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ELSŐ SZAKASZ.

Á lta lá n o s  o sztá lyozás.

1. Magyarországnak körülbelül 17 milliónyi lakosa közül az 
1890-iki népszámlálás szerint körülbelül 7 millió léleknek anya
nyelve a magyar; a lakosságnak többi része külömböző nemzeti
séghez tartozik, s ezek ha beszélik is a magyar nyelvet, de nem 
anyanyelvűk. Természetes, hogy az ilyen idegen nyelvű vidéke
ken magyar nyelvjárásról szó sem lehet, még akkor sem, ha a 
lakosságnak egy kis része — az intelligenczia — anyanyelveként 
beszéli is a magyar nyelvet.*)

A magyar nemzet a honfoglaláskor az ország szivét szállotta 
meg, s onnan szorította a határok felé az idegen népfajokat, úgy

Épúgy nem szólhatunk magyar nyelvjárásról az ország fővárosá
ban, Budapesten sem, mert e város lakossága, főleg Budáé, eredetileg 
német volt. Ma már a magyar elem nagy többségben van ugyan, de nyelve 
nem fejlődött együttesen és önállóan, miután a lakosság az ország legkü- 
lömbözőbb részéből verődött össze, a kik vagy megtartották eredeti nyelv
járásukat, vagy változtatták részint kölcsönös hatás folytán, de különösen 
az írott nyelv befolyása alatt. A budapesti gyermek nyelve ma is külön 
nyelvjárás, de nem természetesen fejlődött, hanem az iskola és a könyvek 
alapján alakult, miután a gyermeknek nincs alkalma közvetetleniil érint
kezni a néppel, s úgy sajátítani el anyanyelvét, a mint az természetesen 
fejlődik. Nagyban megrontja még a budapesti gyermek nyelvét a német 
nyelv korai használata is, xígy hogy sehol az országban nem hallható annyi 
németesség a kifejezésben es mondatszerkezetben, mint ép a fővárosban. 
Ügy, hogy míg más nemzeteknél a főváros nyelve a mintaszerű, nálunk 
ép a főváros lakosságának magyar nyelve a legrosszabb. Miután ebben a 
műben a magyar nyelv t e r m é s z e t e s  fejlődésének mai alakját akarom 
a nyelvjárások leírásával feltüntetni, erről a fővárosi magyar beszédről 
többé nem lesz szó.

Balassa: M. Nyelvjárások. 1
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hogy az ország belső részét a magyar nemzet lakta, s a határokon 
maradtak az idegenek; csak a délkeleti határszélen, az oláhokon 
túl találjuk már legrégibb idő óta a székelyeket. A magyar nyelv- 
területnek ezt az alakját azomban már az Árpádok korában kezd
ték megváltoztatni a gyakori bevándorlások, mi által a legkülöm- 
bözőbb idegen népfajok telepedtek meg az ország belsejében is 
egyes kevésbbé lakott vidékeken. Ez a betelepítés folyton ismét
lődött később is egész a jelen századig, főleg a törökök kiűzése 
után, midőn egyes teljesen néptelenné vált vidékekre külömböző 
idegen népfajok jöttek be, s csak kis részben vándoroltak oda más 
vidékekről a magyarok. Ezek a telepítések és vándorlások nagyon 
megváltoztatták Magyarország képét, főleg nyelvi szempontból.

A magyar nyelvterület ma is az ország közepét foglalja el, 
míg a határszéleket — Erdély délkeleti határának kivételével — 
idegenek lakják.*) A Dunától délre a nyugati határszélen csak 
keskeny szalagon laknak németek és vendek, ezen kívül a Duna 
és Dráva közé eső egész területet magyarok lakják, s csak kevéssé 
szaggatják meg kisebb német területek, délen Baranya és Tolna 
megyében és északabbra Veszprém, Fehér megyékben és Pest me
gye dunántúli részében, ezen kívül délen még néhány vend, északon 
pedig néhány tót sziget. A Dráván túl horvát a lakosság, s csak 
elszórva találunk Horvátországban néhány teljesen magyar ajkú 
falut, valóságos magyar szigeteket a horvát népesség között. A leg
újabb időben ismét sok magyar vándorol át a Dráván, s telepszik 
le a horvát falvakban.

A Dunától északra már csak keskeny területre szorul a ma
gyarság. Pozsony, Nyitra, Bars és Hont megyék déli részében, és 
Nógrád megyében egész az érczhegységig magyarul beszélnek; 
innen északra teljesen idegen ajkú a lakosság, és pedig óriási 
többségben tót, csak kis részben német. A Dunától keletre eső 
terület a legtisztább magyar vidék, kivéve délen, a hol idegen

*) E munkához mellékelt térképen a be nem kerített területet ide
gen ajkúak lakják, tehát ott magyar nyelvjárás nincs. A magyar vidéket 
is sok helyütt megszaggatja az idegen lakosság, ezt azomban térképünk 
már nem tünteti fel. Erre nézve az olvasó használhatja ítéthey Ferencz- 
től «A magyar szent korona országainak ethnographiai térképét» (Budapest, 
Posner Károly Lajos és fia).
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ajkuakkal keveredik. Pest megye lakossága magyar, csak néhány 
tót sziget tarkázza, és délnyugaton, Bács megye határán van egv 
kisebb német vidék. Bács-Bodrog megye lakossága már vegyes; 
északi és keleti része inkább magyar, de keveredik német, szerb és 
délen tót lakossággal. A Tisza mindkét oldalát a Marostól északra 
tiszta magyar ajkú nép lakja. A Marostól délre csak elszórva talá
lunk magyar helyeket, a lakosság nagy része oláh, német és szerb. 
Az alföldi magyarságot csak itt-ott szakitja meg egy-egy tót sziget, 
de határt szabnak neki északon Gömör, Abaúj és Zemplén me
gyékben a tótok és a szepesi szászok, Ung, Bereg és Mármaros 
megyékben pedig a ruthén lakosság, míg keleten Arad, Bihar és 
Szatmár megyékben az oláh terület szakítja meg. Szatmár és 
Szilágy megyékben nagyobb szigetekként tűnik fel a magyar 
lakosság az oláh lakosság között; ugyanezt látjuk Erdély nyugati 
megyéiben is, s csak az oláhságon túl, a székely földön találunk 
ismét összefüggő magyar nyelvterületre, mely az ország határáig 
terjed.

Magyarország határain túl nagyon kevés a magyar nyelvű 
terület; a kivándorolt magyarok ritkán őrzik meg nyelvüket, ki
véve ha egyszerre nagy tömegben vándorolnak ki. Ilyen kivándo
rolt magyarokat, úgynevezett csángókat, találunk Moldvában a 
Szeret folyó mentén, továbbá Bukovina keleti határán néhány 
faluban.

2. Ezt a magyar nyelvterületet, melynek határait most vá
zoltam, akarom a következőkben vizsgálat tárgyává tenni, kutatva, 
hogy hogyan oszthatjuk fel ezt a területet, természetes fejlődése 
alapján, egyes nyelvjárásokra. Mielőtt azomban e feladathoz fog
nék, szólanom kell a nyelvjárásokra vonatkozó néhány fontosabb 
kérdésről, első sorban arról, hogy vannak-e egyáltalán magyar 
nyelvjárások. Talán felesleges is e kérdés és nem is kellene róla 
szólanom, ha nem hangoztatták volna nagyon tekintélyes hely
ről, hogy «a magyar nyelvnek szokott értelemben vehető dialektu
sai voltaképpen nincsenek is».*) Hogy e kérdésre kellő feleletet ad-

*) Jókai Mór az «(Osztrák-magyar monarchia írásban és képben» ez. 
vállalatban a magyar nyelv sajátságairól szólva (Magyarország, I. kötet. 
282. 1.).

í*
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hassak, meg kell előbb határoznom, mit nevezünk nyelvjárásnak, 
. dialektusnak.

Minden élő nyelv idő folytán változik, átalakul. A míg az 
illető nyelvet beszélő nép szorosabb egységet alkot, s a nép fiai 
egymással sűrűn érintkeznek, ez a változás egyformán megy végbe 
az egész területen, s habár az idő egymásutánját tekintve változik 
is nyelvük, néha egészen át is alakul, minden egyes időpontban 
az egész nép egyformán beszél. Azomban, ha az illető nép nagyobb 
földrajzi területet tölt be, úgy hogy a távolabb lakók már nem 
érintkeznek egymással sűrűén, a nyelvnek ez a folyton tartó vál
tozása külömböző irányt vehet, s megeshetik, hogy a nép egyik 
részének nyelve máskép fejlődik bizonyos sajátságra vagy saját
ságokra nézve, mint a másiké. Még nagyobb lehet ez az eltérés, 
ha az illető nép két részre szakad s egyik fele más vidékre vándo
rol, úgy hogy lassanként ki is vész belőlük a közösség érzetének 
tudata. Ily módon változhatik egy nyelv nemcsak egy irányban a 
történeti egymásután folyamán, hanem egymás mellett is külöm
böző módon. Minél kevésbbé érintkezik egymással az így szétvált 
nép, nyelvük is annál inkább eltér egymástól, s lassanként nem
csak észrevehető kiilömbségek fejlődnek ki, hanem létrejöhetnek 
oly lényeges eltérések is, melyek az illető nyelvek alakját teljesen 
megváltoztatják s közös eredetükre már csakis tudományos vizs
gálódások alapján lehet következtetni.

A míg az eltérések valamely nyelvterületen belül > olyanok, 
hogy az illető terület lakói, noha hallják és észreveszik beszédük
ben a külömbséget, mégis minden nagyobb nehézség nélkül meg
értik egymást, nyelvük között csakis nyelvjárási külömbséget 
állapíthatunk meg. Ha azomban a különböző földrajzi területen 
lakó nép nyelve annyira megváltozott, hogy egyik a másikat csakis 
úgy értheti meg, ha az illető nyelv elsajátítására különös fáradsá
got és tanulmányt fordít, ez esetben az illetők már külömböző 
nyelven beszélnek. Az eltérés minőségét tekintve, az egyes nyel
vek között a tudomány a rokonságnak külömböző fokát állapít
hatja meg.

Mihelyt egy nyelvet nagyobb területen beszélnek, elkerülhe
tetlen a nyelvjárások fejlődése, és minél nagyobb a terület, annál 
több nyelvjárás fog rajta kifejlődni; és azt is mondhatjuk, hogy
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rendes körülmények közt annál nagyobb a kiilömbség az egyes 
nyelvjárások közt, minél messzebb esnek egymástól.

Ha már most meg akarunk felelni arra a kérdésre, hogy van
nak-e magyar nyelvjárások, a felelet csak az lehet, hogy vannak. 
Miután a nép, a mely a magyar nyelvterületen lakik, nem beszéli 
a magyar nyelvet egész egyformán, hanem a külömböző vidékeken 
külömböző eltéréseket tapasztalhatunk, a magyar nyelvnek több
féle nyelvjárását kell megkiilömböztetnünk. De a külömbségek, 
melyek a magyar nyelvjárásokat létrehozták, bár eléggé szembe
tűnők, mégsem olyanok, hogy a kölcsönös megértést érezhetően 
megnehezítenék.

Azomban, ha nyelvjárásokról van szó, még egy balfelfogás 
szokta a tiszta megértést megnehezíteni. Sokan azt hiszik, hogy 
csak az olyan magyar beszédet szabad nyelvjárásnak tekintenünk, 
a mely az irodalomtól lényegesen eltér. És igy pl. megengedik, 
hogy van göcseji, palócz, szegedi, székely nyelvjárás, de ott, a hol 
ők különös eltérést nem tapasztalnak, nyelvjárás nincs. Ez a fel
fogás már csak azért is helytelen, mert így a nyelvészeti vizsgáló
dás köréből kizárjuk a magyar nyelvterület legnagyobb részét, s 
ez által lehetetlenné válik a rendszeres, és az egész nyelvterületre 
kiterjedő kutatás. Nyelvjárás, a mint láttuk, mindenütt van, a hol 
egy nyelv területén belül külömbségek fejlődtek ki, s e nyelvjárá
sok közül egyik sem kiválóbb a többinél, hanem egyik époly jogos 
és törvényes fejlődés eredménye, mint a másik. Ép ezért helytelen 
azoknak a felfogása is, a kik a nyelvjárásokban csakis hibás 
beszédet látnak. Minden egyes nyelvjárás, ha természetes módon 
fejlődött, szabályos, és a maga területén egészen helyes.

Az irodalmi nyelv, melyhez a nyelvjárásokat mérni szokták, 
vagy egy valamely nyelvjárásból fejlődött ki, úgy hogy ezt az írók 
állandósították s műveikben használták, vagy pedig külömböző 
nyelvjárások sajátságaiból alkották önkényszerüleg, mint az újfel
német nyelvet és sok tekintetben a magyar irodalmi nyelvet is. 
Ez utóbbi esetben a nyelvtudományra nézve bármely nyelvjárás 
sokkal fontosabb és tanulságosabb, mint az erőszakkal létre ho
zott irodalmi nyelv; mert amaz a nyelv szabályos és törvényes 
fejlődését tünteti fel, míg emez megakasztotta a fejlődést és meg
zavarta az előbbi fejlődés szabályosságát is.

3. Azok a sajátságok, a melyek valamely nyelvterület egy
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részét a többitől megkülömböztetik és nyelvjárási külömbségeket 
hoznak létre, háromfélekép keletkezhetnek. Már fentebb láttuk, 
hogy minden nyelv az idők folytán változik, egyes sajátságai el
vesznek, mások módosulnak, vagy újak keletkeznek. Ezek a vál
tozások nem egyszerre mennek végbe az egész nyelvterületen, 
hanem rendesen egyik részén megindulnak s aztán lassanként ter
jednek el a többi részen. Megeshetik, hogy az így megindult vál
tozás a nyelvterület egy részén végbemegy, míg a többin nem, s 
ez által már nyelvjárási külömbség keletkezik. Az egyes nyelvjárá
sokat megkülömböztető sajátságok letre jöhetnek tehát újabb fejlő
dés által, vagyis úgy, hogy az illető nyelvjárás a nyelvfejlődés ter
mészetes útján tovább halad, maga mögött hagyva ugyanezen saját
ság tekintetében más nyelvjárásokat. így pl. ha azt látjuk, hogy 
némely nyelvjárás a jelentő mód tárgyas alakját így mondja: lássa, 
tarcsa, hajcsuk, nem pedig: láttya, tartya, hajtyuk, ezt úgy kell ér
tenünk, hogy ez a nyelvjárás a jelentő mód alakjaiban is végre 
hajtotta azt a hangváltozást, a mit a felszólító módban (lássa, 
tartsa, hajtsuk) minden nyelvjárás megtett, t. i. hogy a t után kö
vetkező j  palatalizálta a mássalhangzót, s lett belőlük ss, ille
tőleg cs.

Az egyes nyelvjárásokat megkülömböztető vonások létrejö
hetnek viszont a régi sajátságok megőrzése által, a midőn az egész 
nyelvterület végig megy a fejlődés egy bizonyos útján, csak egy 
kis rész nem követi őt ebben, hanem megőrzi a régi állapotot. így 
pl. azt látjuk, hogy a magyar nyelvben a ragok hangzója mindig 
a tőszó hangzójához illeszkedik, s így kifejlődött minden egyes 
ragnak két-három alakja is ( -hoz, -héz, -hoz); a göcseji nyelvjárás 
azomban néhány ragot ( -hoz, -nál, -vei) csak egy alakban őrizett 
meg s így függeszti őket az ellenkező hangrendű szavakhoz is. Vé
gül keletkezhetnek egyes nyelvjárási sajátságok idegen hatás által, 
a midőn valamely szomszédos idegen nyelv sajátságát veszi át 
a nyelvterület egy része. Ilyen idegen, és pedig oláh hatás szülte 
ezt a székely szólásmódot: el kell menjek (1. Nyőr XIX: 28), viszont 
német hatás következtében jött létre ez a soprony- és vasmegyei 
szerkezet: el kellek menni.

Ezeket a sajátságokat osztályozhatjuk még abból a szem
pontból is, hogy az illető nyelvjárás szerkezetét milyen tekintetben 
változtatják meg. Lehet, hogy az illető sajátság csakis egyes han
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gok képzése módjára vonatkozik, vagy megeshetik, hogy egy 
nyelvjárásban egy bizonyos hangot, bizonyos helyzetben mindig 
egy más hang helyettesít ( h a n g t a n i  s a j á t s á g o k ) .  Vonatkoz
hatnak e nyelvjárási sajátságok ezen kívül az egyes beszédrészek 
vagy mondatrészek képzése módjára vagy használatára ( a l a k 
t a n i  s aj á ts ág o k) ; egyes szavak és kifejezések eltérő jelenté
sére ( j e l e n t é s t a n i  s a j á t s á g o k ) ;  a mondatok alkotására 
( m o n d a t t a n i  s a j á t s á g o k ) ;  végül eltérhetnek egymástól az 
egyes nyelvjárások s z ó k i n c s  tekintetében is, a mennyiben egy 
nyelvjárás megőrizhet, létre hozhat vagy valamely idegen nyelv
ből át is vehet oly szavakat, melyeket más nyelvjárások nem 
ismernek.

