. 447.); úgyszintén a rutén lögösnyj 
(CsopeyNy.K.XVI.283.)és déli szláv /o“í/ou,5 (Melich Ny.K.XXV.299.).

madjar vagy madjr ecmbr =  magyar em ber; madjarkd vagy 
madjarklyn =  magyar asszony vagy lány; így nevezik főként a csere
gyermekeket. Azonkívül ismerik a madjar (— magyar) nevű cziga- 
rettafajt; úgyszintén a dráma (m. dráma) és heliy (m. hölgy) nevűt.

mamlas =  tátott szájú, mafla. Nyjk. e kölcsönszava való
színűleg a tótból származik, a hol külömben mamlasz szó maga is 
magy. kölcsönszó (Halász Ny. XVII. 448.). Melich azonban való
színűnek tartja, hogy a magy. szó szláv jövevényszó (Melich Ny. K. 
XXV. 299.). A bánáti svábok a magy.-ból vették át a mámlász szót 
(Horger Ph. K. XXIII. 710.).

matyasf^ugl — Eichelhäher; <  magy. mátyás. Az érd. szász
ban mát'ás (Jacobi 24.), a bánáti svábban: mátyás =  szajkó (Horger 
Pb. K. XXIII. 710.).

pöetas =  magy. pajtás. Mint magy. kölcsönszó el van ter
jedve a tótban pajtás (Halász Ny. XVII. 449.), a ruténben pajtás 
(Csopey Ny. K. XVI. 285.), az érd. szászban paitásch (Jacobi 25.), a 
bánáti svábban pajtás (Horger Pb. K. XXIII. 711.).

pandúr vagy bandür, többese pandáira — niagy. pandúr. A tót 
pandúr vág}7 a magy.-ból vagy a németből származott át (Halász 
Ny. XVII. 449.); magy. kölcsönszó a bánáti sváboknál pandúr =  
1. városi rendőr, 2. megyei v. városi hajdú, huszár (Horger Ph. K. 
XXIII. 711.); az érd. szászoknál pandúrén többes (Jacobi 26.).

paprika =  magy. paprika ; paprikas =  magy. paprikás hús. 
(Ismeretes azonkívül paprikajgntsi =  magy. Paprikajancsi, mint 
gúnynév). A magy. szó átment a tó tba: paprika (Halász Ny. XVII. 
449.), a ruténbe päprigä (Csopey Ny. K. XVI. 285.). az érd. szászba: 
paprika, paprikás (Jacobi 26.) s épígy a bánáti svábba (Horger 
XXIII. 711.).

paputs, többese paputsn =  magy. papucs. Mint magy. jőve-
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venyszó található a déli szlávoknál papuca, a lengyeleknél papuc 
(Melich Ny. K. XXV. 300.), az érd. szászoknál paputschen több. 
(Jacobi 26. és Wlisl. Ph. K. X. 365.), a bánáti sváboknál: pápucsn 
(Horger Ph. K. XXIII. 711.).

paraputs — a család apraja, nagyja; <  magy. perepnty, mely 
szó a bánáti svábok nyelvébe is átment: pereputy (Horger Ph. K. 
XXIII. 711.).

pöarsek =  magy. pohárszék; ezen szó a városiak nyelvéből 
került nyjk.-ba, de most már csak nagyon ritkán használják. Mint 
magy. kölcsönszó az érd. szászoknál párszek — eine Art Kredenz 
zum Aufstellen von Geschirr und Bechern, párszeik, pohárszele =  
Schenktisch (Jacobi 26.); a románoknál parsek =  Glasschrank 
(Alex. Ny. XVII. 16.), a ruténeknél pohársék =  ufn. Kredenz 
Csopey Ny. K. XVI. 286.).

prímás =  magy. czigányprimás ; a bánáti sváboknál is : prí
más (Horger Ph. K. XXIII. 712.).

rádas =  magv- ráadás ; a bánáti sváboknál i s : rádás (Horger 
Ph. K. XXIII. 712.).

rakötsi mqrs (vagy néha ragötsi, mint fent magy. hékás >  
lugas és magy. bakancs >  bogants); ennek megfelel magy. Piákóczi- 
induló =  ném. Kákóczi-Marsch.

rutskd =  egyfülű faedény. De ez aligha a magy. rocska szó 
átvétele, hanem inkább a tótból származott át, ámbár Miklosich a 
tót rócka szónak (ószl. raclka) magy. eredetét valószínűnek mondja 
(Miki. Ny. XI. 416.).

sábat =  ném, herein ! <  magy. szabad.
S£ik,> =  régi, rozoga szék; <  magy. szék. (A leibiczi nyj.-ban 

seikj =  Szőke, ökörnév, magy. é-nek ei-vé diphthongizálását ille
tőleg 1. fent érd. szász párszeik.)

sqrpin — magy. serpenyő; a leibiczi nyj.-ban tsrpin (Lumtzer 
120. §) (szókezdő s-nek ts-\é válását, v. ö. fent 119. §). (A Szepesi 
Felföld városaiban gyakran így is m ondják: sqrpend ^ ^ w, t. i. a 
magy. szót a kfn. -inne képzővel tovább képezik, v. ö. fent 85. § 
és 89. § az inne képzőt.)

talpas =  ügyetlen fiú; <  magy. talpas =  Fussoldat, Breitfuss.
tqrdfqrd =  motóla, mely két egymás fölé illesztett pálczákból 

képezett fahengerböl áll, melyek a fonal kifeszítésére szolgálnak; a 
fonalat kerék segítségével e hengerekről a csévére gombolyítják fel,
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a mi a fahengerek lármás zörgésével jár. Scbröer (XXY. 254.) e 
svájczi szóból származtatja: «dür fürre (durch fürhin?) — dem 
ganzen Baume nach, hin und her»; említi hozzá a «magy. tere fere =  
Geschwätz, térni =  wenden, teregetni =  drehen» szavakat. Balassa 
(Ph. K. IX. 388.) szintén a magy. terefere =  fecsegés szóból szár
maztatja. Melich azonban a tót terefere szóból magyarázza (Ny. 
K. XXV. 472.), s én is inkább tót kölcsönszónak tartom.

tarqmtdtd (^ ^ w w) és tqrdmtqtd (w w ^ w) magy. teremtette, 
szídáskép; többnyire ezek járják: tdrqmtdtd mqxn — összeszidni 
(tkp. teremtette machen); tqramtqtd 7iqg dm^udl =  teremtette még 
egyszer (t. i. csináld, akkor lesz haddelhadd!); tqramtqt# hqldv*) 
nqr> 9in(udl; ritkán hallani ezt i s : tsutqrdmtqtoen — magy. össze- 
teremtettézni, szétrombolni. Az érd. szászok is mondják: táram- 
tätä kút'a tärämtätä (Jacobi 33.), a bánáti svábok: teremtete (Hor- 
ger Ph. K. XXIII. 713.).

tesik, tqsek (^ ^) =  magy. tessék, udvariaskodásképen; épígy 
a bánáti svábok is mondják: tesék, tesek, tesik (Horger Ph. K. 
XXIII. 713.).

tok f. =  főleg a kocsitengely végén levő tok; <  magy. tok; az 
érd. szászoknál is tok f. Düte, Fahnen-, Messer- und ähnliche 
Futterale (Jacobi 33.), tok f. — fenőkö fatokja (Keintzel: Nösner 
Idiot. 77.).

topankn vagy tobankn (^ & ^) többes (egyesét is használják 
néha: topánk, tokánk m. (<-> &) =  fűzős czipő ; <  magy. topánka, 
mely nagyon elterjedt kölcsönszó; a tótoknál topánka, topán, 
topánky (Halász Ny. XVII. 499.), a ruténeknél topanka(Csopey Ny.K. 
XVI. 289.), a bánáti sváboknál: topankn (Horger Ph. K. XXIII. 
713.), az érd. szászoknál: topánkon (Jacobi 33.).

tsabräk <  magy. csáprág, csábrág. A magyar szó ugyan szláv 
kölcsönszó (v. ö. Balassa Ny. XVI. 18.: szláv caprakü: lengy. 
czaprak =  Schabracke, or. caprak, úszl. caprag), de nem tartom 
nyjk.-ban szláv kölcsönszónak.

tsakaser (^ ^ w), tsakasertis (w ^ w w) =  magy. csak azért, 
csak azért is (daczoskodva); épígy mondják az érd. szászok i s : 
tsäkäsert (Jacobi 34.).

*) hqldn valószínűleg elfojtása e határozatlan névmásnak : 
hqldrvös, hqltvös =  ufn. halte was, Taugenichts általában (v. ö. 
Lumtzer 174. §).
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tsakudjam ^ ^), tsakut/am, vagy újabban : tsakudjan — 
magy. csak úgy ám! (dicsekedve mondják pl.: dös va iy ,>zé_n mqxv, 
dqsds nqr dz(u vat hejsn tsakudjam =  ufn. ich werde es so machen, 
dass es nur so heissen wird «csak úgy ám !», azaz oly jól megcsi
nálom, hogy mindenki azt mondja majd: «Csak úgy á m !» (t. i. 
nem tudja mindenki megcsinálni).