Ha valamely nyelvjárást teljesen le akarunk írni, tekintettel 
kell lennünk a sajátságok minden egyes csoportjára; s a leírás 
csak akkor lesz tökéletes, ha elsoroljuk az illető nyelvjárásnak 
minden egyes jellemző sajátságát mindegyik csoporton belül, a 
mely őt a többitől megkülömbözteti. Ebben a dolgozatomban nem 
terjeszkedhettem ki nyelvjárásainknak ily részletes leírására, annál 
kevésbbé, mivel az eddigi kutatás általában nagyon hiányos, főleg 
a mi a jelentéstani, mondattani és szókincsbeli sajátságokat illeti. 
Midőn alább a magyar nyelvjárások rövid jellemzését megkísér
lem, leginkább a hangtani és alaktani sajátságokra leszek tekin
tettel, mint a melyek legszembetűnőbbek, az osztályozás alapjául 
legalkalmasabbak, s a melyeknek összegyűjtésére az eddigi kuta
tók a legtöbb figyelmet fordítottak.

4. Már fentebb említettem, hogy a nyelvjárások fejlődésére 
legkedvezőbb a helyzet, ha az illető nyelvet nagy területen beszé
lik, melynek lakói nem érintkeznek folyton egymással. Még bizo
nyosabb a nyelvjárások keletkezése, ha az illető nép, a mely egy 
nyelvet beszél, törzsekre szakad, melyek elválnak egymástól s kü
lön önálló életet kezdenek. Minél kevésbbé érintkeznek e törzsek 
egymással, annál jobban változik nyelvük, s megeshetik, hogy 
idővel nem is értik meg egymást; vagyis az egy nyelvből több 
nyelv lett. Lehetséges, hogy e különvált törzsek később ismét egy 
nemzetté egyesülnek, de beszédükben ilyenkor is megtartják azo
kat a sajátságokat, melyek a különválás ideje alatt kifejlődtek.

Azomban a nyelvjárások más módon is keletkezhetnek. Ha 
valamely népfaj vándorlás közben idegen nyelvű nép közé vagy
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mellé kerül, a két egymással érintkező nép nyelve hat egymásra,, 
s mindegyik változni fog bizonyos tekintetben; ez a változás oly 
fokú is lehet, hogy általa új nyelvjárás keletkezik. A két, egymás
sal érintkező és külömböző nyelvű nép még nagyobb hatással is 
lehet egymásra, a mennyit en megeshetik, hogy az idegen ajkú 
nép elhagyja saját nyelvét és megtanulja a szomszédjáét, melyet 
rendesen a maga nyelvének hangrendszere szerint ejt, s a meg
tanult nyelvnek szerkezetét is némileg anyanyelvének szerkezeté
hez idomítja. Ez által annak a nyelvnek, a melyet ez a nép 
megtanult, új nyelvjárása keletkezik. Tehát új nyelvjárás három
félekép keletkezhetik: 1. önálló fejlődés által, 2. idegen nyelv 
hatása következtében és 3. az által, ha idegen nép tanulja meg az 
illető nyelvet.

Arra a kérdésre, hogy hogyan keletkeztek a magyar nyelv
járások, még nem terjedt ki eddigelé a kutatás. Vájjon voltak-e 
már nyelvjárási külömbségek a magyar nép beszédében, midőn e 
hazát elfoglalta, azt ma már minden kétséget kizáróan eldönteni 
nem lehet; valószinű azonban, hogy az elég számos és törzsekre 
oszlott magyar nép nem beszélte nyelvét egészen egyformán, ha
nem voltak benne némi külömbségek. Azomban azt is állíthatjuk, 
hogy ezek a különbségek nem lehettek nagyon jelentékenyek, hisz 
a mai magyar nyelvjárások sem külömböznek egymástól valami 
nagyon, és a legtöbb sajátságuk csak újabban fejlődött. Azt sem 
dönthetjük el egész kétségtelenül, hogy a magyar nemzetbe olvadt 
rokon, vagy idegen népfajok megőrízték-e saját nyelvüket — ez 
esetben ez teljesen egy lett volna a magyarral —, vagy, a mi sok
kal valószínűbb, elhagyták a maguk nyelvét és a magyart tanul
ták meg.

Annyi bizonyos, hogy a magyar nyelvjárások keletkezésére 
befolyással volt a fentebb említett mind a három hatás. Az egy
mással kevéssé vagy éppen nem érintkező lakosság nyelve idővel 
megváltozott s változik még ma is, s ez által keletkeztek és folyton 
keletkeznek új nyelvjárások. Továbbá keletkeztek magyar nyelv
járások az által is, hogy idegen népfajok olvadtak a magyar nem
zet testébe, a kik azután megtanulták a magyar nyelvet. Még újabb 
időben is megesik, hogy egyes városok vagy vidékek megmagya- 
rosodnak, de megőriznek e mellett nyelvükben olyan sajátságo
kat, a melyek idegen eredetükre vallanak; ilyen pl. Kalocsa, Baj-
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mok nyelvjárása (1. alább a II. szakaszban). Végül hatással volt, 
nem annyira külön nyelvjárások, mint egyes nyelvjárási sajátságok 
keletkezésére az is, hogy a magyar népesség nagy része idegen 
ajkú lakossággal érintkezik, a kiknek nyelve megváltoztatja az 
illető vidék beszédét.

Miután láttuk hogyan keletkeznek a nyelvjárások, áttérhe
tünk tulajdonképpeni feladatunkra, hogy hogyan osztályozhatjuk 
a magyar nyelvjárásokat.

Nyelvjárásaink osztályozásával már e század elején kezdtek 
foglalkozni azok, a kiknek figyelme nyelvjárásainkra általában ki
terjedt. Az akadémia Jutalomfeleleteiben a magyar nyelvről 
(Pest, 1821) két dolgozat jelent meg, mely a magyar nyelvjárá
sokkal foglalkozik, és mindegyik osztályozza is nyelvjárásainkat.

Gáti István (Elmélkedések a magyar dialectusról, lexiconról 
és helyesírásról, 1815—17) a dialcctus szón általában bármiféle 
beszédmódot ért, s megkülömböztet kétféle dialectust: írástudókét 
és írástudatlanokét. Ez a megkülömböztetés helyes volna, ha rajta 
az irodalmi és a népnyelvet értené, a mely egymástól valóban na
gyon eltérő két beszédmód. Azomban, mint későbbi fejtegetéseiből 
látjuk, ő az í r á s t  t u d ó  m a g y a r o k  d i a l e  c t u s á  nak a mű
veltebb ember beszédét tartja, a mi pedig nem egyéb, mint az iro
dalmi és a népnyelv önkényes vegyítése ; a k ö z n é p  v a g y  í r á s 
t u d a t l a n  ok d i a l e c t u s a  pedig nála is az igazi népnyelv. To
vább folytatva az osztályozást, így szól: «Az írást tudó magyarok 
dialectusa két féle: Tisza-mellyéki és Duna-mellyéki. Ezt több
nyire a Catholikusok, amazt a Protestánsok követik.» Nehány 
pontban összeállítja e két nyelvjárás külömbségeit is, azomban 
megfigyelései nem elég pontosak; így pl. nem külömbözteti meg a 
zárt e-1, nem hallja, hogy a ly-t a legtöbb helyen y-nek ejtik, s a 
legtöbb sajátságot, mely csak egy vidéken fordul elő, általánosítja 
az egész nyelvterületre.

«A köznép vagy írástudatlanok dialectusa — így folytatja 
Gáti — csaknem annyi, mint a vármegyék száma. Elég a neveze
tesebbekről szólani. Ez négy: 1. A felföldi vagy Duna-mellyéki 
paraszt dialektus ; 2. az alföldi vagy Tisza-mellyéki köznép dialek
tusa ; 3. a székely köznép dialektusa; 4. a Görgői, Balogvölgyi 
dialektus (ennek leánya az Ungvár vidéki dialektus.)»

A magyar nyelvjárásoknak alaposabb ismeretére vall Palóczi
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Horváth Adám munkája (A magyar nyelv dialectusairól. 1815). 
Szerinte is két fő dialectusa van a magyar nyelvnek. «A kettőnek 
tartományi a Duna Ó3 Tisza között válnak el egymástúl, de nem 
egészen úgy, mint a Polgári kerületek, mert a Dunai szóejtés bele 
vág a Tiszán innen valóba is alúl szinte Szegedig; fellyűl pedig a 
Tót nyelvvel elegyes Vármegyék valamennyire másítják a formáját, 
azonban osztályos névvel egyiket D ia in a k , másikat Tiszainak 
nevezhetem, ehez értvén Erdélyt is» (15. §.). «A Dunainak főbé
lyege a kemény l consonans és ö vocalis közép e helyett (s néha, 
de ritkábban az ü, mely a lágyabb nyelvüeknél i-nek hangzik); a 
Tiszainak ellenben az l-hez ragasztott lágyító j,  és közép e helyett 
is hegyezetien e» (16. §.).

Az osztályozást így folytatja tovább : «A lágyabb Dialectus- 
nak kisebb tartományai: a Tiszán-túli és jelesen Debreczeni, a 
Hegyallyjai és különösen a Pataki, és a felső napkeletibb Tótos 
vármegyék.

«A keményebb szóejtésnek apróbb osztályai pedig: a Daná
hoz közelebb eső Vármegyék, a Somogyság, a Baranyai Ormányság 
az Ókor mellékivel összevéve; Vasnak és Zalának nagy része a 
Dunai tartományhoz szít, hanem ebben különösek a Göcsej és a 
Kerka melléke.

«A Palóczság fülre legdurvább; Gyöngyös vidék volna a fő 
fészke és így a Tiszai tartományhoz tartozna, de úgy el van hintve 
az egész két Országban, hogy Erdélyben is találhatni, és attúl 
fogva imitt-amott egész a Dráváig» (23. §.).

Ezután le is írja az itt említett egyes nyelvjárásokat. Az egész 
művön meglátszik, hogy Horváth Adám ismerte az ország legtöbb 
vidékének nyelvét, megfigyelései elég helyesek s figyelembe veszi 
az osztályozásnál a fontosabb sajátságokat.

Osztályozása ki is elégíthette az akkori követelményeket; fő 
hibája az, hogy figyelme nem terjeszkedik ki az egész nyelvterü
letre, s nem törekszik rendszeres osztályozásra a két nagy terü
leten belül, hanem egyes érdekesebb vidékeket jelöl csak meg. 
Mindazonáltal az ő osztályozása maradt irányadó egész a legújabb 
időkig, noha nyelvjárásainknak behatóbb tanulmányozása által 
lassanként jobban és jobban kitűnt, hogy sem a Duna, sem a 
Tisza nem határozott választó vonal nyelvjárásaink között, másrészt 
meg, hogy a Tiszától keletre és nyugatra eső területek mindegyi
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kén több, és egymástól lényegesen eltérő nyelvjárást kell megkü- 
lömböztetnünk. A kik újabban e tárgygyal foglalkoztak, nem is kí
sérlették meg a rendszeres osztályozást, hanem megelégedtek az 
érdekesebb nyelvjárások puszta megemlítésével.*)

Miután azomban az egyes nyelvjárástanulmányok és a foly
ton szaporodó népnyelvliagyomáuyok segítségével ismereteink a 
magyar nyelvjárásokról folyton tisztultak és gyarapodtak, oly osz
tályozásnak kell a régi helyébe lépni, mely tekintettel legyen egy
részt az egesz magyar nyelvterületre, másrészt nyelvjárásainknak 
összes fontosabb sajátságaira.

Egy ilyen osztályozás megalkotásával csak a legutóbbi idő
ben próbálkozott meg Simonyi Zsigmond (A magyar nyelv, 1889. 
I. kötet, IV. fejezet: A népnyelv és a nyelvjárások). 0 az osztályo
zás alapjául első sorban az é hang használatát veszi «egyrészt, 
mert csakis e szerint oszthatjuk föl határozottan az egész nyelvte
rületet, másrészt mert e jelenségnek nagy fontossága van hangtani 
s alaktani tekintetben». Ezen az alapon három részre oszlik a 
magyar nyelvterület: é'-ző, ö-ző, és e-z'ó vidékre. E három nagy te
rületen belül a további osztályozást az é hang kiejtésére alapítja; 
a régi nyelvben ugyanis kétféle é hang volt, é és é, a melyek a 
mai nyelvjárásokban vagy egyformává lettek, vagy külömbözők ma-

9  S i m o n y i  Z s. Magyar nyelvtanának előszavában így szól : 
«A legfőbb magyar nyelvjárások a következők: 1. a dunamelléki; 2. a 
tiszavidéki, még pedig a) a felső tiszai, pl. Debreczenben, Bihar megyében, 
b) az alsó tiszai, vagy alföldi, Kecskeméttől Szegedig; 3. a székelyeké Erdély
ben, s ehhez tartozik a moldvai csúnyáké; 4. a palóczoké (Nógrád, Heves- 
Borsod, Gömör); 5. a Göcsej nevű vidék nyelvjárása (Zala m. nyugati ré
szén) ;>. S z i n n y e i J ó z s e f  A magyar nyelv rendszerében szintén így 
állítja össze a magyar nyelvjárásokat: «1. A keleti nyelvjárások, u. m. a szé
kelyeke’ (Erdélyben) s a hétfalusi és moldvai csángóké'; 2. a tiszavidéki 
nyelvjárások, u. m. a felső tiszavidéki és az alsó tiszavidéki vagy alföldi ;
3. a palóczoké (Borsod, Gömör, Heves és Nógrád megyében) ; 4. a dunán
túli nyelvjárás; 5. a göcseji nyelvjárás (Zala megyében)». K i r á l y  P á l  
(Rendszeres magyar nyelvtan, 2. s köv. 11.) a következő főbb nyelvjáráso
kat sorolja el: 1. alsó-tiszai nyelvjárás; 2. a dunántúli nyelvjárás, ehhez 
tartozik a) Pápa vidéke, b) az őrségi és göcseji nyelvjárás, c) a Balaton mel
léki beszéd és d) a szlavóniai magyarság nyelve; 3. a palócz nyelvjái'ás;
4. a tiszán-inneni nyelvjárás ; 5. a tiszán-túli nyelvjárás ; és 6. áz erdélyi 
nyelvjárás. Nyelvjárásainknak rendszeresebb osztályozásával próbálkoztak 
még a «Nyelvőrkalauz» szerkesztői (164. 1.).
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radtak, vagy külömbözőkép változtak. Ezen az alapon ismét több 
részre osztja a magyar nyelvterületet. E két sajátság összevetése 
által a következő osztályozás jő létre:

Eredeti e Eredeti é Eredeti é

1. Palócz. .. .  ... é szem é kéz é él\
2. Dunántiíl . . .  . . .  ... e szem é kéz 1 é él i
3. Komárom.. .. .  . . .  ... e szem é kéz J í ű |
4. Göcsej-Sopron ...  .. .  ... e szem ee  léé ez í ű \
5. Felső-Tisza ...  . . .  .... ... e szem ee keéz í il J
6. Duna-Tisza... ... ... ö szőni 1 é kéz 1 é él
7. Udvarhelyi székely... ... ö szörn 1 é kéz | é el \
8. Keleti székely ... ... ... e szem é kéz J é  él i

Simonyinak ez az osztályozása helyes alapon indul, miután 
lényeges sajátságok alapján igyekszik a magyar nyelvjárásokat 
osztályozni, csak az a baj, hogy nem vonja meg pontosan az egyes 
sajátságok elterjedésének határait; így pl. nem pontos sem az 
ö-ző, sem az e-zö terület meghatározása. Nem állapítja meg to
vábbá pontosan a kétféle é helyén ejtett hangokat sem. Ez az osz
tályozás már csak azért sem lehet tökéletes, mert csupán e két 
sajátságra van tekintettel, pedig csakis ezek alapján nem osztá
lyozhatjuk a magyar nyelvjárásokat; mert így megesik, hogy oly 
területeket választ el, melyek más sajátságaiknál fogva összetarto- 
zók, s viszont összeköt olyanokat, melyek nagyon is külömböznek 
egymástól.*) Nem akarom részletes bírálat tárgyává tenni ezt az

*) Csak arra a jegyzetre hivatkozom, melyet S. a fentebbi táblázat
hoz fűz: «Megjegyzendő e táblázathoz, hogy itt a komáromi nyelvjárás 
mellé oda értendő a nagyszalonta-orosháza-mezőtúri vidék s a Királyhágón 
tiíl Bánffy-Hunyad vidéke, ellenben a Duna-Tisza köze Bács megye nélkül 
van véve, mely itt a «Dunántúl» rovathoz tartozik, Pest megye északi ré
szével s a Jászsággal együtt. Viszont a Dunántúl az északnyugati rész ki
vételével van értve. A nyugati, marosvidéki székelység el van hagyva, mert 
onnan ellenmondó adataink vannak az e hangra nézve; a székelységen 
kívüli Erdély pedig azért, mei't az é hangjai nincsenek megállapítva.» Eb
ből is láthatjuk, mily külömböző vidékek nyelve kerül egy csoportba (Ko
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osztályozást; az alábbiakból úgyis kitűnik, hol rejlenek hiányai, 
így is, a mint van, elég érdekes kísérlet nyelvjárásaink osztályozá
sára, de semmi esetre sem lehet végleges.

6. Ma már nem szabad megelégednünk nyelvjárásainknak 
felszínes osztályozásával, hanem olyanra kell törekednünk, a mely 
valóban elválassza egymástól a különváló területeket s viszont 
egybekapcsolja, a mi összetartozik. Ezt csakis úgy érhetjük el, ha 
nem csupán e gye s  sajátságokra leszünk tekintettel, hanem 
számbaveszünk minden számbaveendő körülményt. Azok a körül
mények, a melyek a nyelvjárások osztályozására nézve döntők le
hetnek, a következők: 1. a lakosságnak törzsekre, népfajokra osz
lása, 2. az egész nyelvterületnek és egyes részeinek földrajzi hely
zete, és főleg 3. az egész vidékeket jellemző sajátságok elterjedése.