tsäko =  magy. csákó : magy. kölcsönszó a déli szlávoknál is : 
cákou (Melicli Ny. K. XXY. 293.); a bánáti sváboknál Fehértemp
lomban : csákó, cságo (Horger Ph. K. XXIII. 706.). 

tsaplr t= magy. csapiáros.
tsardas — magy. csárdás, táncz; épígy a bánáti sváboknál 

csárdás (Horger Ph. K. XXIII. 706.).
tsqrq_p f. ^ ), többese tsqrqpvi — magy. cserép, fedőtégla.
tsqt<Í£ vagy tsqtsiy =  szép, a gyermek nyelvén; <  magy. 

csecse; szintígy a bánáti sváboknál csecse (Horger Ph. K. XXIII. 707.).
tsdkön =  magy. csákány (Lumtzer 42., Schröer XXY. 256., 

Balassa Ph. K. IX. 388.); magy. kölcsönszó továbbá az érd. szá
szoknál: tschákán (Wlisl. Ph. K. X. 365.). Miklosich azonban szláv 
jövevénynek tartja a magy. csákány szót (v. ö. Miki. Ny. XL 1 18. 
ószl. cekanú=Meissel, uszl. cakan =  Hammerstiel, lengy. czekan =  
Streitkolben).

tsinök m. vagy tsinükl n. =  magy. csónak, illetve annak -el 
kicsinyítővei való továbbképzése, (tsinök aránylag ritkán használt 
szó, de tsinükl annál gyakoribb, a német Boot, Nachen, Kahn is
meretlen nyjk.-ban; sőt igét is képeztek, t. i. tsinakln — csóna
kázni); magy. kölcsönszó a bánáti svábok nyelvében is csinaki 
(Horger Ph. K. XXIII. 707.).

tsinln =  csengetni <  magy. csilinge; épúgy az erdélyi szász
ban : tschingeln (Wlisl. Ph. K. X. 365.).

tsizn egy. és több. =  magy. csizma (Melich Ny. K. XXY. 471.). 
Schröer (XXYII. 217.) így is írja: Tschismen; találjuk magy. köl- 
csönszónak a tótoknál cizma, cizma, cizm; a déli szlávoknál ciími, 
cizmi (több.) cizma (Melich Ny. K. XXV. 294.), az érd. szászoknál 
tschismánen, tschismdn, több. tschismen (Jacobi 35.), az oláhoknál 
cismä (Alex. Ny. XYI. 276.), a bánáti sváboknál csizsmo (Horger 
Ph. K. XXIII. 707.).

tsöfa? — varjú, a gyermek nyelvén; <  magy. csóka (Lumtzer 
58. §). A bánáti svábok átvették mint cságl, csőgl (utóbbi Temes
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megyeben, v. ö. Horger Ph. K. XXIII. 706.), az erdélyi szászok 
mint tschuká f. =  Dohle (Jacobi 35.).

tsötr =  vásári sátor; <  magy. sátor (Schröer XXY. 257. és 
Lumtzer 120. §). Az erdélyi szászoknál schatert, schátort m. (Ja
cobi 30.i, a bánáti sváboknál satrrí, marksátrá <  magy. sátrak 
(Horger Ph. K. XXIII. 712.).

téutéo — kutya, a gyermekek nyelvén; ezt Melich (Ny. K. XXY. 
4-71.) a magy. csucsi =  kutya szóból származtatja (tótul cucko).

tsit’raéak =  magy. czifraság, különösen ruhán. A kovácsok 
nevezik azt a felholdalakú diszítményt, melyet a fejszébe szoktak 
bevésni hqlpm{untsifraéak-nak — ufn. Halbmondczifraság. Magyar 
kölcsönszóként találjuk e szót az érd. szászoknál: zifrdéchák f. 
feltűnő ízléstelen disz (Jacobi 38.); a ruténeknél cifraság =  Zier
rat, cifravänyj =  geziert (Csopey Ny. K. XVI. 274.).

Végül tekintsük át fogalomkörök szerint csoportosítva a 
magyar kölcsönszavakat:

Földmívelésre es háztartásra vonatkoznak: älas, birqé, falc, 
lögqs, pöarsek, ruts ka, ser pin, Seiko, tqrofqro (?), tok, téokön, tsqrqp, 
tsinäkl, tsötr.

Ruhadarabok elnevezesei: bogants, botékor, bunda, dölomqn, 
gotyn, korto, paputsn, topankn, tsizu.

Magyar etelek : galas, paprika, paprikas.
Katonai műszavak: téako, hqeduk, hönvet, húsár, pandúr, 

téabrak.
Magyar viszonyokra vonatkoznak: áldomás, bagó, hatéi, butsko, 

betyár, bizotmqn, bankos, deres, dinom-dänom, drama, drötqé, él'jn, 
embrsek, fitsko, fokoé, fögmqk, hegaé, hoeduk, ináé, istn es dr altsto, 
kampó, korlaté, mad jár, madjarko, madjrqmbr, madjarklyn, pöetaé, 
prímás, radaé, tejik, téaplr, téöko, tsutéo, tsifraéak.