A magyar nép ma minden tekintetben egységes, de tudjuk, 
hogy egyrészt a honfoglaló magyarok törzsekre oszoltak, másrészt 
meg, hogy több rokon és idegen népfaj olvadt be a magyar nem
zetbe, a kik hosszabb vagy rövidebb ideig megőriztek bizonyos 
politikai önállóságot is. Hogy mennyiben külömbözhetett a magyar 
nemzet egyes törzseinek nyelve egymástól, s hogy volt-e befolyás
sal ez a törzsszerkezet a magyar nyelvjárások fejlődésére, azt ma 
már eldönteni nem lehet. Epoly nehéz az idegen népfajok beol
vadásából magyarázni meg a magyar nyelvjárások keletkezését, s 
erre alapítani osztályozásukat. Azt a legnagyobb valószínűséggel 
állíthatjuk, hogy a honfoglalás után beköltözött besenyők, kunok, 
jászok nem őrizték meg saját nyelvüket, hanem elmagyarosodtak, 
s ez mindenesetre elősegítette új nyelvjárások keletkezését.

Mindenek előtt külön kell választanunk a s z é k e l y e k e t ,  
bár eredetük kérdését még mindig nem tekinthetjük eldöntöttnek; 
ők a legrégibb idő óta Erdély keleti részén laknak s hosszú időn 
át megőrizték saját katonai alkotmányukat. Nyelvük is sok jel
lemző sajátságra nézve külömbözik a többi magyarság nyelvétől, a 
mi külön helyet jelöl ki a székelyek nyelve számára a magyar 
nyelvjárások sorában.

A legrégibb bevándorlók a b e s e n y ő k  voltak, a kik a Du
nántúl nyugati megyéiben telepedtek le határőrökül; e vidék mai

marom, Nagy-Szalonta és Kalotaszeg, vagy Jászság és Dunántúl) ; más
részt meg egyes vidékek nyelvjárása teljesen hiányzik az osztályozásból.
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lakosságának nyelvében ma is több érdekes és önálló sajátságot 
láthatunk, azomban e terület mégsem válik nyelvileg egészen kü
lön, hanem átmegy lassanként a Dunántúl keleti részének nyelv
járásába. Utánuk, a XII. század első felében jött hazánkba a kú- 
n o k első csapata; ezek a Tisza és Duna fölött, a Mátra körül 
telepedtek le, a hol ma a több tekintetben sajátságos p a ló  ez 
nyelvjárást találjuk.*) Azomban ez sem egészen különváló terület, 
mert jellemző sajátságai nem egyszerre tűnnek fel pontosan meg
vonható határokon, hanem lassanként fejlődnek s mennek át a 
szomszéd területekre is, és viszont a terület határszélén levő paló- 
ezos nyelvjárások is átvesznek egyetmást a szomszéd nyelvjárá
soktól.

A későbbi települők még jobban egybeolvadtak a körülöttük 
lakó magyarsággal, úgy hogy külön fejlődésüket még kevésbbé 
kísérhetjük figyelemmel. A k ú n o k  második csapata a XIII. szá
zadban jött be kelet felől s a Kis- és Nagy-Kúnságban és a Jász
ságban telepedtek le. Ma a Kis-Kúnság nyelve külön nyelvjárás 
ugyan, de sok tekintetben a szegedvidékivel és a drávamellékivel 
egyezik. A Nagy-Kúnságnak nincs is önálló nyelvjárása, hanem 
teljesen a felsőtiszaival egyezik; a Jászság nyelve pedig a paló- 
ezokéhoz hasonlít. Láthatjuk tehát, hogy a bevándorolt és meg- 
magyarosodott népfajok teljesen egybeolvadtak a magyar néppel 
s nyelvük ma a többi magyarságéval teljesen összefüggő nyelvte
rületet alkot, úgy hogy erre nem építhetjük a magyar nyelvjárások 
osztályozását.

7. A nyelvjárások osztályozásának legtermészetesebb alapja 
földrajzi helyzetük volna, miután, mint már fentebb láttuk, kelet
kezésük mindig összefügg az illető nép lakóhelyének földrajzi 
helyzetével. A népnek az a része, mely egymás mellett lakik, ren
desen egyformán is beszél, s a nyelvjárási sajátságok fejlődése is 
egyformán történik az egy helyen lakók körében. Még ha idegen 
népfajok bevándorlása megzavarja is a nyelvjárások rendes fejlő
dését, ez a bevándorlóit népfaj egy helyen szokott letelepedni s 
így külön keletkező nyelvjárása is ehhez az egy helyhez fűződik. 
Ilyen formán a nyelvjárások osztályozásához nem kellene egyéb,

*) A kánokat oroszul polovci-n&k nevezik.
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mint hogy megállapítsuk a létrejött nyelvjárási külömbségek pon
tos határait.

Azomban a magyar nyelvjárások földrajzi helyzetének eredeti 
szabályosságát nagyban megváltoztatták nemcsak az idegen nép
fajok bevándorlásai, hanem a magyar lakosságnak gyakori költöz
ködése is. Ha az idegenek betelepítése nem magyar vidékre tör
tént, mit sem változtatott a magyar nyelvjárások helyzetén. Ha 
azomban valamely idegen nyelvű népfaj a magyarság körében tele
pedett le, első sorban megszakította a körülötte elterülő nyelvjárás 
azelőtti egységét, s megeshetik, hogy az így ketté vált terület 
nyelve külön kezd fejlődni. Másrészt meg láttuk, hogy az idegen 
népfaj mellett lakó magyarság nyelvére is hat ez az idegen nyelv, 
sőt megeshetik az is, hogy ez az idegen lakosság megtanulja a ma
gyar nyelvet, mi által új nyelvjárás keletkezik a másik nyelvjárás 
körén belül.

Sokkal inkább megváltoztatta a magyar nyelvjárások föld
rajzi helyzetének szabályosságát a magyar lakosság vándorlása, 
mert ezek más vidékre kerülve is megőrizték nyelvjárásuk eredeti 
sajátságait. A magyar lakosság vándorlása nagyobb tömegben 
rendesen oly esetben történt, ha valamely nagyobb csapás, rende
sen háború után egy vidék népessége kipusztult. így midőn a 
XVII. század végén a törököket végleg kiűzték e hazából, az or
szágnak egy nagy része majdnem teljesen néptelenné vált, másutt 
meg nagyon meggyérült a lakosság. Az ilyen helyekre vagy idege
neket telepítettek le, vagy magyarok jöttek oda más vidékről. 
A töröktől legjobban elpusztított vidék a Duna és Tisza köze, a 
Dráva vidéke és a Marostól délre eső Temesköz volt. Erre a vi
dékre azután a múlt században mindenünnen telepítettek idegen 
és magyar lakosságot, úgy hogy nyelvi tekintetben ez a vidék a 
legtarkább, s a magyar lakosság is e vidéken többféle nyelvjá
rást beszél.

A magyarok között a legszaporább faj a jász; ezek népesítet
ték be a múlt század folyamán a Kis-Kúnságban Majsát, Dorozs- 
mát s belőlök telt ki Halas kath. lakossága; továbbá a Nagy-Kún- 
ságban Kún-Szent-Mártont, lejutottak a Bácskába is a Tisza mellé 
(Zentára és vidékére), a honnan egy részük átment a Tetnesközbe 
is; elmentek továbbá a Tiszán túlra is s elvegyültek az ottani re
formátus lakosság közé, megőrizve katholikus vallásukat és külön
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nyelvjárásukat. Eljutottak végre Arad megyébe is s benépesítették 
Magyar-Pécskát. A Nagy-Kúnság lakossága már kevésbbé vándo
rolt el eredeti lakóhelyéről, csak egy kis része ment le a Bács
kába s népesítette be Pacsér, Feketehegy községeket. A Temesköz 
magyar lakossága is a múlt század folyamán került oda Szeged
ről; ezek is megőrizték eredeti nyelvjárásukat, sőt találunk náluk 
egyes olyan sajátságokat is, melyeket Szeged városa az irodalmi 
nyelv hatása alatt már nagyrészt elveszített. A legújabb ilyen na- 
gyobbszerű telepítés a bukovinai magyarokkal történt, kik közül 
1883-ban több mint 1000 családot hoztak be Magyarországba s 
telepítettek le az Al-Dunánál Pancsova mellett Hertelendyfalván, 
Nasy-Györgyfalván és Bádayfalván. Később egy ilyen bukovinai 
magyar csapat Arad megyében Gyorokon telepedett meg.

Az ilyen vándorlások nagyon megváltoztatják a nyelvjárások 
földrajzi helyzetét; a más vidékre került lakosság, ha csak egy 
községben lakik is, megőrzi eredeti nyelvjárását, a mely külömbö- 
zik a körülötte lakókétól s így az egyes területeken belül nyelv
járási szigetek keletkeznek. Azomban elkerülhetetlen az is, hogy 
az így elszakadt lakosság nyelve idővel meg ne változzék s ne al
kalmazkodjék némi tekintetben az őt minden oldalról körülvevő 
nyelvjáráshoz. Tehát az ilyen sziget külön nyelvjárássá válik nem
csak a körülötte lakók nyelvéhez, hanem az ő anyanyelvjárásához 
képest is. Az ily módon keletkezett kisebb-nagyobb nyelvjárási 
szigetek megváltoztatják a nyelvjárások földrajzi helyzetének sza
bályosságát. Mindenütt, a hol ilyen szigeteket találunk, e jelen
ségnek ilyen magyarázatát kell keresnünk; legalább eddigi tapasz
talataink alapján alig találunk arra példát, hogy külön s lényeges 
sajátságokra nézve eltérő sziget alakult volna elszigeteltség és ön
álló fejlődés következtében. S ha a népesség vándorlására a törté
net néha nem is nyújt biztos adatokat, a nyelvjárások viszonya 
gyakran útba igazít bennünket. így pl. Halas református lakossága 
nem a Kis-Kúnság nyelvjárását beszéli, hanem nyelve a dráva- 
melléki lakosság nyelvjárásával egyezik, tehát kétségtelen, hogy 
onnan kerültek mai helyükre.*) Ilyen vándorlás következtében 
szakadhatott el a duna-drávaközi vidék mai nyelvjárása is a sze
geditől, melylyel igen sok tekintetben egyezik, bár e vándorlást

*) V. ö. Korda Imre, K.-K.-Halas nyelvjárása (Nyelvőr, XV. k.).
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nem támogathatjuk történeti bizonyítékokkal. Erre a magyará
zatra kell gondolnunk akkor is, ha a palócz nyelvjárásoktól keletre 
Zilah vidékén palóczos szigetre akadunk.

8. Miután látjuk, hogy a nyelvjárások földrajzi helyzete 
mennyire változhatik, az osztályozás biztos alapjául csakis jel
lemző sajátságaikat vehetjük. Alapelvnek tekinthetjük azt, hogy a 
mely vidék nyelve a legtöbb és legfontosabb sajátságokra nézve 
egyezik, az egy  nyelvjárást beszél, még akkor is, ha ez a terület 
nem összefüggő s egyes részei akár nagyobb távolságra esnek egy
mástól. Viszont, ha valamely kisebb és földrajzilag bármennyire 
összefüggő területen a lakosság nyelvében egyes fontosabb saját
ságokra nézve következetes eltérést látunk, külön nyelvjárásokat 
kell megállapítanunk. Természetes dolog, hogy nem választhatunk 
ki csak egy-két sajátságot, a melyekre osztályozásunkat alapítsuk, 
mert az így kiválasztott sajátságok fontosak lehetnek az egyik 
nyelvjárásra nézve, míg a másikra nézve éppen nem jellemzők ; 
és megeshetik — mint Simonyi osztályozásából is kitűnik, — 
hogy e kiválasztott sajátságokra nezve oly területek is megegyez
nek, melyeknek nyelvjárása egyébként nagyon is külömbözik egy
mástól. H í tehát azt akarjuk, hogy osztályozásunk megfeleljen a 
magyar nyelvjárások természetes fejlődésének, t e k i n t e t t e l  
k e l l  l e n n ü n k  az e gé s z  m a g y a r  n y e l v t e r ü l e t r e  és 
a n y e l v j á r á s i  k ü l ö n b s é g e k e t  l é t r e h o z ó  m i n d e n  
f o n t o s a b b  s a j á t s á g r a .

Az osztályozásnak ezt a módját csak az a körülmény fogja 
megnehezíteni, hogy a nyelvjárásokat jellemző sajátságok nem 
keletkeznek s nem tűnnek el egyszerre, hanem csak lassanként 
mosódnak el. Ha figyelemmel kisérjük az egyes nyelvjárási saját
ságok elterjedését az egész nyelvterületen, vagy azt fogjuk látni, 
hogy e sajátságnak egy góczpontja van, a hol legáltalánosabban és 
legkövetkezetesebben használják, és minél messzebb távozunk 
ettől a középponttól, használata is annál kevésbbé általános és 
következetes. Vagy pedig azt tapasztaljuk, hogy az illető nyelv
járási sajátság használata kezdődik a nyelvterület egyik szélén és 
fokozatosan emelkedik vagy fogy, a mint rajta tovább haladunk 
keletről nyugatra vagy nyugatról keletre. Meg kell azomban már 
itt is jegyeznünk, hogy ez a fejlődés a székely területen némely 
sajátságra nézve nem folytatódik, hanem újra kezdődik.

Balassa: M. Nyelvjárások. 2
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Az ö-zés góczpontja a Kis-Kúnság és Szeged vidéke, ettől 
keletre már nem találkozunk ö-zéssel; a lakosság egy kis része ö'-t 
ejt, a nagyobb rész pedig e-ző. Teljesen az ö-ző vidékhez tartozik 
még néhány község a Duna mellett s a Dráva melléke, bár itt már 
több az é, mint Szegeden. Azomban az ö-zés nyomait végig kisérhet
jük az egész ö-ző vidéken a nyugati határszélig. A Duna mellett és a 
Dunán túl mindig ö-t ejtenek e helyett l előtt (föl, köll, fölhő, kereső 
e h. keresel), néhány tőszóban: pör, szövi, vörös, köröszt, stb., és a 
-héz rag helyett: székhő, képhő. Minél tovább haladunk nyugatra, 
annál kevesebb az ö; így pl. Yas és Soprony megyében már így 
mondják: szem, kérészt, de: föl, pör öl, vörös, és könyvhő, de : 
kézhé. Északon a palócz vidéken már nincs ö-zés. A székely 
vidéken ismétlődik ez a jelenség; a keresztúri nyelvjárás teljesen 
ö-ző, minél messzebb haladunk innen keletre, annál jobban fogy 
az ö s szaporodik az é, míg a háromszéki és csik-gyergyói nyelv
járás egészen ö-ző.

A nyelvjárási sajátságok lassú elmosódásának kitűnő példája 
az ly hang ejtése is. Ezt a magyar nyelvterületen háromfélekép 
ejtik: ly, l vagy j. A ly ejtésének góczpontja a palóczság, Gömör, 
Nógrád és Hont megyékben, Gnek ejtik a Dunántúl nyugati részén, 
/-nek a Dunától keletre. Ez a háromféle ejtés csak lassanként 
megy át egymásba. A nyugati megyékben mindig l ( illen, ollan, 
selém), még akkor is, ha l és j  került egymás mellé : álion (álljon), 
hallci (hallja). A Dunántúl keleti felében is hallhatunk még ilye
neket illen, ollan, királ, selém, de: ájon, hájjá, kerűjön. A Dunától 
keletre mind jobban tűnik az l; a Duna mellett még hallható 
királ, luk, selém, hél, de már mindig: ijen, ojan, hájjá; a Tiszán túl 
már egészen eltűnik az l: kirój, juk, sejém, sőt sok szóban l helyébe 
is j  lép : jáiny, mejj, snjáta. Az ly hangot Borsod, Gömör, Nógrád, 
Hont megyékben és Heves megye északi részében ejtik; akár
milyen irányban távozunk e vidékről, annál inkább fogy az ly s 
helyet ad a j-nek, nyugaton Pozsony megyében pedig az l-nek.

E jelenség egy másik példája a hosszú és rövid hangzók 
használata. Az ország nyugati része a rövid, keleti része pedig a 
hosszú magánhangzókat kedveli. Soprony, Yas és Zala megyékben 
az i, u, ü, hangzó mindig rövid (tiz, húsz, tűz), sőt az l, r, kiesése 
után is rövid marad a magánhangzó : eviént, ama (alma), házbu. 
A Dunántúl keleti részén már hosszú a magánhangzó, ha utána
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mássalhangzó veszett el (émént, házbú), de a tőbeli i, u, ü röviden 
hangzik egész a Dunáig. Innen keletre már hosszú ez az í, ú ü, 
{tíz, húsz, tűz), a Tiszán túl hosszú marad néha még ragok előtt is 
(nyíllak, utat); megnyúlik itt továbbá minden magánhangzó, ha 
szótagzáró l, r, j  előtt áll: álma, bérbe, ajtó. Erdélyben még 
gyakoribb a hosszú magánhangzó a tőszótagban: vidék, biztos, 
tűkör, mutat, múlat, bement, nyer stb.

E dolgozot harmadik szakaszában még több példát fogunk 
látni a nyelvjárási sajátságok ily lassú elmosódására.

Látjuk tehát, hogy az egyes nyelvjárási sajátságok csak 
lassanként tűnnek el és, a mit a fentebbi példákból is láthatunk, 
határaik nem vágnak össze, hanem gyakran keresztezik egymást. 
A nj^elvjárási sajátságoknak ez a kereszteződése okozza, hogy az 
egyes nyelvjárásokat csak nehezen választhatjuk el egymástól 
s alig vonhatjuk meg köztük a pontos határokat.

A nyelvjárásokra nézve ugyanazt tapasztaljuk, a mit most az 
egyes sajátságok elterjedését iletőleg láttunk; mindig van egy 
olyan terület, a hol megvannak az illető nyelvjárás összes jellemző 
sajátságai teljes számban és a legkövetkezetesebben használva. Ez 
az illető nyelvjárás góczpontja. Innen külömböző irányokban 
tovább haladva ugyanazt a nyelvjárást találjuk még, csakhogy 
jellemző sajátságai közül némelyek elvesznek, mások ritkábban 
fordulnak elő, s minél jobban közeledünk más nyelvjárás területe 
felé, annál inkább tűnik fel az első nyelvjárásban is egy-egy a 
másiknak sajátságai közül. így tehát az egyes nyelvjárásokon belül 
új nyelvjárások képződnek, melyekben megtalálunk nehányat az 
egész terület legjellemzőbb sajátságai közül, de látunk mellettük 
újakat is fejlődni s eredetieket elveszni. És ezért nem is oszthatjuk 
a magyar nyelvterületet mindjárt egyes nyelvjárásokra, a melyek
nél tekintetbe vennénk minden egyes eltérő sajátságot, hanem 
össze kell foglalnunk előbb egyes nagyobb területeket, melyeknek 
nyelve a legfontosabb sajátságokra nézve egyező és így közös ere
detre s együttes fejlődésre vallanak; ezek a n y e l v j á r á s t e r ü 
l e t ek.  E területeken belül viszont tekintetbe kell vennünk a 
bármi ok folytán keletkezett külömbségeket, melyek létre hozzák 
az egyes n y e l v j á r á s o k a t .  E nyelvjárások, mint láttuk, létre 
jöhetnek önálló fejlődés által, idegen nyelv hatása, vagy idegenek 
megmagyarosodása következtében, végre az által is, hogy a külöm-

2*
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böző nyelvjárásterületeknek határos nyelvjárásai átveszik egymás 
sajátságait, a mi által v e g y ü l é k  n y e l v j á r á s  keletkezik. 
Tekintettel kell lennünk ezen kívül még arra is, hogy keletkez
hettek valamely nyelvjárásterületen belül más nyelvjárásterület
nek s z i g e t e i  is.

9. Feladatom tehát, az, hogy a legjellemzőbb tulajdonságok 
alapján oszszam fel a magyar nyelvterületet egyes nyelvjárásterüle
tekre, melyeknek mindegyike, habár több nyelvjárásra oszlik is, 
összefüggő egységet alkosson. Nyelvjárásterületnek több egymáshoz 
tartozó nyelvjárásnak oly egységét kell tartanunk, a mely együt
tesen ment végig a fejlődésnek egy bizonyos fokán, s ezt a közös 
fejlődést egyes közös jellemző sajátságok tanúsítják. Ha tehát a 
magyar nyelvterületet nyelvjárásterületekre akarjuk felosztani, ilyen 
együttes fejlődésre valló sajátságokat kell keresnünk, melyek közösen 
megvannak több, máskülömben is hasonló nyelvjárásban. Még meg 
kell jegyeznünk azt is, hogy ilyen jellemző sajátság csak az olyan 
lehet, a mi újabb és közösen átélt fejlődésnek eredménye; valami 
régi sajátságnak megőrzése magában véve nem lehet jellemző az 
illető területre, mert ez a sajátság megmaradhatott esetleg több 
helyen, egymástól függetlenül is.

Mielőtt a magyar nyelvterületnek ily forma felosztásához 
fognánk, külön kell választanunk a székelt) nyelvjárásterületet, 
mint a melynek külön fejlődéséről történeti bizonyítékok is tanús
kodnak, s földrajzi helyzete is különválasztotta a többi magyar
ságtól. Ez a nyelvterület több sajátságot együttesen fejlesztett ki, 
a mi már eredeti egysége mellett bizonyít. Ezen kívül láttunk 
példát arra is, hogy a székely területen belül ismétlődik egyes 
nyelvjárási sajátságoknak oly forma keletkezése és elterjedése, 
mint a magyar nyelvterület egészében. Itt is van ö-ző és é'-ző vidék, 
melyek csak lassanként mennek át egyik a másikba; továbbá a 
székelység egy részében szintén elvész a szóvégző l, míg a másik 
felében megmarad, épúgy mint a magyarországi nyelvjárásokban. 
Ennek következtében magán ezen a nyelvjárásterületen belül egyes 
vidékek fontos sajátságokra nézve is eltérnek egymástól, és így 
több székely nyelvjárást kell megkülömböztetnünk.

Külön választva így a székely nyelvjárásterületet, a magyar 
nyelvterületnek többi részét több nyelvjárásterületre kell oszta
nunk. Az osztályozás alapjául mi is azt vehetjük első sorban, hogy
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hogyan bántak az egyes vidékek az e hanggal. Ott a hol a külöm- 
böző vidékek e hang használatára nézve eltérnek egymástól, az e 
volt az eredeti hang, melyet a magyarság legnagyobb része meg
őrizett ugyan, de egy másik, szintén nagy része megváltoztatott. Az 
é hang megőrzését magában véve nem tekinthetjük jellemző saját
ságnak, mert ezt megtehette több nyelvjárás egymástól függetlenül 
is. Annál jellemzőbb, ha egy nagy vidék egyformán változtatta 
ezt a hangot. így válik ki a magyarság köréből az a terület, melyen 
az e helyén a megfelelő ajakhangzót, az ö-t ejtik. Ez az e átvál
tozása ö-vé nem egyszerre történt, hanem csak lassanként terjedt 
el az illető területen s változtatta ö-vé kevés kivétellel az összes 
ö-ket. A magyarság egy más részén, mint fentebb is láttuk, szintén 
kezd terjedni az ö-zés, de még nem vált ily általánossá, s csak 
bizonyos helyzetben használnak ö-t, másutt megmaradt az ö. 
Külön nyelvjárásterületnek kell tehát tartanunk azt az egész vidé
ket, a hol az ö teljesen elnyomta az ö-t; ez az úgynevezett ö-ző 
vidék, mely magában foglalja a Kis-Kúnságot, Szegedet és vidékét,, 
továbbá a Duna mellékének egy részét (Sárköz) és Baranya és 
Somogy megye déli részét. Ezt a területet nevezem alföldi nyelv- 
járásterületnek*)

Az e az ország más részében úgy fejlődött, hogy nyíltabbá 
vált s egybeesett az e hanggal. így ejtik ezt a Tiszán túl a Marostól 
északra, továbbá a Tiszán innen Zemplén és Abauj megyéktől 
keletre, végre Erdélynek nyugati részén a nem székely vidékeken. 
Habár az e hang nyíltabbá válása közös fejlődés eredménye, mégis 
kétfelé kell választanunk ezt a területet. A Királyhágón inneni 
rész úgy állapodott meg, hogy az e nyíltabbá vált, azomban a 
többi középső nyelvállású rövid hangzó (o, ö) megmaradt válto
zatlan t. Ellemben a Királyhágón túli részen még ma is működni 
látjuk e hatást. Ott nemcsak az e vált nyíltabbá, hanem nagyrészt 
az o-ból is a lett, sőt Küküllő megyében az ö is nyíltabb te-ve vált. 
Az erdélyi rész nyelvjárása még több más sajátságra nézve is eltér

*) «Alföldi» nyelvjárásterületnek azért nevezem, mert nagyobb 
része az Alföldön van és mert az ó’-zést többször nevezték már alföldi 
sajátságnak. Az egyes nyelvjárások területe külömben sem vág teljesen 
egybe a földrajzi területekkel, az elnevezésnél tehát bele kell törődnünk 
a fogalmaknak néha megszorításába, néha kitágításába.
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a Királyhágón inneni vidék nyelvétől, úgy hogy az e-zo vidéket 
két nyelvjárásterületre kell osztanunk: a magyarországi részt 
nevezem északkeleti nyelvjárásterületnek, az erdélyit pedig király
hág óntúli nyelvjárásterületnek.

Az eddig említett nyelvjárásterületeket külön választva, meg
marad a magyar nyelvterületnek egy nagy része, mely az é hangot 
eredeti alakját an őrizte meg. Ez azomban, mint már említettem, 
nem tekinthető oly jellemző sajátságnak, a mi egybefűzné ezt a 
területet. Külön válik első sorban a palócz vidék s a vele szom
szédos nyelvjárások nyelve, mely sok tekintetben külömbözik a 
többi magyarságétól, így különösen abban, hogy az é sohasem 
enged helyet az ö-nek; jellemző sajátságai még az a, á és a két
féle eredetű é hangnak a köznyelvitől eltérő ejtése; az é, o hangok 
gyakori használata e, a helyén, a palatális mássalhangzók kedve
lése, és hogy az ly hangot is ejti. Ez a nyelvjárásterület Zemplén 
megyétől nyugatra terül el a Tisza és Duna fölött egész a nyugati 
határszélig. Ezt nevezem északnyugati nyelvjárásterületnek.

A Dunától délre eső s a Tiszántúlról egész hazánknak nyu
gati határáig terjedő többi é-ző vidékek abban is külömböznek az 
északnyugati nyelvjárásterülettől, hogy bizonyos helyzetekben 
helyet engednek az ö-nek, tehát kis részben ö-zők. Ezen a terüle
ten a Duna némileg választó fal s a jobb és bal partján lakó ma
gyarság nyelve sokban eltér egymástól. A Dunán inneni rész, 
melyhez a Tiszántúl egy kis része is tartozik, a hosszú magán
hangzókat kedveli s az ly helyén mindigy-t ejt; egyéb sajátságai
ban is gyakran a vele érintkező ö ző vidékkel egyezik. Ide tartoz
nak a Dunától keletre eső e-ző vidékek; ezt nevezem duna-tiszai 
nyelvjárásterületnek.

A dunántúli részt is két nyelvjárásterületre kell osztanunk. 
A nyugati rész (Soprony, Vas és Zala megye) igen kedveli a rövid 
magánhangzókat, az ly helyén /-1 ejt, a szóvégi l mindig elmarad 
s a, e helyett a szó végén zártabb hangot ejt (o, é, ö). Ezt nevezem 
nyugati nyelvjárásterületnek. A Dunántúl keleti fele egyezik ugyan 
több tekintetben a nyugatival, de az l kiesésekor már hosszú 
hangzót ejt, a szóvégző l néha megmarad és é, ö-t sem ejt a szó 
végén. Ezt nevezem dunántúli nyelvjárásterületnek.

Ezek szerint az egész magyar nyelvterület nyugatról keletre
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s onnan északra menve, de a székelyt külön utolsónak hagyva, a 
következő nyolcz nyelvjárásterületre oszlik :

I. Nyugati nyelvjárásterület.
II. Dunántúli nyelvjárásterület.

III. Alföldi nyelvjárásterület.
IV. Duna-tiszai nyelvjárásterület.
V. Északkeleti nyelvjárásterület.

VI. Királyhágóntúli nyelvjárásterület.
VII. Északnyugati nyelvjárásterület.

VIII. Székely nyelvjárásterület.



MÁSODIK SZAKASZ.

A z  e g y e s  n y e l v j á r á s o k .

Az eddigiekben láttuk, hogyan oszlik fel a magyar nyelvterü
let nyolcz nyelvjárásterületre. Szükséges azomban, hogy nyelvjárá
saink képének ne csak körvonalai legyenek meg, hanem hogy 
lássuk azt is, mikép oszlanak fel a nyelvjárásterületek egyes nyelv
járásokra, továbbá szükséges még, hogy kiszínezzem az egészet az 
egyes nyelvjárásoknak minél hívebb rajzával. Egyúttal okadatol- 
nom kell részletesebben is a fentebbi osztályozást, kimutatva, 
hogy nyelvjárásaink jellemző sajátságai csakis ezt az osztályozást 
teszik elfogadhatóvá. Ebből a szempontból tekintve fogom jelle
mezni az összes magyar nyelvjárásokat, a mennyiben ez az eddigi 
források alapján lehetséges. De előre is ki kell jelentenem, hogy 
czélom nem az, hogy minden egyes nyelvjárást részletesen leírjak, 
minden egyes sajátosságát bőven fejtegessem, hanem csakis az, hogy 
kimutassam helyét a magyar nyelvjárások körében. Tehát inkább 
az egyes nyelvjárásterületek közös sajátságait fogom kiemelni, a 
melyek egységgé fűzik össze a hozzá tartozó nyelvjárásokat; ezek
nél pedig az eltérő sajátságokra fogok utalni, melyek őket külön 
nyelvjárásokká teszik.

Az egyes nyelvjárásokat leírva, felhasználtam mindazt, a mi 
róluk irodalmunkban eddigelé megjelent, és pedig nemcsak az 
egyes nyelvjárástanulmányokat, hanem feldolgoztam erre a czélra 
a Magyar Nyelvőrben és másutt megjelent összes népnyelvhagyo
mányokat is. Még ez sem lett volna elég arra, hogy a rajz tökéletes 
legyen és kiterjeszkedjék az egész magyar nyelvterületre, miután 
sok helyről semmi adat sem látott napvilágot, több vidékről pedig 
csak hiányos és megbízhatatlan adatok. Hogy munkám minél



NYUGATI NYELVJÁRÁSTERÜLET. 25

tökéletesebb legyen, az 1888-ik óv őszén kérdő íveket küldöttem 
szét az ország minden részébe, melyekre elég szép számú felelet 
érkezett; ezen kívül magam is megfigyeltem több vidék nyelvét, 
agy hogy végre hozzá foghattam nyelvjárásaink osztályozásához és 
leírásához.1) Természetes, hogy nyelvjárásainknak e rajza még 
most sem lehet minden tekintetben tökéletes és a további kutatás 
minden esetre sok javítani és pótolni valót fog e munkán találni. 
Bár karolnák is fel minél többen nyelvjárásaink ügyét oly lelkese
déssel és oly lelkiismeretes buzgósággal, hogy minél előbb betölt- 
hetnek a hézagokat, pótolnák a hiányokat, melyeket munkámban 
én magam érzek legjobban.2)

I. Nyugati nyelvjárásterület.

Ez a nyelvjárásterület magában foglalja a Dunántúl egész 
nyugati részét. Északi határa a Rábcza vize és Mosony megye, 
melynek lakossága német ajkú, nyugatra az ország határán lakó 
németek és vendek területéig terjed, délen szintén a Horvátország 
határán lakó vendekig nyúlik, míg keleten kezdetben a Rába vize 
a határa, majd Vas megyében ennek mindkét oldalán egész a me
gye határáig terjed s hozzá csatlakozik Zala megyének déli fele 
egész a Zala vizéig.

Ez az egész terület egységes nyelvjárást beszél, melyet sok 
közös jellemző sajátság fűz össze, csak délkeleten szakadozik 
egyes kisebb nyelvjárásokra. Győr megyének a Rába és Rábcza közé

Ú A kérdő ívek terjesztésében legnagyobb buzgóságot Simonyi Zsig- 
mond budapesti és Szinnyei József kolozsvári egyetemi tanár urak fejtettek 
ki, a kik tanítványaikat az ívek kitöltésére buzdították és munkájukban 
segítették; továbbá Lakatos Sámuel ev. ref. kollégiumi tanár úr Maros- 
Vásárhelytt, ki a marostordamegyei tanítótestület körében buzdított és lel
kesített ez ügy érdekében. Fogadják érte ők és mindazok^ kik egyes ívek 
kitöltésére vállalkoztak, bálás köszönetemet.

2) A nyelvjárásokat leírva, a kiejtés pontos feltüntetésére törekedtem ; 
a jelölés módjáról e mű függelékében lesz szó. A hangok képzése módjá
nak és osztályozásának bővebb fejtegetésére nem terjeszkedhettem ki ebben 
a műben; erre nézve «A phonetika elemei» (M. T. Akadémia, 1886) és 
«A magyar hangok képzése» (Nyelvtud. Közlemények, XXI. k.) ez. dolgoza
taimhoz kell utasítanom az érdeklődő olvasót.
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eső része, Soprony megye Ó3 Vas megyének legnagyobb része, ú. m. 
aRépcze melléke, Kemenesalja és a Hegyhát egy nyelvjárást beszél, 
melyet az egész területet majd szegélyező, majd átszelő Rába vizéről 
Rábavidéki nyelvjárásnak nevezek. A nyelvjárás keleti része, főleg 
Kemenesalja némi tekintetben már átmenet a szomszédos dunántúli 
nyelvjárásterülethez. Némileg különváló kis nyelvjárásvidék a Vas 
megye délkeleti szélén levő Őrség, mintegy 40 mérföldnyi terület, 
mely körülbelül 30 községből áll. «Délről és nyugatról a vendek
kel, keletről Zala megye Rámocsa helységével, fölebb Péntekfával 
s a goveczi pusztával, Vas megyében pedig Jánosfa, Sz. Jakab és 
Mogyorósddal határos» (1. Vass József, Dunántúli nyelvjárás, 
64. 1.). E terület nyugati szóién levő Farkasfa község nyelve né
hány sajátságában már eltér az őrségi nyelvjárástól. Kevés eltérést 
tüntet fel az őrségi nyelvjárással szemben a hetési nyelvjárás, azon 
kis területnek nyelve, mely Alsó-Lendva s a tőle nyugatra eső 
vendség közé esik, s melynek főhelye Dobronak. Zala megye 
nyugati részén a göcseji nyelvjárást találjuk, melynek területe körül
belül 15 □  mérföld a Zala, Cserfa és Váliczka folyók között. 
«E folyók völgyein több mint száz helység éri egymást, közülük 
Göcsej közepén Nova és Páka emelkednek ki, a határon pedig a 
keleti Zala-Egerszeg és a nyugati Alsó-Lendva nevezetesek» 
(1. Kardos A. A göcseji nyelvjárás. Nyőr, XIII: 161 1.). E nyelvjá
rásterületnek legkeletibb része Zala megyének déli fele, melynek 
nyelvére már némi befolyással vannak a kelet felől szomszédos 
nyelvjárások. Ezt nevezem zalai nyelvjárásnak, bár Zala megyé
nek csak a Zala, Váliczka és Mura folyók közé eső részét foglalja 
magában.