Keresztnevek : jöno, janiéi — János, Jancsi.
Állatnevek : lónevek : bátor, betyár, fák, miéka, bandi, fqtéko, 

pögan, tartar, gidran, dzidran, kq̂ éo, téinos. Ökrök nevei: barno, 
bimbo, sarvaé. Kutyák nevei: farkas, vidjas (vigyázz), urfi.

Igék: dalqen, bäbrqen (?), fujqen, téinakln, téinln.
Káromkodások: basama, basama l^ikué, basama kristusät, 

asama, {sarna, £sama feko ; tor^mtoto, t^romt^to.
Indulatszók és hasonlók: tha, él*jn, hajuk, hotyvöt, säbat, 

téakaser, tsakudjam, ts^iée.
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1. A nagylomniczi várhegyről szóló monda.
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cm borybriy es for tsqetn emutem d grüs vqsr gdflosn, gluey 
förnar on rqnt di popr unt fon dr qndrn zqet s lumtsrsd vqsr ; 
{ubm vör 9 s{in slos, deu lton di minorita gevfunt. fon borybriy 
här es 9 ladrnd brck ibr di popr bis tsu di hqpql gqv, d{u zqcn 
di meny ribr en di kqpql bätn gqv. ja obr s slos es frzovkn met 
qln dán filn satsrn, vqsd dren frgröbm vörn. obr jet jör en dr 
jdhandnöxt tsvesn elbm unt tsvelbm hqt ziy en borybriy 9 qezrnd 
tir ofgdt(un unt dán hqt ziy var imr zofl golt unt zelbr draos 
gokint hűin, vifl 9r nqr hqt g9volt. qiml es 9 vqep met dn kent 
ovn örm bqen borybriy frbqe gqn, d(u hqt ziy gröt di qezrnd 
tir ofgdtqun unt dd hqt dós vqep laotr golt gdzän, ddbqe hqt 
d gqnts vqes manyn*) gdston unt hqt gevovkv. s vqep es of 
dös hin rengqn, hqt s kent rnärgezatst und hqt ziy s förtux fe'ul 
golt tsuzömgdrqft, hqt s raosgdtrögv, ziy s tiyl fon köp gdnum unt

1. Um den Burgberg ist vor Zeiten um und um ein gros
ses Wasser geflossen, gleich vornher am Rand die Popper und 
von der andern Seite das Lomnitzer Wasser; oben war ein 
schönes Schloss, da haben die Minoriten gewohnt. Vom Burg
berg her ist eine lederne Brücke über die Popper bis zur (nyj. 
zu die) Kapelle gegangen, da sind die Mönche hinüber in die 
Kapelle beten gegangen. Ja aber das Schloss ist versunken mit 
all den vielen Schätzen, welche (nyj. was sie) darin vergraben 
waren. Aber jedes Jahr in der Johannisnacht zwischen elf und 
zwölf hat sich im Burgberg eine eiserne Türe aufgetan und dann 
hat sich wer immer soviel Gold und Silber daraus holen kön
nen, wie viel er nur hat wollen. Einmal ist ein Weib mit einem 
Kind auf dem Arm bei dem Burgberg vorbei gegangen, da hat 
sich gerade die eiserne Türe aufgetan und da hat das Weib 
lauter Gold gesehen, dabei hat ein ganz weisses Männchen ge
standen und hat gewinkt (nyj. gewunken). Das Weib ist darauf 
hin hereingegangen, hat das Kind niedergesetzt und hat sich 
das Vortuch (=  die Schürze) voll Gold zusammengerafft, hat es 
herausgetragen, sich das Tüchlein vom Kopf genommen und

*) Fehér emberke az itteni hagyom ány szerint szerencsét jelent, 
vörös sapkás ellenben szerencsétlenséget.

Mag;/arorszá<ji német nyelvjárásuk. 3. 6
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hqt s rengd sat. vi ziy s vqep obr cmdret unt vidr Tengőin vei, 
hérts tsvelbd sl fan j of dös tits dn grusn krqx unt his ziy s he zen zol, 
hot ziy di tir sunt tsügdmqxt unt s kent es en borybriy gdblibm. — 
s vqep es tök bqe tök tsun horyhriy gqn grqen unt klögn, obr s 
hot di qezrnd tir ney gdkint fen. en dn jör rem es ds vidr dfuhin 
gqn unt hqt di tir of gdzän unt en horyhriy dren s kent zetsn. 
dös hqt dzfu of di mutr gdsät unt gdlqxt, di left snal ren unt 
vels ofhébm, obr vi zd s öngdrürt hqt, es ds met fiml tsuzömgd- 
fqln unt s es nist qndrs gdblibm, heystns d hqefyn qs.