Az egész nyelvjárásterületnek legjellemzőbb közös sajátságai 
egyrészt a rövid, másrészt a zárt magánhangzók kedvelése s ezzel 
szemben a mássalhangzók gyakori kettőzése; továbbá az a saját
sága, hogy a kiejtésben pontosan megkülömbözteti az *á-ből és 
*á-ből eredt hangokat, hogy ly és Ij helyén l, ll-t ejt, és végre, hogy 
szótag és szó végén az l mindig elmaradt.. Ez általános vonások a 
legszembeszökőbbek s ép ezek a s íjátságok vonják össze ezt az 
egész vidéket egy nyelvjárásterületté.

Az egész terület hangzórendszerét nem lehet együttesen tár
gyalnunk, mivel némi külömbséget híz létre az egyes nyelv-
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járások között egyrészt a kétféle é hang megkülömböztetése, más
részt a hosszú magánhangzók és diphthongusok használata.

A rövid magánhangzók ejtése és használata általában egye
zik a köznyelvivel, a hosszú magánhangzók azonban ritkák. Az ú-t 
rendesen ejtik, de a hosszú í, ú, ü nem hallható ezen területen, 
csak a rábavidéki nyelyjárás ejt *é helyén néha í-t (égisz, kik, ve- 
tís), egyébként e hangzók mindig rövidek: hir, sir, viz, szí v  ; ha- 
sitt, segitt; ur, kút, húsz, háború ; szűz, tűz, gyönyörű. Hosszú ú, ü-t 
csakis pótlónyujtás esetén s néha a tő első tagjában (ha köznyelvi 
ó, ö helyén áll: ka, tü, bű, bür) ejt a rábavidéki es göcseji nyelv
járás: tanúnyi, borútam, bocsát, sűvö ; de a szó végén még ilyenkor 
is rövid: törkü, föllü, kivii; rossza, hátú, házbu.

A mássalhangzók közül az ly ismeretlen, mint a magyar 
nyelvterület legnagyobb részén s helyét ez a nyelvjárásterület 
l, ll-ve 1 pótolja, még ott is, a hol Ij volna: illen, ollan, mellen, 
heles, királ, Mihál; halla, áll száll (hallja, állj, szállj), fordullon. 
Kedveli ez az egész vidék a mássalhangzók kettőzését is : belüllö, 

föllü, föllebb, csollám, szuóllanyi, nyillanyi; essö, magossabb, sebes
sen ; tanittanyi, nyittanyi, füttenyi.

A magánhangzók változásai közűi erre a nyelvjárásterületre 
nézve legjellemzőbb a hangzók zártabb ejtése. Az e helyén ren
desen e ö áll a szó végén, és pedig nem ajakhangzós szótag után 
ii, ajakhangzós szótag után ö: vígé, keze, pínze; benne, messze; 
tette, nízze; — fűlő, könyvö, tűző, ökrö ; összö, belüllö, közöttö; 
vüttö (vitte), törtö, löktyö (lökje), kiiggyö, sűvö, iitfö (ütve). A -be, 
-re rag nyilt marad: Mézbe, Mézre. A tagadó szócskát é'-vel ejtik: 
nem. Az a helyett o-t szó végén, vagy szó belsejében csakis az 
előbbi szótagban levő á után ejtenek: káko, bábo, púvo; házo, 
lábo, házbo, Járó; vággyo, várgyo, láttyo; házok, húzót, házom, 
háznok, húzós; szúroz, százon; szúrod, úrod, vallói, szúntonyi> 
júcczonak, vámok. Más esetben akár szó végén, akár szó belsejé
ben megmarad az a.

A magánhangzók zártabb ejtésének másik esete, hogy az o, ö 
helyén gyakran u, ü áll. Ezt a zártabbá válást látjuk mindig, vala
hányszor az o, ö (e) l előtt áll (kivéve a tő első tagjában): gyilkul, 
pörüllön, gondolok, gondolat, pörülés. Sok esetben az l szótag vé
gére kerül és elvész, az o, ö ( é) helyén ilyenkor is a zártabb ú, 
ü vagy u ü áll: pörü, gyelü, pórűnyi, gondúnyi; — porát, gon-
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dutak, tánczutattam. A Rába vidékén néha az első szótagban is : 
tútam (toltam), ínkor (olykor). így áll a -búi, -bői stb. ragok helyett 
-bu, -bű stb.: házba, aptyátu, asszonru; kerbü, fejemtü, lc'ézrü. 
Egyéb esetekben is áll néha ó, ő helyén ú, ü, u, ü: lú, sunka, 
bujtár, durung, mustoha, csurog, hun; ldí, tűke, ü, ük, lányi, szál
nyi, Intem; de: lova, és néhol: lövök, szöcís. Az őrségi, hetési és 
göcseji nyelvjárásban, mint látni fogjuk, szó végén mindig u, ü-t 
ejtenek 6, ö helyett.

Ugyanezt a jelenséget, a magánhangzók zártabbá válását 
látjuk abban is, hogy a régi é-ből részint ié, részint é lett (csak 
ritkán, leginkább a második szótagban maradt e), míg elleniben az 
*é-ből majdnem mindenütt í, i vagy ié lett. E változásról még 
lesz szó az egyes nyelvjárások leírásában.

Az ellenkező változást, hogy zárt hangzó változik nyíltabbá, 
csakis egy esetben látjuk, s ezt is csak a hetési, göcseji és zalai 
nyelvjárásban, midőn i, í helyén e, é-t ejtenek, a mi nagyrészt 
regi állapot megőrzése: h értélén, Pesta, esten, terád, és (is); épp ét, 
búrét, vonét, nyomént, sén-rén, kénes, pacsérta, késér, segéccs, tágéccs.

A nem ajakhangzók változása ajakhangzókká szintén jel
lemző sajátsága e nyelvjárásterületnek. Habár az é'-ző vidékek 
közé tartozik, mégis gyakori benne az ö is e helyén: vörös, sörény> 
söpör, mögé, vödör; ö-t ejt mindig l előtt: fölhő, köllött, gyelű 
(jelöl), küő (köll), f üö (föl), és illeszkedés következtében minden 
ajakhangzós szótag után : könyvö, tűző, szöttö, sűvö, elöttö. A nyelv
járásterület déli részén, minél inkább közeledünk a Dráva melléke 
felé, annál gyakoribb az ö ; a hetési és göcseji nyelvjárásban így 
mondják: pór, lössz, embör, gyerök, szépön. Még gyakoribb az ö 
a zalai nyelvjárásban.

Gyakori még az i helyén álló ü is: üdö, ciipő, üng, hüt, 
sziives, füzet, viiszöm, viittó, vünnyi, ngyekézik, mii., tű, kii (ki 
igekötő).

A magánhangzók illeszkedése nem egyforma az egész nyelv
járásterületen. Az összetett szavakban gyakori az ellenkező hang
rendű szavak egyezése; Rábavidék: sohun, nepestig, dölögtívuő, do
logié, dölögtö nap ; Őrség: suhun, gömböstő; Göcsej: sohogyse, liánom, 
heném, ödben, ötlen (ott benn, ott lenn), böstörii (borstörő), husit 
(husvét) stb. Azomban Göcsejben és a szomszédos nyelvjárásokban 
több rag eredeti alakjában, illeszkedés nélkül fűződik a névszóhoz.
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E nem illeszkedő ragok Göcsejben: -hoz, -nál, -vei, -szer, néha 
-nek és -ra; az őrségi és ketési nyelvjárásban nem illeszkednek: 
-hoz, -nál, -vei és -szer. A -vei rag nem illeszkedik Vas megyében, 
a -szer pedig a zalai nyelvjárásban (zsákke ; haccer).

A mássalhangzók változása kevés kiválóbb jelenséget tüntet 
fel. Az ly és Ij változásáról l, ll-vé már szólottunk, s ez a nyelv
járásterületnek egyik legjellemzőbb sajátsága. Említésre méltó 
még, hogy aj'-ből mássalhangzó után a megfelelő néma hang lesz 
( gy, ty) : borgyu, lajtergya, sargyu, szomgyas, tömgyén; kargya, 
bocskorgyuk, zabgya, kalaptya, széktye ; várgyo, várgyuk, kaptya, 
raktyátok. Ezenkívül megemlítendő, hogy az ny helyén szó végén 
rendesen w-t ejtenek (lián, asszon, toron, lián); Soprony megyé
ben ez is beolvadt a magánhangzóba és orrhangzóvá változtatta 
(asszotoro~).

A mássalhangzók elveszésének legjellemzőbb esetei a szó
tag- és szóvégző Z-nél fordulnak elő. Az ilyen helyzetben levő l el
vész a legtöbb magyar nyelvjárásban, csakhogy külömböző mér
tékben s az l kiesése külömböző változásokat hoz letre az előtte 
álló magánhangzón. Ez az egész nyelvjárásterület abban a tekin
tetben egyformán jár el, hogy az l mind a szó, mind a szótag vé
gén csak a legritkább esetekben marad meg; az előtte álló magán
hangzóra gyakorolt hatás azomban az egyes nyelvjárásokban 
külömböző s ezért erről alább fogok szólani.

Az egymással érintkező mássalhangzók sokkal jobban haso
nulnak egymáshoz, mint másutt. Nemcsak a szó belsejében illesz
kednek a zöngés és zönge nélküli magánhangzók (ödven v. ötfen, 
ütfö, kötfö), hanem a külön szavak érintkező mássalhangzói is 
illeszkednek ilyformán: icl vöt, öd ben (ottben;)éA ház, nak ka
lap, um megmontam, uv vöt.

A hiatust illetőleg nem egyformán viselkedik az egész nyelv
járásterület. A rábavidéki, úgy mint a magyar nyelvjárások legna
gyobb része, nem tűri a hiatust, s vagy kihagyja egyiket a két ma
gánhangzó közül (rám, szobajtó, ucczajtó, gazdasszony), vagy j-1 
ejt közöttük ( fijam, liján, rejá). Már Yasmegyében (Hegyhát, Ke
menesalja) kezdődik az a sajátság, hogy nemcsak a hiatus marad 
betöltetlenül, hanem néha kiesik a mássalhangzó két magán
hangzó közül s így jön létre hiatus: süög (süveg), üög (üveg), hüöl 
(hüvely), hüökk (hüvelyk), koács (kovács). Ez a sajátság azután
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még jobban elterjedt az őrségi, hetési és göcseji nyelvjárásban, s 
némileg a zalaiban is hallható. Az így támadt hiatnst betöltik 
néha j  v. A-val, de gyakran meg is marad, néha pedig egybeolvad 
a két ily módon egymás mellé került magánhangzó. Kieshetik két 
magánhangzó között a v, z, g y : 1. a mássalhangzó kiesik s hia- 
tus marad: hoa (hova), loaim, kuács, koács, küet (követ), gyüö 
(jövő), leit (levét), Heg; eök (ezek), ait (azért), aután ; vaok, vaon 
(vagyok, vagyon), naon; — 2. a hiatnst j, h tölti be: hijok (hí
vok), jüjet, qyöjök, ijott, öjött (ivott, evett), üjeg; kihal, föheny, 
saliő; ajét (azért), aj ok, ejek (azok, ezek); najon, vajok; — 3. az 
egymás mellé került magánhangzókat összevonják: vak (vagyok), 
há (hová) ; s leginkább az őrségi nyelvjárásban: sőg (süveg), őg 
(üveg), hői (hüvely), gyö (jövő).

Az eddig tárgyalt hangtani törvények szerint alakul e nyelv
járásterület név- és igeragozása.

A -bál, -bői stb. ragokat az l hatása következtében zártabb 
hangzóval s l nélkül ejtik: -bu, -bit; -ru, -rii; ■ta, ■tii. A -hoz rag 
alakja a rábavidéki nyelvjárásban -lio, -he, -hő, s az utóbbi két 
alak pontosan illeszkedik az előtte álló szótag ajak- vagy nem 
ajak hangzójához (klézhe, kííhö, hcizhoj. Az őrségi, hetési és göcseji 
nyelvjárás csak egy alakban használja e ragot (-lio), s így járul a 
magashangú szókhoz is (férho, pékho). Az l-re végződő ragokban 
az l mindig elvész, így a -nál ragban (húzná, kertnéj, melyet az 
őrségi, hetési és göcseji nyelvjárás szintén illeszkedés nélkül hasz
nál (kertná, kjenná). A -vei rag is elveszti végső Z-jét s a rába
vidéki nyelvjárásban a magánhangzóból diphthongus lett ( lé, uá): 
fejjé, kiézzié l iá z zuó, avvuó. A többi nyelvjárásban nem illeszkedik 
s a hangzó rövid marad ’.fejje, nappe; ha pedig a szó magánhang
zóra végződik a v kiesik s helyét j j  tölti be: ómájje (almával), ka- 
pájje, lovájje. A zalai nyelvjárás már sok tekintetben a keletről 
szomszédos vidékek hatása alatt áll, s a -hoz ragot két alakban 
ejti; -hó, -liö vagy -ho, -hö. A ragok illeszkednek s a -vei rag hang
zója, ha az előbbi szótagban á van, o vagy ó-nak hangzik: ma~ 
gávo, rózsámmá. — A névszók birtokos személyragozása kiilömbö- 
zőkép alakul az egyes nyelvjárásokban, s ezért mindegyiknél külön 
fogom tárgyalni.

Az igeragozás a személyragok alakulásában szintén némi 
külömbségeket mutat. Egyforma azomban a főnévi igenév alakja
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(-nyi) : kérnyi, ennyi, várnyi, kapnyi; s az olyan igéknél, melyek
nek tőhangzója i, a rag hangzója a : irnya, sirnya, innya, tanit- 
nya ; az őrségi és göcseji nyelvjárásban már egyébkor is hallható 
a -nya: számunya, dógoznya. A határozói igenév ragjának u-je 
mássalhangzók után is megmaradt, csakhogy zönge nélküliek után 
f  (ütfö) ; a magánhangzó pedig az eddig említett törvények szerint 
változik: tíve, nyerve, terlétfé, siívö, kötfö; Írva, ávo (állva), szi- 
távo.

Az ikes igék külön ragozásának kevés nyoma maradt; az első 
személy ragja -k: iszok, dógozok, eszek ; a második személy szisze- 
gők után -ol, -el, -öl, csakhogy ez a rendes hangváltozás szerint a 
rábavidéki nyelvjárásban “ó, "ö: eszüö, öregszüő, iszuó ; az őrségi, 
hetési és göcseji nyelvjárásban u, ii: óvasu, keresii, Vészit; a zalai
ban ó, ö : imátkozó, lésző. A többi igéknél a 2-ik személy ragja -sz, 
mely néha a végső mássalhangzó szerint változik: olvass, keress, 
kárornkocc, vetekécc, kapaszkocc, laksz, méccesz (mit teszesz). A fel- 
tétes és felszólító mód 3-ik személyében a hetési és göcseji nyelv
járás megőrizte az ikes alakot: énneik, égyík.

Az egyes nyelvjárásoknak egymástól eltérő jellemző saját 
ságai a következők:

1. K ábavidéki nyelvjárás.*)

A régi nyelv kétféle é-jét ez a nyelvjárás pontosan meg- 
külömbözteti. Az é-t lá-nek ejti (kléz, iég, ielés, kies, sz1'el, telién, 
kevxés), míg az *á-ből í lett ( ílet, íf'él, fírég, csívít, fejszíre, vín, 
tígéd, verís ; íg, szeretník). Ennek magyarázatát abban kell keres
nünk, hogy a nyelvjárás az illető magánhangzókat egy-egy fokkal 
zártabbá változtatta, a nyelv középső állásával képzett hangokat

*) Irodalom: Vass József, A dunántúli nyelvjárás (1860); Kiss lg- 
nácz, Eépczemelléki sajátságok (Nyőr, II.) ; Lőréi P. I., A sopronmegyei 
szójárás némely sajátságai (Nyőr VI.); Csapodi István, A magánhangzók 
kiejtéséhez (Nyelvőr X.); Halász János, Eábaközi nyelvsajátságok (Nyőr 
X III.); N. A. Kiss Sámuel, Sopronmegyei tájszavak (Tud. Gyűjt. 1840. X.) 
és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő íveket töltöttek k i: Csapodi 
István dr. (Horpács), Németh Ambrus (Nemes- és Káptalan-Viss), Halász 
János (Potyond), Patyi István (Eába-Pordány), Fieger Ferencz (Csorna), 
Kovács János S. (Eépcze-Szent-György), Pap Ferencz (Kemenesalja).
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pedig nem ejti tisztán, hanem mint diphthongust; így lett az é-böl
i'e, s így ejt az ó, ö helyén is "ó, "ó'-t: szuó, tuó, juó, uócsuó.*) — Az 
é, ö hangokat sem ejti egyformán ez a nyelvjárás, hanem köztük 
is külömbséget tesz eredetükre nézve; azokat a hangokat, melyek 
av, al útján au diphthongusból származtak ó, illetőleg “ó*nak ejti, 
mint a fentebbi szavakban, és uóma, szuóma. Azomban az ov, öv ; ol, 
öl-bői lett ou, öü diphthongus helyén ú, ű-t e jt: lú, kű, tű, bű ; 
rabünyi, parancsát, szagútam, keresztütem (v. ö. Nyőr, XIII: 1). Ha 
azomban az ol, öl a tő első szótagjában áll, nem lesz belőle ú, ü, 
s az l kiesése után egyszerű pótlónyujtás támad : f üőd, küö (kell), 

j uömegy; vuót, nyuóc, vótár.
Összeállíthatjuk ezek alapján a rábavidéki nyelvjárás magán

hangzó rendszerét:

A nyelv 
állása

Mély hangok Magas hangok

ajak
nélkül ajakkal ajak

nélkül ajakkal

Felső U Ú i í Ü Ű

Középső 0 UÓ é 'é Ö ÜŐ

Alsó á a e

Az alsó nyelvállással képzett hangok minden tekintetben 
megegyeznek a köznyelviekkel; az á-n kívül a hosszuakat nem 
használják. A középső nyelvállással ejtett rövid hangzók, mint 
láttuk, igen gyakoriak és sokszor állanak a köznyelvi nyíltabb he
lyett is. A nekik megfelelő hosszúak helyett diphthongusokat ejt a 
nyelvjárás, melyeket zártabb kapcsoló hanggal kezd s így megy át 
a hosszú hangzóra uó, uö, vagy (mint Csornán) a felső és alsó nyelv
állást egyesíti ( í \  úa, üm). E diphthongusok néha nyíltabb hangok
ból jöttek létre v, l hatása által (av, a l: au : ó : uó ; — el: el : é : lé). 
A felső nyelvállással képzett magánhangzók közül gyakoriabbak a 
rövidek, s a köznyelvi hosszú í, ú, ü helyén mindig rövid i, u, ü-1

*) Soprony megye csornai járásában Fieger Ferencz íve szerint e 
diphthongusok máskép hangzanak; ott ugyanis esők, és pedig *é helyén 
e; ó, ő helyett pedig ?í“, ű<? hangzik, vagyis a felső és alsó nyelvállás egye

sül bennük.
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ejteüek. A hosszú í csak *é helyén áll; a hosszú ú, íi pedig pótló- 
nyujtás által (tanúnyi) vagy diphthongusból keletkezett (ov, ol : 
ou: ú — öv, el, öl : öü : ü.).

A szótag és szó végén álló l a rábavidéki nyelvjárásban ren
desen elvész. Szó belsejében csak a legritkább esetben marad meg:
nyelv (de: nyiévem), szelnek, lölköm , tálbo, wólba, de így is : tábo, 
uóba. Egyébként mindig elmarad : f uöd, uóma, savó, k'ét (kelt) tuó- 
dok; a szó végén is: asztuó, kazuó (kazal), törkü, kuö (kell), kírVé, 
vuótá, írná, iszuó, eszüö; tanú, sárgít. Az l elveszése meg is változ
tatja a magánhangzót; nemcsak hosszú lesz, hanem rendesen egy 
fokkal zártabb is; így lesz eZ-böl ié, aí-ból uó o l ,  öl a tőszótagban 
“ó, üö, egyéb esetekben ú, ü.

A névszók birtokos személyragozása a nyelvjárás hangtani 
sajátságai szerint alakul, s már e miatt is nagyban eltér a 
köznyelvtől. A többes 3-ik személy ragja mélyhanguaknál -ok, 
magashanguaknál az előtte álló szótag hangzója szerint -ek, -ok. 
Az egész ragozás bemutatására álljanak itt a következő példák:

házom apám kezem szlékem könyvem
házad apád kezed sz'éked könyved
házo aptya keze szléktye könyvöt
házunk apánk kezünk sz'ékiink könyvünk
házotok apátok kezetek szöktek könyvötök
házok. aptyok. kezek. sziéktyek. könyvök.

A 3-ik személy ragozott alakja a magashanguaknál í-vel 
vagy i-vel van: kezín, könyvit vagy kezin, könyvit.

2. Őrségi nyelvjárás.1)

E nyelvjárás hangzórendszere némi tekintetben külömbözik a 
rábavidékitől. Első feltűnő külömbség a diphthongusok teljes hiá
nya 2 3) ; helyettük a rendes hosszú hangzókat ejtik: é, ó, ö. Jellemző

x) Irodalom: Könnye Nándor, Az őrségi tájszólás (Nyőr, VII.), és a 
Nyelvőr népnyelvi közleményei.

2) Az Őrséggel szomszédos Farkasfa helységben, mely egyéb saját
ságaira nézve teljesen egyezik vele, ejtenek diphthongust, bár a közlésekből 
(Nyőr, III : 178) nem lehet pontosan megitólni milyeneket. így áll e he
lyett eé (J'eltmeég, eén, mee't =  miért); d, ö helyén kétfélét is jelöl a közlő :

3Balassa: M. Nyelvjárások.
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sajátsága még a rövid magánhangzók kedvelése. A kétféle eredetű 
é-t ez a nyelvjárás is megkiilömbözteti, és pedig úgy, hogy ^  he
lyén é-t ejt a tő első szótagjában, a többiben e-t: kéz, szél; télién. 
Az *é helyén a tőszótagban szintén é áll (kér, néz, tép), a többi 
szótagban rövid i : vegyitek, beszit, vöjin, husfit. Hosszú í, ú, ti egy
általán nem fordul elő, még l kiesése után sem: portit, szabadut, 
léünek. A hosszú ó, ö is ritka, leginkább a tőszótagban s pótló- 
nyújtáskor ejtik: iiát, hód, kocsim, tőlö. A hosszúé is alig hall
ható : kéd, kéték, acé (addsza ide), és talán kezénk, velénk, bár ez 
utóbbiakban kétség fér az e hosszúságához. Az e, a az l kiesése 
után is rövid marad: etörött, efárott, asztam, itatu (italtól).

A nyelvjárás hangzórendszere ezek alapján ilyen:

u i ü

o ó é é ö ő

á a e

A szótag vegén álló l épúgy elvész, mint a rábavideki nyelv
járásban, csakhogy nem okoz olyan változást a hangzón, mint ott. 
Csupán az ol, öl szótagban válik zártabbá ( u, ü), ha nem a tő első 
szótagjában áll, mert ilyenkor ó, ö. Egyébként a magánhangzó 
az l kiesése után is rövid marad; r/Z-ból lesz a, el : e, él : é (Jévét- 
tem), ul : u, ül : ü.

A névszók birtokos szemelyragozása olyan, mint a rábavi- 
déki nyelvjárásban, csak a többes szám 1. személye tér el, a meny
nyiben némely szónál épúgy, mint a göcseji nyelvjárásban, nyiltabb 
magánhangzóval ejtik; lialank, házunk, ókrenk, kezenk, de így is: 
házunk, kalapunk, kertünk. Az igeragozásban is csak az a külömb- 
ség, hogy a többes szám 1. személyeben nyiltabb a hangzó: 
tugygyok.

Egyéb sajátságaiban is, a mennyiben a rábavidékitől eltér, a 
göcsejivel egyezik. így a szó végén u, ti áll ó, ö helyett (hordu,

aó ( vaóna, yyaó, máskad) és oó (sajgoódott) ; ugyanígy öö (erdöó, zöríd) és 
őii ( üdóii). Az ily jelölésekből nem lehet megállapítani a diplithougusok 
minőségét.
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kórsa, aku ; kötii, érdit, esii) ; továbbá, hogy a -nál, -hoz, -vei ragok 
nem illeszkednek.

3 . H etési nyelvjárás.1)

Ez a nyelvjárás alig külömbözik valamit az őrségitől; csak 
annyiban tér el, hogy némely sajátsága inkább a göcseji felé 
vonja, tehát mintegy átmenetül szolgál két nyelvjárás között. 
Hangzórendszere egészen olyan, mint az őrségié s egyéb sajátsá
gaikban is egyeznek. A göcsejihez szít abban, hogy i helyett ejt 
e-t ( es, esten, vérad), hogy használja az ily összevont igealakokat 
iitte, gyógyitta, és hogy a birtokos személyragozás többes számú 
3-ik személyének ragja -ik: aptyik, szógáik, gyerökik.

Csak két sajátsággal tűnik ki ez a nyelvjárás, bár mindkettő 
megvan a göcsejiben s némileg az őrségiben is, csakhogy ez tovább 
fejlesztette. Először is az, hogy a főnévi igenév ragja a mélyhan- 
guaknál -nya, és pedig nemcsak i után, hanem máskor is : fárony- 
nya, kaszánya, marannya, dógoznya. Másik sajátsága a szótagok fe
les szaporítása: többöbbet, lcg*zöbbebebb, szöbbebben, könyebbebb, 
gyobbabb, tinaimak, tinaidak, disznainkak.

4. G öcseji nyelvjárás.2)

A göcseji nj'elvjárást behatóan leírta Kardos Albert es 
szólt róla Vass József is, úgy hogy részletesebb leírása nem szük
séges; tehát csakis a főbb saj itságok összeállítására szorítkozom, 
hogy lássuk, milyen helyet foglal el a nyugati nyelvjárásterület 
többi nyelvjárásai között.

A kétféle eredetű é-t megkülömbözteti a göcseji nyelvjárás is, 
es pedig úgy, hogy *é helyén e-i e jt: esz, mész, fel, kéz, szeker, te
hén, kevés, level, az *é helyén pedig a tőszótagban Ví-t vagy í- t:

J) Egyedüli forrás a Nyelvőr népnyelvi közleményei.
2) Irodalom: Vass József, A dunántúli nyelvjárás; Kardos Albert, 

A göcseji nyelvjárás alaktana (Budenz-Album), é s : A göcseji nyelvjárás 
(Nyőr XIII, XIV.) ; Pidnder Ferencz, Zala-vármegyei göcseji szóejtés ( lia- 
lectus) s annak némely különös szavai (Tud. Gyűjt. 1832, ILI.), és : Gö
csejnek esmérete (u. o. 1838. VI.); Torkos Sándor, A göcseji nyelvjárás 
(Magy. Nyelvészet, I, II.); Göcseji népdalok, Kővári Béla gyűjteményéből 
kiadta Abafi Lajos, és a Nyelvőr népnyelvi közleményei.
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'édes, klés, szlép, p'énz; míhe, míz, vín, nígy, más szótagban rövid 
i-t: fejir, árnyik, cselid, enyim, egissig, vetis, aj itt (azért). Másreszt 
meg é áll köznyelvi í helyén: éppét, búrét, vonét, pacsérta, kénes 
stb. A göcseji nyelvjárás általában a rövid magánhangzókat szereti, 
de pótlónyujtás esetén néha hallhatók a hosszúak is ( á, é ; ú, ű), 
bár ily esetben is gyakoriabb ik a rövidek. Az *á-n kívül diphthon- 
gusnak ejtik az ó, ó t is : j uó, luó, huó ,fuóka; üőr, büőg, szüőrös. Tor
kos szerint a tő első tagjában ú, ü is áll ó, ö helyett: iá, kű, bű, 
lünyi, biír (Mgy. Nyvszet, I: 218, 219).

A nyelvjárás hangzórendszere a következő:

u (ú) i í ü (ü)

0 uó é *0 é ö üő
■

á (cl) e (é)

A rekesz közé tett hangok csak ritkán, leginkább pótlónyuj
tás esetén fordulnak elő, a hosszú í pedig csak *é helyén. A rövid 
u, ü sokkal gyakoribb,mint a köznyelvben, mivel ó, ö helyett is szó 
végén mindig u, ü-t ejtenek : liizu, csiku; erű, üdü, üszü, tüdii, va
lamint s előtt is : tudus, tartus ; eriis, erdüs.

A szótag és szó végén álló l épúgy elvész mindig, mint e 
terület többi nyelvjárásában, s e mellett rendesen rövid ma
rad a magánhangzó, csak Göcsej némely részében, ott is inkább 
csak a tőszótagban ejtik hosszan. A magánhangzókkal történő 
változások a következők: al az első szótagban "ó (buóta, uóma), a 
többi szótagban á (mékliát, asztdnak) ; épígy lesz el-bői é, e : here, 
széni, közé, loppé; ement, kapájje: ol, öl a tőszótagban “ó, uö : vuót; 
buót, zwöd, f uőd, a többiben ú, ü, u, ü : gondúnyi, szöntűnyi; paran- 
csutam, pörünyi.

A birtokos személyragozásnak a köznyelvitől eltérő alakjait 
ugyanazok a hangtörvények hozták létre, mint a rábavidéki nyelv
járásban. Említendő csakis a többes szám 1. személye, mely gyak
ran egész nyíltan hangzik, -ank, -enk: házank, kutank; kertenk, re
lénk, de hallható ez is: lábunk, utunk, tehenünk, kosztunk. A többes 
szám 3. személyének ragja rendesen -ik, -jik, néha -ék: hátik, ru- 
hájik, szövik, rajtik; nevik, örömik; de: tehenek, relék.

Az igeragozásnál is az említett hangtörvények okozta váltó
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zásokon kívül csak a többes szám 1. személye érdemel figyelmet, 
a mennyiben ezt is nyíltabb hangzóval ejtik; tárgyatlan alak: k*é- 
rénk, veszetik, vetetik, vesztetten]:, de : adunk, látunk is ; tárgyas alak : 
tuggyok, láttynk, szokjok; keressek, kerestek, kinyöjjök, kinyöttök, 
de így is : irtuk, láttuk. Megemlítendök még az ily rövidebb igeala
kok : futtám, gyógyitta; iittem, köttek, vették (vetették). A feltétes 
mód tárgyas ragozásában megőrizett egyes teljesebb alakokat; 
egyes 3. szem: megenneje, mekfódoznája, többes 3. szem : évén ne- 
jik, hoznájik.

A göcseji nyelvjárásnak egyéb sajátságai a többi nyugati 
nyelvjárásokéival egyeznek, a mint már fentebb láttuk.

5 . Zalai nyelvjárás.*)

A nyugati nyelvjárásterületnek ez a legkeletibb része már 
nem őrizte meg teljesen és tisztán a nyelvjárásterület minden sa
játságát, hanem sokat változtatott a szomszédos nyelvjárások ha
tása alatt. Tehát ez a nyelvjárás is a vegyülék nyelvjárások közé 
tartozik s megvan benne az ilyen vegyülék nyelvjárásoknak az a 
tulajdonsága is, hogy külömböző részeiben egyes sajátságokat majd 
jobban, majd csak kevésbbé őrizett meg, s így a nyelvjárás nem 
is egészen egységes. A zalai nyelvjárás tulajdonkép a göcsejihez 
tartozik 6 tőle csak annyiban tér el, hogy minél inkább távozunk 
keletre, annál inkább vesznek belőle a göcseji nyelvjárást je l
lemző sajátságok.

Az ö-zés itt is annyira hallható, mint a göcsejiben; az é az 
uralkodó ugyan, de gyakori mellette az ö is, mit a szomszédos 
duna-drávaközi nyelvjárás hatásának kell tulajdonítanunk : kall, 
föl, fölhö, szóm, kör oszt, vörös, sörény, röpül, szöröncse stb. A két 
féle é megkülömböztetése már nem állandó e nyelvjárásban, rende
sen mindkét esetben é-t ejtenek : kéz és néz ; de megmaradt a régi 
külömbségtételnek annyi nyoma, hogy az *é helyén néha e hall
ható (kévés, ekés), viszont az *é helyén i: idés, kezin, enyim, és 
néhol (Sormás, Eszteregnye, Rigyácz) a tőszótagban *é : sziép, iédés. 
Annak pontos megállapítására, hogy mennyire terjed a kétféle é 
megkülömböztetése e nyelvjárásban, behatóbb vizsgálatra, bővebb

*) Irodalom egyedül a Nyelvőr népnyelvi közleményei. Kérdő íveket 
töltöttek k i: Horváth József (Sormás). Kozáry József (Zala-Kis-Kanizsa).
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és pontosabb népnyelvi közleményekre volna szükség, mint a 
mennyi edd igeié e vidékről megjelent.

A hosszú magánhangzók ebben a nyelvjárásban is ritkák, de 
mégis gyakrabban fordulnak elő, mint a többiekben; pótlónyuj- 
tás esetén hallható é, á, ó, ö, azomban u, ű még ilyenkor is rövid, 
legalább a végső szótagokban : ha zűr u, alla, rosszu, fáru ; föllii, 
kézbü. A göcseji nyelvjárástól még abban is külömbözik, hogy ó, ó 
helyén nem ejt dihpthongust.