2 . Szegény Dávid.
ney gör tsu Iqnk hqt hi en dr lumts en puzdmqntirdrs hqipyn 

fan fqrdr gröt ribr d örmr sustr gdvqunt dar hqt gdhfisn davit; 
dän hqt dvös en dr nöxt fqrt gdrufn: «dävit, kam, nim dr s 
kratsyn, s fe lfis  unt s streklyn /» dr davit vér jd fax metgqv, 
unt hqt ziy satsr gdhult, obr vqels fqrt gdhqisn hot fax «s streklyn», 
zd hqt dr ziy dqx ney gdtraot unt zéu es dr hqlt d örmr tqebl geblibm. * 2

hat es hereingeschüttet. Wie sich das Weib aber umdreht und 
wieder hineingehen will, hört es zwölf [Uhr] schlagen, darauf 
(nyj. auf das) tut etwas (nyj. es) einen grossen Krach und bis es 
sich besinnen soll, hat sich die Türe schon zugemacht und das 
Kind ist im Burgberg geblieben. Das Weib ist Tag für (nyj. bei) 
Tag zu dem Burgberg weinen (nyj. greinen) und klagen gegangen, 
aber es hat die eiserne Türe nicht finden können. In einem Jahr 
(um) ist es wieder dahin gegangen und hat die Türe offen ge
sehen und in dem Burgberg drinnen das Kind sitzen. Das hat 
(so) auf die Mutter geschaut und gelacht, sie läuft schnell hin
ein uud will es aufheben, aber wie sie es angerührt hat, ist es 
auf (nyj. mit) einmal zusammengefallen und es ist nichts ande
res geblieben, höchstens ein Häufchen Asche.

2. Nicht gar zu lange hat hier in Lomnitz in dem Posa- 
mentiererhöfchen von dem Pfarrer gerade hinüber ein armer 
Schuster gewohnt, dieser hat geheissen David; den hat etwas 
in der Nacht fortwährend] gerufen : «David, komm nimm dir 
das Krätzchen,^ das Füllfass und das Strickchen!» Der David 
wäre ja auch mitgegangen und hätte sich Schätze geholt, aber 
weil es fortwährend] geheissen hat, auch «das Strickchen», so 
liat er sich doch nicht getraut und so ist er (halt) ein armer 
Teufel geblieben.
. i t ia l 'n —Lh--------

*) Kis kapa.

0



8 3

3. A legnagyobb hazugság.

s vör amqiidl en ar gamqin drqehundrt gulgn tsu tsutfaln  
unt s hot jedr fon dän galt gdvolt liön, ohr s hqt ney aosgatrögn. 
itst hot ziy dr riytr qndrs ney halfn gakint, zd hqt ar gazökt: 
«var di grqsta llk kqn zögv, däns es s galt», s hon ziy glqey 
fire gamalt, vqsa di lign hon förgebröxt. dr qrste hqt gezökt, dr 
hot oksn qazän, vqsa zeta hérnr hon, vqSd azéu vqet fqn anqndr 
vakgastqn hon, dós amqual ney a f(ngl fqn  £in őrt Ins tsun qndrn 
hot drflign gdkint. — dr tsvqetd hot gezän d mek, di hot gdstqn 
met {in fu s ovn nerdrsnx) hibl, men qndrn ovn jmdlqenrsnf) 
unt hqt aos dr popr vqsr gezofn. — dr dretd där es unfrzäns en 
himl kam unt es bum tsu d haofn köp3) unt hqt ziy fon  dän an 
strek gadret unt es on dän strek n{u rundr of di art gakroxn. 
dr strek vor ohr nox tsu kurts unt az{u es ar drqe klquftrn en 
di ärt rengafoln. itst es ar ah fim gqn nfu a krqts unt felfqs unt 
hqt ziy aosgasqrn. — dr firta es {ux en himl kum unt d{u hqt