A magánhangzók változásában itt is ugyanazt az irányt, a 
zártabbá válás felé törekvést látjuk, de nem oly gyakran, mint a 
nyugatibb vidékeken. Az a-ból á után itt is o lesz, de s/óvégi e 
már nem mindenütt válik é, ö-vé. A Göcsej mellett fekvő vidéken 
még így mondják: vergye, temetve, vele, hetfe, megöllötiö, de a nagy- 
kanizsai járásban már: vége, keze, tüze, ütve, tötte hallható, bár mel
lette ez is : könyvi). Épígy nem ejt már e nyelvjárás 6, ö helyén l 
előtt zártabb hangot: gondóta, elisztöl (=  elfut). Szó végén is csak 
ritkán ejt ó, ö helyett u, ü-t; furu, söprű, fényű.

A névragok nem illeszkedése is annál ritkábban tapasztal
ható, minél keletebbre megyünk; a göcseji nyelvjárás mellett még 
mondják férho, de külömben csak a -szer rag nem illeszkedik: 
hányszer, szászszer, haccer.

Az l legtöbbször elmarad szótag és szó végéről, de nem min
dig. Megmarad némely névszó végén: kengyel, hűvel, metszői, gön
cül, asztal, födél, kötél (de: bagó, törkö), továbbá az igék 3-ik sze
mélyében : felel, röpül, tanul. Az l elveszése esetén a magánhangzó 
rendesen meghosszabbodik ( el : é, ol : 6, öl : a), csak az al szótag 
változik a tő első szótagjában ó-ra: óma, szórna,fóka; a többi szó
tagban á lesz belőle: m'ékhát, ászát, szavát, avvá. (Bókaházán 
ekkor is ó lesz belőle: hajnóra, mekcsótá, mekhót).

A hiatust ez a nyelvjárás is, épúgy mint a göcseji, rendesen 
betölti ugyan j-vel, de néha támaszt is hiatust a mássalhangzó 
elhagyásával: loak, hoá, küecs, üeg; najon, vájok, köjétkezö; reg- 
géig, é is van . . . ,  fé óráiig, fö ébrettem.

A névragozás szintén eltér némileg a göcsejitől, a mennyiben 
a ragok illeszkednek: férhö, házhó, vagy röviden: férhö, házho; 
kézzé vagy kézzé, avva vagy avvá, rózsámmá, magávo. A birtokos 
személyragozás alakjai itt is a tárgyalt hangtani törvények szerint 
alakulnak; a többes szám 3-ik személyének ragja rendesen -ik:
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lövik, házik, aptyik, hocskorgyik, ökrik, kertyik; néhol könyvök, 
kezök is.

Az igeragozásban is ugyanazok a hangtani sajátságok érvé
nyesülnek, s a göcsejitől csak annyiban tér el, hogy a többes szám 
1. személyét csak a vele érintkező területeken ejtik így hozzok, 
visszök.

II. Dunántúli nyelvjárásterület.*)

Ide tartozik a Dunántúl naeyobb része, a nyugati nyelvjárás
területtől egész a Dunáig, kivéve a Dráva mellékét a déli részen. 
Határai északon és keleten a Duna, nyugaton a Rába vize, majd 
Vas megye határa, alább Zala megyében a Zala vize; Győr me
gyéből is a Rábától keletre eső rész és az egész Szigetköz ide tar
tozik. Déli határát nehezebb megvonni, mert közvetetlenül érintke- 
zikaduna-drávaközi nyelvjárással; a választó vonal Somogy és Zala 
megye határáról indul ki, körülbelül Nemes-Vid és Marczali 
között, Kaposvárt delre hagyva halad a Mecsek és Zengő hegy 
mentén a Duna jobb partján elterülő német vidékig, s innen felka
nyarodik kissé északra, Szegszárdig és Tolnáig; az innen keletre 
egész a Dunáig terjedő vidék, az u. n. Sárköz, a duna-drávaközi 
nyelvjáráshoz tartozik. Ehhez a nyelvjárásterülethez kell sorol
nunk a Tiszán túlról Orosháza nyelvjárását is, mely legfőbb saját
ságaiban evvel egyezik.

Ez egész terület nyelvét egységesnek lehet mondanunk, bár 
egyes sajátságok nem fejlődtek egész egyformán. Különösen az ere
deti *é helyén álló hang használata osztja két részre a nyelvjárás

*) Irodalom: Vass .József, A dunántúli nyelvjárás; Horváth Zsig- 
mond, A balatonmelléki Tájszótár kivonata (Tud. Gyűjt. 1839. XII.); Abaß 
Lajos, Tréfás népdalok (ism. Nyőr, X : 519); Kiss Igndcz, Győrvidóki nyelv
sajátságok (Nyőr, VI : 158); P>oth Be'la, Győrvidéki nyelvsajátságok (u. o. 
225), és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. Kérdő íveket töltöttek k i: Zsig
mond János (Szegszárd), Deutsch Zsigmond (P. Inára, Somogy m.), Szarvasi 
Sámuel (Lajos-Komárom, Veszprém m.), Deutsch Zsigmond (Szilas-Balhás), 
Benczik Feren.cz (Devecser), I.akatos Vincze József (Szepezd, Zala m.), 
Strausz Lipót (Keszthely), Stauber Judit (F.-Alap, Fehér m.),- Reichard 
Gáspár (Sz.-Fehérvár), Hofbauer Pál (Bakony-Szombathely), Halász Ignácz 
(Csetény), Grünfeld Tercsi (Uj-Szőny).
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területet: a déli rész é-t ejt, míg az északi í- t ; evvel együtt néhány 
kevésbbé fontos sajátság is eltérő e két részen, úgy hogy az egész 
dunántúli nyelvjárásterületet két nyelvjárásra oszthatjuk: felső
dunántúli és alsódunántúli nyelvjárásra. A határvonal Veszprém, 
Zala és Vas megye öeszeszögellésénél indul ki, s Devecser és Vesz
prém fölött majdnem egyenes vonalban halad Dunaföldvár alatt a 
Dunáig. Ettől a vonaltól északra esik a felső-, délre az alsódunán
túli nyelvjárás. Ez utóbbihoz tartozik a Balatontól nyugatra eső 
terület, Zala megye északi része, mely már átmenetet képez a 
szomszédos göcseji nyelvjáráshoz.

E nyelvjárásterület, mint jellemző sajátságai is bizonyítják, 
a nyugatinak folytatása; megtaláljuk benne annak majdnem min
den fontosabb sajátságát, csakhogy kevésbbé kifejlődve, s oly for
mán, hogy a duna-tiszai nyelvjárásterület felé közeledik. Ep ezért 
az egyes sajátságok sem egyformán fejlődtek az egész nyelvjárás- 
területen belül; minél jobban közeledünk a Duna felé, annál 
inkább enyésznek és tűnnek el a nyugati nyelvjárásterület jel
lemző sajátságai.

A kétféle é megkiilömböztetése, mint már említettem, nem 
egyforma az egész területen; a felsődunántúli nyelvjárás megkü- 
lömbözteti a két é-t, úgy hogy az *é-nek mindig é felel meg (szekér, 
tehén, szén), míg az *é-i í-nek ejti (kik, legíny, vetís, níz). Azomban 
ezen a területen sem egészen egyforma ez a sajátság; minél kele
tebbre megyünk, annál többször hallható az *é helyén is é, 
különösen Fehér megye déli részén, a hol átmegy már az alsódu
nántúli nyelvjárásba. Azonkívül saját megfigyelésem alapján azt is 
mondhatom, hogy az *é helyén álló hang a felsődunántúli nyelv
járásban sem a köznyelvi í, hanem csak zártabb nyelvállással kép
zett é, a mit így jelölhetünk: é; vagy a hol még egy kissé zártabb, 
tehát a közönséges í-nél nyíltabb, ott így: í. Ilyen í-t ejtenek 
Sz. Fehérvárott és vidékén (nígy, szip)  továbbá Komárom és 
Veszprém megyében s valószínűleg a nyelvjárás többi részein is. 
A jelölésnél azomban megtartom az í-t, a míg e tapasztalatom 
általános igazságát meg nem erősítik a nyelvjárás többi részein 
tett megfigyelések is. Az alsódunántúli nyelvjárás csak néhány 
esetben ejt í, i-t az *é helyén (szerint, kezin, ölibe, néha: kik, 
níz) ; a Balaton nyugati partján, a hol már a zalai és göcseji 
nyelvjáráshoz közeledünk (1. Kővágó-Örs, Ny. XIX: 48, 96),
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diphthongus is hallható az é helyén. Ugyanott az ó, o-t is diph- 
thongusnak ejtik.

A rövid magánhangzókat ez a nyelvjárásterület is kedveli; 
az i, u, ü mindig röviden hangzik (ir, sir; ut, húz; tűz, keserű), de 
már hosszúak az l kiesése által keletkezett hangok: ement, visett; 
tárd; tanúnyi, kerűte.

Orrhangú magánhangzókat csak a felső nyelvjárás némely 
helyén ejtenek ott, a hol szótagzáró n volna (Iá“; szegi“; me'kü), 
és pedig Fehér megye egy részén, Veszprém m. (Csetény), Komá
rom (Kömlőd, Für), és Győr megye (Kis Bajcs) egyes helyein.

A mássalhangzók közül az ly-t ez a nyelvjárásterület sem 
ismeri, a helyette ejtett hangra nézve azomban már nem oly követ
kezetes, mint a nyugati nyelvjárásterület. A hol a nyugati nyelv
járásterülettel érintkezik (Győr, Veszprém, Zala és Somogy megye 
egy része), ott így ejtik : illen, ollan, miilen, hel, srlem, Mihál, kó
lók, faló, de már az igeragozásban: szájj, hájjá, ájjon. Minél kele
tebbre megyünk, annál inkább tűnik az l s lép helyébe j. Vesz
prém és Fehér megyében még vegyesen hallható illen, ollan és 
ijen, vjan, de már gyakoribb az utóbbi, habár ezt is mondják: 
királ, Mihál, heles. A Duna mellett már majdnem egészen álta
lános a j : ijen, ujan, ojan ; kiráj, Miháj, hej.

A mássalhangzók kettőzése épúgy megvan itt, mint a nyu
gati nyelvjárásterületen: nyőll, szöllő, állít, föllü, bellit, szallag, 
haliad ; sebbessen, magossak; nyittanyi, füttenyi, keserittenek, tanittó.

A magánhangzók változásában itt is a zártabbá válás felé 
törekvést látjuk, csakhogy sokkal kevésbbé fejlődött ki, mint a 
nyugati nyelvjárásterületen. Zártabbá válik az a, ha az előtte álló 
szótagban á van; csakhogy, a mennyire saját tapasztalatom terjed 
(Fehér m. és Csetény, Veszprém m. Halász I. közlése szerint), nem 
válik belőle valóságos o, a nyelvállás marad az a helyzetében, csak 
az ajkak húzódnak jobban össze, annyira, a mennyire az o ejtése 
megkövetelné; tehát ez a hang zártabb ajakkal képzett a, vagyis 
q. Meg kellene még figyelni, hogy mennyire terjed az u-nak ilyen 
ejtése, s lehet-e általánosan így jelölni; egyelőre azomban jelöljük 
csak o-val: bábo, pávo, házo, lábo, ágyod; játcconak, vámok, szán- 
tonyi; ejtik hosszan is (a): zsákká, ávó (állva), zárvó.

Az o, ö is zártabbá válik l előtt, s u, ü lesz belőle s ez a hang 
meg is marad, habár az l elvész: gondulok, parancsulom, csókul,
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pörülök, énekül; gondúja, parancsátam, csákányi, pórütem, énekü- 
jön. A tőszótagban nem : tódok, pógár. Egyéb esetekben is ejtenek 
ó, ö; o, ö helyett ú ,ü ; u, ü-t, különösen ha régibb ov, öv felel meg 
neki: ü, kü, tüvibe, lűnyi, szunyi és: söprű, vésii, türül; durung, 
ustor, hunnan, hugyan, ujan stb.

Noha ez a nyelvjárásterület is az é'-ző vidékek közé tartozik, 
mégis sok szóban hallható az ö : por, röpül, csöpp, vörös, szöglet, 
köröszt, továbbá l előtt mindig: föl, káli, ölég, fölhő, s az ö meg
marad az igék 2-ik személyében, ha az l el is vész: tészö, eszö, 
vesző. Más esetekben, a mint láttuk, ü lesz belőle : présülök, présüt. 
Az i helyén is áll néha ü : üdö, üng, v. ümög, füzet, iigyekszik.

A mássalhangzók változásai közül megemlítendő, hogy a j 
más mássalhangzó után mindig gy, ty lesz: rabgya, kalaptya ; bir- 
gya, várgya, kaptya, loptyák. A szótag végén álló l csak nagy rit
kán marad meg, akkor is az első szótagban: lelkem v. lólköm, 
szélbe, tálba, balta ; legtöbbször azomban elvész és pedig a magán
hangzó megnyújtásával: nyév, két; főd, ötözik, vöt, tódok; tanút, 
böcsűt, síivé; az a néha zártabbá is válik az első szótagban : óma, 
szórna, fóka, de: fád be, nyád le, hájon meg; későbbi szótagokban 
csak megnyúlik : aszátt, szavát, tavát, avvá ; s az o,ö is megváltozik 
l előtt: pöríit, gondilla. Az l a szó végén is elmarad és pedig annál 
gyakrabban, minél nyugotabbra megyünk. Győr, Veszprém és Zala 
megyében, Fehér megye nyugati részén az ige 3-ik személyében is 
elmarad az l: mégha, csiná, épusztá, meggyógyít, pörü, s a névszók 
végén: aszta, kazá, kengyé, íté (étel), szé; míg a Dunához közelebb 
eső részeken inkább csak a ragok végén vész e l: házba, kézrü; 
hátú ; rosszá; egyé, ittál, kérné. A névszók végén csak ó, ő után ma
rad e l: messzö, tör kő, bagó.

A szó végén és elején érintkező mássalhangzók itt is illesz
kednek, főleg az egytagú szavakban (egy, nagy, vagy, hogy, ágy; 
a z ) : eh ház, ét templom, é kis kenyér, nat templom, vat te, hov vót, 
ug gondótam, av vót itt. Az alsódunántúli nyelvjárás, főleg Somogy
bán és Zalában, még tovább megy a mássalhangzók illeszkedésé
ben s az egymás mellett álló külön szavakat is így mondják: itt 
izs van, kizs város, od van, id van, és : ötfen, hatfan, hitfány.

A nyelvjárásterület hangzórendszerét az eddigiek alapján 
így állíthatjuk össze:
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u (ú) i í
í ü (ü)

0 ó e é ö ő

á q q 
a á e (é)

A rekeszbe tett hangok csak pótlónyujtás esetén fordulnak elő, az 
a, a csak á után álló szótagban, az í, ill. í csakis *é helyén, és pótló- 
nyújtáskor: szíva, híja, rínya (v. ö. ril), hínak.

A biatust rendesen j-vel töltik be (fijam, lejány), azomban a 
Balaton nyugati partján, a Göcsejjel érintkező részen fel egész 
Veszprém megyéig előfordul a két magánhangzó közötti v kiesése: 
gyiiö, Heg, koács (és kács).

A névszók és igék ragozására nézve kevés az, a mi különös 
említést érdemel. A -bál, -hői stb. ragok alakja -bú, -bű és bu, -bű 
stb., s az l-t csak akkor ejtik néha (bul, bűi), ha utána magán
hangzó következik (abbul a . . .). A -hoz ragot csak két alakban 
használják (kézhö, tühő, lábhó), a -vei rag Z-je pedig elvész s a ma
gánhangzó megnyúlik (fejje, avrá), á után ó ( q)-v8,\ ejtik: híjává, 
lábává. A névszók birtokos személyragozásában is csak az eddig 
említett hangváltozások hoznak némi eltérést létre: kalaptya, 
rabgya, hátzo; az egyes szám 3-ik személyének hangzója más rag 
előtt i (kezin, istenit), a többes szám 3-ik személyének ragja pedig 
-uk, -ük (kezűi,-, aptyuk). Ugyanezeket a változásokat látjuk az ige
ragozásban is (dobgya, vággyuk, rággyo, kaptyátok).

A főnévi igenév ragja -nyi: ávasnyi, keresnyi, ennyi, de -nya, 
ha az ige tövében i van : irnya, sirnya. Megemlítendő még az is, 
hogy a nyelvjárásterület egy kis részén, főleg Fehér megyében a t 
végű igéknél már kezd terjedni a felszólító mód használata a 
jelentő módban: lássa, taniccsa, roncsa, bár e sajátságot még nem 
mondhatjuk általánosnak.

Figyelmet érdemel az -it végű igék ragozása: hajittanyi, gyó- 
gyittanyi, szakittanyi, segittenyi; ezeket a jelentő és felszólító mód
ban így ragozzák:
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Jelentő m ód:
számittom,
számittod,
számija,
számijuk,
számíjátok,
számíják.

Felszólító mód : 
számijjam,
számidd v. számíjjad,
számíjja,
számíj jak,
számíjjátok,
számíjják.

Épígy : megtaníja; gyógyijja meg, segíjje.
Az ikes igék külön ragozását ez a nyelvjárásterület sem 

őrizte meg. A 1. személy ragja -k, csak néhol eszem, iszom, és 
öregszem, betegszem. A 2. személyé -6, -ö, (eszö, viszö, hozó, óvasó), 
máskor -sz: buksz, laksz, verekecc, gondúkocc; de így is : bukó, gon- 
dukodó stb. A felszólító módban a rag rendesen -á, -é (ál, él): 
igyá, egyé, vigye, hozzá, laktyá, aggyá ; de pl. hozz ek kiflit, aggy é 
kis kenyeret. A felszólító és feltétes mód 3-ik személye mindig ikte- 
len : igyon, gondúkogygyon, egyen; inna, gondúkonna, enne.