3. Es war[en] einmal in einer Gemeinde 300 Gulden zu ver
teilen und es hat jeder von diesem Geld haben wollen, aber es 
hat nicht ausgereicht (nyj. ausgetragen). Jetzt hat sich der Richter 
anders nicht helfen können, so hat er gesagt: «Wer die grösste 
Lüge sagen kann, dessen ist das Geld». Es haben sich gleich 
vier gemeldet, welche die Lügen vorgebracht haben. Der erste 
hat gesagt, er habe Ochsen gesehen, welche solche Hörner ha
ben, die so weit von einander weggestanden haben, dass nicht 
einmal ein Vogel von dem einen Ort (=  Spitze) bis zu dem andern 
hat fliegen können. — Der zweite hat eine Mücke gesehen, die hat 
mit dem einen Flusse auf dem Nehrer(scben) Hügel gestanden, 
mit dem andern auf dem Pudleiner(schen), und hat aus der 
Popper Wasser gesoffen. — Der dritte der ist unversehens in 
den Himmel gekommen und ist zu einem Haufen Spreu ge
kommen und hat sich daraus (nyj. von diesem) einen Strick 
gedreht und ist an diesem Strick nach hinunter auf die Erde 
gekrochen. Der Strick war aber noch zu kurz und so ist er drei 
Klafter in die Erde hineingefallen. Jetzt ist er nachhause gegan
gen um (nyj. nach) eine Kratze und (ein) Füllfass und bat sich 
herausgescharrt (nyj. ausgescharren). — Der vierte ist auch in den 
Himmel gekommen und da hat er den Vater des Richters die Gänse 1

1) Nehre — Nagy-Eör község. — 2) Pudlein =  Podolin városa. — 
s) Polyva, v. ö. kfu. k o f  «Spreu».

G*
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ur riytrs fö tr gdzün di gans hitn. a dös es ney vor, dos es u lik» 
zekt snal dr riytr, vqels för ndn u sqnt vor, dqs zqen fötr zol 
hon di .gans guhit unt zqu hqt dar latstu s galt gdkrikt.

4. A Szent Anna forrás.
hi fuhr vqltrqf hqist nqx bis itst dH qkr sqntqnuqkr. of dön 

qkr vor u hrenyn, dfu hqt mdn hqlt fqrt gehört grqen, zu zqen 
di Iqet gqn san, vös dank dfu es. vi zu dfuhin vein g(in, hon zu 
vqetr rundr fon dán hrenyn d hqeliy hilt gufon, vu di hqelije 
anu öpgumfult vor. jent hön zu dfu of dr stal öngufqn tsu gröhm, 
unt hqlt hön zu guhqt u hrenyn aosgugröbm unt dös hfisn zu nqx 
bis hqet s anuhrenyn.

5. Husvei.*)
bir vorn urnquul ovn härly gruln klaohm, du hqts öngufqn 

tsu regn tsu hlitsn unt donrn. of finil es u kügl aos laotr fiejqr 
kum gröt of uns tsu guflfugn. s hqt u zehn kop guhqt vi u hr fut, 
henarn hots dan glidr gehqt vi u qezrnu ketn, dos vor dr husvqe. 
dos es ohr uze'u ankstiy öntsusän unt s mqyt uzet guklihr, vu s 
hin flikt unt vu ziys zatst, dqs mun glqey frtsökt v<[rt.

hüten sehen. «Das ist nicht wahr, das ist eine Lüge» sagt schnell 
der Dichter, weil es für ihn eine Schande war, dass sein Vater die 
Gänse gehütet haben soll und so hat der letzte das Geld gekriegt.

4. Hier ober Walddorf heisst noch bis jetzt ein Acker Sankt 
Anna-Acker. Auf diesem Acker war eine Quelle (nyj. Brünnchen), 
da hat man (halt) fortwährend] weinen (nyj. greinen) gehört, also 
sind die Leute schauen gegangen, was denn da ist. Wie sie dahin 
gehen wollen, haben sie weiter abwärts (nyj. hinunter) von die
ser Quelle ein heiliges Bild gefunden, worauf die heilige Anna 
(ab)gemalt war. (Je) nun haben sie auf der Stelle zu graben 
angefangen und bald haben sie eine Quelle ausgegraben gehabt, 
und diese heissen sie noch bis heute das Anna-Brünnchen.

5. Wir waren einmal auf dem Berg Erdäpfel klauben, da 
hat es angefangen zu regnen, zu blitzen und zu donnern. Auf 
einmal ist eine Kugel aus lauter Feuer gerade auf uns zu ge
flogen gekommen. Es (=  die Gestalt) hat einen solchen Kopf 
gehabt wie ein Brod, hinten hat es dann Glieder gehabt wie eine 
eiserne Kette, das war der «Huschwae». Das ist aber so ängstig

*) Gömbvillám; a déli szepesi (griindner) nyj.-ban husvae, a. m. sas.
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6. A bélai cseléd és a nyúl.

en dr loets1) hqt z bqilrsz mqet*) g9dint, di hqt ziys dr sport» 
galt fon drhfím här en di Iqeisäzrsz sporkas gzvolt enlégn. zz hqt 
zz ziys galt en z tiyl en zn tsepm evgzhon unt hqt ziy ovn vak 
gzmqxt. vi zz qbr ovn rfibriy es hum, hert zz of (iml zn krqx
unt zit zn jägr, vi zr gröt hqt of zn hős gesosn, obr dr hős es
vqetr gzlfufn unt gröt of di mqet tsü. di hot en hős gzfqn unt 
hqt nzn en sürts gztqun. obr dr hqt d(u fqrt gzvasplt, zz hqt zz 
nzn di fis men tiyl ibrbon. kaom es zz obr vqetr gqn, hqt ziy dr
hős drvost unt es met zqnftn tiyl unt gait vakgzlqufn.

7. Gyermekversek.
1. dbttse

en di sül gqi iy ney me 
s bux hö iy en bron gzsmesn 
fon dr sül vei iy nist ney vesn 
abetse
en di sül g(i iy ney me.

anzuschauen und macht ein solches Geklirr, wo es hinfliegt und 
wo es sich setzt, dass man gleich verzagt wird.

6. In Leutschau hat eine Belaer Magd gedient, diese hat 
sich das ersparte Geld von zuhause in die Leutschauer(sche) 
Sparkassa einlegen wollen. Also hat sie sich das Geld in einen 
Zipfel eines Tuches eingebunden und hat sich auf den Weg 
gemacht, wie sie aber auf den Kehberg gekommen ist, hört sie 
auf einmal einen Krach und sieht einen Jäger, wie er gerade 
auf einen Hasen geschossen hat, aber der Hase ist weiter ge
laufen und gerade auf die Magd los. Sie hat den Hasen ge
fangen und hat ihn in die Schürze getan. Aber er hat dort 
fortwährend] gewespelt.,3) also hat sie ihm die Füsse mit dem 
Tuch (über)gehunden. Kaum ist sie aber weitergegangen, hat 
sich der Hase zusammengerafft (nyj. erwischt) und ist mit samt 
dem Tuche und dem Geld weggelaufen.

7. 1. A, b, c,
In die Schule gehe ich nicht mehr, [sen).
Das Buch habe ich in den Brunnen geworfen (nyj. geschmis-
Von der Schule will ich nichts wissen.
A, b, c,
In die Schule gehe ich nicht mehr.

1) Leutschan =  Lőcse. — 2) Belaer Magd =  Béla nagyközségbeli cse
léd. — 3) mozgolódott.
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2. di lumtsrsn mädryn
koxn ziy jedn tök dzädryn1) 
met an liytyn fatgamoxt 
met an oeyn gälgamqxt.

3. tsigön, bägön2)
hon diy on di glok ön! 
v£nsts) diy ney velst önlian, 
best a qltr pöganf)

8. A nap.

zona zona sqena 
bis o f katrqen».
{ins spent, eins vent, 
find h{lt s marianként, 
{ina mqyt s tiryn of, 
sqent di liba zona drof; 
{ina mqyt s tiryn tsü, 
g{it di liba zona tsu rii.

2. Die Lomnitzer(schen) Mädchen 
Kochen sich jeden Tag Knödel.
Mit einem Lichtchen fettgemacht.
Mit einem Eichen gelb gemacht.

3. Zigeuner, Kautaback
Hänge dich an die Glocke a n !
Wenn du dich nicht anhängen willst, 
Bist du ein alter Gaul.

8. Sonne, Sonne scheine 
Bis auf Katharine.
Eine spinnt, eine windet,
Eine hält das Marienkind,
Eine macht das Türehen auf, 
Scheint die liebe Sonne darauf; 
Eine macht das Türchen zu, 
Geht die liebe Sonne zur Kuh’.

*) Galuska, tót dzatku. — 2) magy. bagó, v. ö. 13. és 71. 1. .— 3) -st 
á. személyi! ragnak némely kötőszavakhoz való járu lásá t 1. fent 151. §. 
jegyz. — *) <  magy. pogány, mely szó nyjkban csak lónévként liasználtatik.



9. A varjú .
krä, krä*) vu flikst du hin 1 
iy flik tsun noxpr o f di bin. 
vos gfist du d{u zuxn ? 
api unt {ux kuxn 
veji z? diy vän krign, 
must nqnt snal ontflign.

10. Leánykérés.
gutn cubmt svastr vos mqxt ?r tsney ?
nqt £ubmtm<£Udl as br gloey.
svastr bir kum qerd toxtr fr qm
di zol unzr snir'y zqen.
gä dr uns di rol, gä dr uns di rnetr
g(i br 9 haos vqetr.

11. Közmondások és szójárások.
1. vär vörtn kqn 

krikt {ux 9U mqn, 
vär got frtraot 
vqrt {ux d braot.

9. Krähe, Krähe, wohin fliegst du?
Ich fliege zu dem Nachbar auf den Boden.
Was gehst du da suchen?
Apfel und auch Kuchen.
Wenn sie dich fangen (nyj. kriegen) werden,
Musst du nur schnell entfliegen.

10. Guten Abend, Schwester! Was macht ihr bei euch? 
Nun Abendmahl essen wir gleich.
Schwester wir kommen eure Tochter freien,
Sie möge unsere Schnur sein.
Gehet ihr uns die Bolle, gebet ihr uns die Reuter, 
So gehen wir ein Haus weiter.

11. 1. Wer warten kann,
Kriegt auch einen Mann,
Wer Gott vertraut 
Wird auch eine Braut.

) H angu tánzás; a varjú neve nyjk.-ban kr{u.
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2. bin, sqiif unt zumrkorn
rnqxn en paoar bqH rqey bolt úrin.

3. zalpstgaspon unt zalpstgamqxt 
dos es paodrs squsta trqxt.

4. a qkr on väk, ont a s{in vqep dos es a gaferlija zqx. —
5. holts unt unglek voksn qla tök. — 6. hqst nist gahqt, zolst nist 
hon, kiriidléizon. — 7. s van kqin hoxtsn zqen, di grulu zqen nist 
garqudn. —  8. végi di zao liernr krikt, helprt zd. — 9. vi dr hunt 
bagrümt,*) zfu bagrqut dr (ux. — 10. jónk gave'unt, qlt gat(un. — 
11. dr kant ziy aos bqen vurstkasl. — 12. dr v{is gut fqn vös 
di flign krqpirn. — 13. met spak fqnkt man mqes. — 14. di zqen 
of di kqldd stal kum. — 15. di kü vqt k{in grin kraot bqe mir 
frasn. — 16. dar mants sät en pätr en di tqs. — 17. d{u zqen 
Iqet vi präglärps. — 18. itst höbr (in aos dr hal drlqist, dr vat 
a frqet hon. — 19. frstqnt mus man hőn sepsn tsu hitn. — 20.

2. Biene, Schaf und Sommerkorn
Machen den Bauer bald reich, bald arm.

3. Selbstgesponnen und selbstgemacht 
Das ist des Bauers schönste Tracht.

4. Ein Acker am Weg und ein schönes Weib, das ist eine 
gefährliche Sache. — 5. Holz und Unglück wachsen alle Tage. —
6. Hast du nichts gehabt, so sollst du nichts haben, Kyrie elei
son ! — 7. Es werden keine Hochzeiten sein, die Erdäpfel sind 
nicht geraten. — 8. Wenn die Sau Hörner kriegt, stösst sie. —
9. Wie der Hund aufwächst (tkp. ergrünt), so ergraut er auch. —
10. Jung gewohnt, alt getan. — 11. Der kennt sich aus bei 
dem Wurstkessel. — 12. Der weiss gut, wovon die Fliegen kre
pieren. — 13. Mit Speck fängt man Mäuse. — 14. Sie sind 
auf die kalte Stelle gekommen (=■ hült helyüket lelték). — 15. 
Diese Kuh wird kein grünes Kraut bei ,mir fressen (=  nem tar
tom meg soká). — 16. Dieser Mensch schaut dem Pater in die 
Tasche (=  ez az ember a stóla díjával a pap zsebébe tekint, 
azaz nemsokára meghal). — 17. Dort sind [so viele] Leute wie 
geröstete Erbsen. — 18. Jetzt haben wir jemand aus der Hölle 
erlöst, der wird eine Freude haben (akkor használatos, ha ket
ten egyszerre ugyanazt mondják). — 19. Verstand muss man 
haben Schöpse zu hüten (— mindent a maga módja szerint). —

) V. ö. kfn. gnw nm át, ufn. Grumm et.
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dös glös vqt nqx hqet krakao zän. — 21. du v$st dän spil/u 
folnts di kröt brq%u. — 22. jedr kop n{a zqen gdhtrn. — 23. bir 
Uva zoen frvqnt fqn ädams rep unt dr gibms tsqip. — 24. en dr 
n(ut frest dr tqebl flign. — 25. dr sät aos vidr snitt fqr tok.

20. Dieses Glas wird noch heute Krakau sehen (azaz el fog 
törni). — 21. Du wirst diesem Spielzeug vollends das Rückgrat 
(nyj. die Grat) brechen. — 22. Jeder Kopf nach seinem Ge
hirn. — 23. Wir zwei sind verwandt von Adams Rippe und 
Evas Zehe. — 24. In der Not frisst der Teufel Fliegen. — 25. 
Er schaut aus wie der Schmied vor Tag (azaz piszkos).

Magyarországi német nyelvjárások. S. fi a
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