A dunántúli nyelvjárásterülethez kell sorolnunk Orosháza 
nyelvjárását is (Békés megye), mert e város nyelve teljesen elüt az 
őt környező vidék nyelvétől s majdnem mindenben a felsődunán
túli nyelvjárással egyezik. Noha nagy terület választja el a Dunán
túltól, mégis megtaláljuk benne minden fontosabb sajátságát. 
Szintén é'-ző nyelvjárás, és a mi majdnem kizárólag dunántúli 
sajátság, a tagadó szócskát is é'-vel ejti ( nem). A kétféle é-t meg- 
külömbözteti, a mennyiben *é helyén í-t ejt (fázik, kíminy, szegíny, 
vígén, beszít). Ez a sajátság megvan külömben a tiszántúli szom
szédos nyelvjárásokban is.

Kizárólag dunántúli sajátság, hogy á után következő szótag
ban a helyett o-t ejt: lobom, vádlóm, vállo, szobábo, lásso, sajnáto ; 
továbbá, hogy a mássalhangzó után következő j-ből gy, ty lesz: 
párgyuk, aptyuk, levággyo. Az ly helyett sem mondanak mindig j-1, 
mint külömben mindenütt a Tiszán túl, hanem hallható néha l is : 
mellik, helettük, kólók, gyakoribb azomban a j : ijen, ojan, hájjá, 
föjjebb. Jellemző sajátsága a dunántúli nyelvjárásnak az is, hogy 
az i, u, ii röviden hangzik (sir, hús, ut, tűz, színű), s ezt is meg
találjuk az orosházi nyelvjárásban.

Végül egyezik e két vidék nyelve az l használatára nézve is; 
láttuk ugj’anis, hogy a Dunán túl a szótag és szóvégző l rendesen 
elvész, ugyanezt tapasztaljuk Orosházán is, míg ellenben a Tiszán
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túl rendesen megmarad. Az l elveszésének esetei is ugyanazok, 
mint a dunántúli nyelvjárás keleti részén: vöt, emet, meghat, iít, 
kit ex, bor únak, páco ; szó végén : érövé, avvá, agygyá, irta, enné, de 
nem marad el az igék3-ik személyében: kiabál, járkál. Még abban 
is egyezik a dunántúli nyelvjárással, hogy az o, ö, ha l előtt áll, 
zártabbá (u, ü)  válik : danáid, gondáta, gondúja.

E két, egymástól ily távol eső vidék nyelvjárásának ily fel
tűnő egyezése csakis úgy érthető meg, ha felteszszük, hogy Oros
háza lakossága a Dunántúlról költözött mai lakóhelyere, s itt 
megőrizte saját nyelvjárását.

45

III. Alföldi nyelvjárásterület.
I •

Nem foglalja magában az egész alföldet, hanem csak azt 
a részét, melynek beszédét az e helyén álló ö jellemzi. Ez az 
alföldi, vagy máskép ö-ző nyelvjárásterület; a Tiszán túlról majd
nem az ország nyugati határáig terjed, de nem mint egységes, 
összefüggő terület, hanem gyakran megszaggatják majd más nyelv
járások, majd pedig idegen ajkú vidékek. Ep ezért nehéz pontos 
határait megvonni. A Dunától keletre eső részen két góczpontja 
van az ö-zésnek: a Kis-Kúnság és Szeged vidéke, melyeknek nyelv
járása több tekintetben külömbözik egymástól.

A kiskunsági nyelvjárás területe nagyrészt a régi Kis-Kúnság, 
bár nem födi teljesen; ezt a nyelvjárást beszélik Pest megye kö
zépső részének református lakói, és pedig Nagy-Kőrös, Kecskemét, 
Kún-Szent-Miklós, Szabadszállás, Fülöpszállás, Izsák és a Duna 
bal partján Laczházától Duna-Patajig terjedő vidék református 
községei. Ugyané területnek katolikus lakossága már e-ző nyelv
járást beszél. Ehhez a nyelvjáráshoz kell számítanunk a Csepel- 
sziget magyar lakosságát és Kalocsa megmagyarosodott ráczait, 
kiknek nyelve ennek a nyelvjárásnak a hatása alatt fejlődött.

A szegedvidéki nyelvjárás középpontja Szeged városa; ehhez 
csatlakozik Csongrád megye déli része, Dorozsma kivételével, mert ez 
jász telepítvény, továbbá Csanád megye és Békés megyének vele 
érintkező déli határszéle. Ezt a nyelvjárást beszéli Temesköz magyar 
lakossága is Torontál és Temes megyében, a Tiszától keletre körül
belül Lúgosig; ez utóbbi vidék magyar lakói csak a múlt század
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vége felé költöztek ide Szegedről*). E vidéket nagy részt idegen 
ajkúak lakják (szerb és német, kis részben tót), kik között csak 
elszórtan találhatók a magyar községek, melyeknek nyelvére befo
lyással van ez a vegyes ajkú szomszédság is.

Az ö-ző nyelvjárásterület harmadik része, a duna-drávaközi 
nyelvjárásvidék, a Duna és Dráva mentén terül el s több kisebb 
nyelvjárásra szakadozik. Habár erre nézve biztos adataim nincse
nek, mégis hiszem, hogy ez az egész terület a szegedvidékiből sza
kadt ki s vándorolt nyugat felé. Megemlítendőnek tartom azt is, 
hogy míg Szeged és a Temesköz magyar lakossága katolikus, addig 
az alföldi nyelvjárásterület többi része, tehát a duna-drávaközi 
vidék is ev. ref. vallású. Ez a nyelvjárás vidék a Duna és Dráva 
mellett nem egyfolytában terül el, hanem többször megszakítja a 
közbeeső idegen ajkú lakosság. Legkeletibb szigete Halas városának 
kálvinista lakossága Pest megye déli részén. E város nyelvjárásá
nak eredetét így magyarázza Korda Imre: «Halasnak régi kún la
kossága részint a török háborúkban, részint már előbb s utóbb is 
különféle járványok miatt csaknem egészen kipusztult vagy elszél- 
ledt, úgy hogy a mostani törzsökös kálvinista lakosság legnagyobb 
része is kiilömböző vidékekről jött települők maradéka. E település 
a XVI. század végén és a XVII-iknek elején történt. A települők 
tuladunai emberek voltak Baranyából, Somogyból stb. Egyes itteni 
családokban még most is fennáll a hagyomány, hogy őseik Dunán
túlról származtak ide». (A kiskúnhalasi nyelvjárás, Nyőr XV: 25.) 
Halas városától nyugatra, a közbeeső német lakosságon túl, a Duna 
mindkét partján elterülő Sárközben, körülbelül Kalocsától Mohá
csig, ugyanezt a nyelvjárást találjuk. Ide tartoznak Pest megyéből: 
Fájsz, Bogyiszló, Csanád, Szeremle; Tolna megyéből: Decs, Öcseny 
Alsó-Nyék, Pilis, Báta, Gerjén, és feljebb Madocsa, Bölcske, vala
mint Baranya megye északi szegletének csekély számú magyar 
lakossága.

A baranyamegyei német és szláv lakosság ismét megszakítja 
e nyelvjárást, s folytatását a Dráva mentén találjuk, a hol magá
ban foglalja Baranya megye magyar részét és Somogy megye deli 
felet a dunántúli nyelvjárástól elválasztó vonalon alul. Ezt a nyelv
járást beszéli a Baranya megye délnyugati szegletében levő Or-

L. Kálmán;/ Lajos, Szeged népe, II. Bevezető.
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mányság s ehhez tartozik Szlavónia 4 magyar községe is Eszek 
táján: Magyar-íiétfalu, Szent-László, Haraszti, Kórógy.

Az egész nyelvjárásterület tehát, melyről most szólottunk, 
három egymástól több tekintetben eltérő nyelvjárásra oszlik: 
1. kiskunsági, 2. szegedvidéki, 3. duna-drámközi. Ez utóbbiban 
is, mivel többször megszakadt s külömböző más nyelvjárások közé 
kerül, 4 kisebb nyelvjárást kell megkülömböztetnünk : a) sárközi, a 
Duna két partján Pest és Tolna megyében; b) alsó-drávai, mely
nek területe Baranya megye és Somogy megyének keleti része; 
ide tartozik Pest megyéből Halas; c) szlavóniai, az említett 4 falu; 
es d) felsódrávai, vagyis Somogy megye délnyugati része. Az alsó 
és felsődrávai nyelvjárás határát nem lehet pontosan megvonni, 
a mennyiben e két nyelvjárás sajátságai csak lassanként változnak 
s mennek át egyik a másikba.

Ép azért, mivel e terület ily egymástól eltérő nyelvjárásokra 
szakad, jellemző sajátságait nem is tárgyalhatjuk együttesen, 
hanem külön kell szólanunk minden egyes nyelvjárásról. A közös 
sajátság, a mi őket összefűzi, az ö-zés, vagyis hogy é helyén rende
sen ö-t ejtenek. E mellett ismeri az egész nyelvjárásterület az e-t 
is és ejti több egytagú szóban: lé, te, se, né, -é, valamint a mély
hangú szavakban: léjány, gyértya, iálla, gerenda, hérvad, tén- 
nap stb.

Ezen az egyen kívül mint az egész területet jellemző saját
ságot említhetjük azt is, hogy a kétfelé c*-t nem külömböztetik 
meg egész pontosan. Az *é helyén mindig á-t ejtenek (tehén, kéz), 
azomban az *é is így hangzik, s csak néhány szóban ejtenek helyette 
í, i-t (níz, típ, kik és nevit, szívin); néhol azomban *é helyén állandó 
az í. A kétféle é egyformává válása — néhány szó kivételével —, 
úgy látszik, közös sajátsága volt az egész nyelvjárásterületnek, s a 
hol az egyes vidékek az *é helyén ma állandóan í-t ejtenek, ezt a 
szomszédos nyelvjárások hatása alatt teszik.

E nyelvjárásterületnek némely részén általában nagyon is 
erezhető a szomszéd nyelvjárások hatása. Tulajdonkép csak két 
nyelvjárást kellene rajta megkülömböztetnünk, melyek egymástól 
lényegesen eltérnek, habár mindkettő ö-ző: a kiskúnságit és a sze
gedvidékit. Ez utóbbinak fő jellemző vonásai kimutathatók a duna- 
drávaközi nyelvjárásvidék minden egyes nyelvjárásán; csakhogy 
erős változáson mén lek keresztül egyrészt önálló fejlődésük által
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másrészt a szomszédos nyelvjárások hatása alatt, a melyek mellé 
jutottak. Az egyes nyelvjárásokat leírva, a szomszédos nyelvjárá
soknak ezt a hatását is figyelemmel fogjuk kísérni.

1. K iskunsági nyelvjárás.*)

A nyelvjárás hangzórendszere, az ö-zést nem tekintve, csak 
kevéssé külömbözik a köznyelvitől. A kétféle é megkülömböztetése 
nem következetes, egy részén mindkettő egyformán á, de már 
Kecskemét, Nagy-Kőrös es Dömsöd gyakran í-t mond (vín, kik, 
níz, típ).

A hosszú magánhangzók gyakoriak; az í, ú, ű rendesen 
hosszú (írok, tanít, s ír ; út, kút; tűz, f i i t ; szomorú, keserű, fordul, 
szépül); pótlónyujtáskor a hosszú é, d-t is ejtik: ere, émönt, visétt; 
ára, várni, áma, mokkát. Megjegyzendő, hogy Kecskemét, Nagy- 
Kőrös és Dömsöd orrhaugzókat is ejt, ha a szótag végén m, n, ny 
állana: va~, a'gyal, bárá'ka, ví~ stb.; de magánhangzó előtt meg
marad az n : vín embör.

A nyelvjárás hangzórendszere tehát a következő:

u ú i í ü ű

o ó e é ö ő

á a á e é

A magánhangzók használata majdnem minden tekintetben 
a köznyelvivel egyezik, nyíltságuk foka ugyanaz; csupán az ó, ö 
helyén all gyakran ú, ü: búkor, bujtár, mustoka, kúdús, fúrú, túrit, 
hun, hunnan; ciivelc, soprií, lííni, szűni, néhol még: hugyan, ujan, 
rúzsa. Az ajakzárás változása hozta létre az ö-ző ejtést, de ezen 
kívül erre nézve is kevés külömbséget látunk; csak: iido és 
viszont: siket, kömíves, sindisznó.

*) Irodalom: Szántó Kálmán, A kecskeméti nyelvjárás (Nyőr, IX.), 
Simonyi Jenó, Kalocsa és környéke (Budapest, 1882), Pápai\ Károly, Zűr 
Volkskunde dér Csepel-Insel (Ethnogr. Mittheilungen II. f.) és a Nyelvőr 
nópnyelvi közleményei. Kérdő íveket töltöttek k i: Baksay Sándor (Kún- 
Írizent-Miklós), Harkay István (Kecskemét), Bernáth Lajos (Dömsöd)
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A mássalhangzók közül az ly-1 ez a nyelvjárás sem ismeri, 
hanem helyette mindig j-t ejt, ott is, a hol Ij volna: ijen, ojan, 
kiráj, homájos; hájjá, ájj, szájon. A hosszú és kettős mássalhang
zók már nem oly gyakoriak, mint a Dunán túl; az ít végű igéknél 
az í hosszú : tanítok, tanítani, gyógyítani, és : fűteni, nyitni; csupán 
Dömsödön ejtik a dunántúli nyelvjárás hatása alatt: taníttani, 
hajlítani, fütteni, gyógyíttasz, hasíttok. A kettős l is ritkább, csak 
ezekben ejtik: szöllö, szóllani; Kecskeméten és Nagy-Kőrösön: 
tülle, válla, belülié, nállam, szakállá stb.

A mássalhangzók használata sem igen tér el a köznyelvitől, 
és az l sem marad el oly gyakran, mint a Dunán túl. A szó belse
jében legtöbbször elvész s a magánhangzó megnyúlik: nyéve; ama, 
hóvá, hasátam; kacs, tanút, szépütem; vögy, föd, vöt, tani stb.; de 
meg is marad, főleg névszókban a rag előtt: délbe, szélnek, ólba és 
leiköm. Kún-Szent-Miklóson megmarad gyakrabban is: nyelv, 
alma, szalma, délbe stb. Ritkábban marad el a szó végén, bár erre 
nézve nagy az ingadozás ; névszók végén inkább megmarad : ken
gyel, Iliivel; asztal, kazal; halál, födél, kötél; bagói, de: göncö, tör kő; 
a Duna mellett Dömsödön már így mondják: kengyé, hűvé; aszta, 
kazá; bagó, messzö. Ragok végén már mindig elmarad: fejjé, házzá; 
lábtá, kézrü; rosszá, állá, úgyszintén az igék 2-ik személyében : iszó, 
ásó; votá, m öntékérné, ögyé; de megmarad a 3-ik személyben: 
felel, sárgái, tanál, kerül. Dömsödön ilyenkor is elmarad: felé, 
vasá; tanú, sárgú, kerű.

Az érintkező mássalhangzók gyakran illeszkednek, különösen 
Dömsödön: él ló, és sódar, nacs csuda, usz szeretem, de mégis ke- 
vésbbé, mint a Dunán tú l; rendesen csak a zönge tekintetében 
illeszkednek: áty hallottam, mök háttá, én vaty té. A hiatust mindig 
j-vel tölti be ez a nyelvjárás: híjába, léjány, réjá.

Minthogy ez a nyelvjárás hangtani tekintetben oly kevéssé 
kiilömbözik a köznyelvtől, alaktana sem tüntet fel lényegesebb 
eltéréseket. A -hoz rag csak két alakban ismeretes -hó, -hő; l nél
kül és zártabb hangzóval ejtik a -bál, bői stb. ragokat: -bú, -bű stb. 
és a -vei ragot (fejjé, lábbá). A birtokos személyragozás egyes szám 
3-ik személye ragok előtt: kézit, könyvin; a többes szám 3-ik sze
mélyének ragja -uk, ü k : házuk, kezük, szórnák. Az igeragozásban is 
csak az -ít végű igék érdemelnek figyelmet; a jelentő módban

Balassa. M. Nyelvjárások. 4
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taníttya, de a felszólítóban taníjja ; p l.: « Ugyancsak taníttyák ám 
a fiadat!» «Hadd taníjják.»

Az ikes igék külön ragozása nem maradt meg, és epúgy 
ragozzák őket, mint a Dunán túl. Első személy ragja -k ( iszok, 
öszök), a 2-iké ó, ö a nem ikeseknél is : viszö, hozó; felszólítóban: 
aggyá, keresse, a nem sziszegőre végződőknél néha -sz: gondókocc, 
hazucc, vagy vegyesen ugró és ugorsz, bomló és bomósz.

Ehhez e nyelvjáráshoz kell számítanunk K a l o c s a  n y e l 
vé t  is, bár népe nem is magyar eredetű, hanem a török pusztítás 
után ide telepített ráczok magyarosodtak meg a múlt század vegén 
s tanulták meg a szomszédos kis-kúnságiak nyelvét. Legfeltűnőbb 
sajátsága e város nyelvének, a mi szintén a nép idegen eredetére 
vall, hogy nem ejti a kettős mássalhangzókat: mit öté? (ettel), vöté 
valamit ? kecö (kétszer), jácá (játszál), aluni, alutam, hogy agya ?, 
dehonem stb.

2. Szegedvitléki nyelvjárás.*)

A szegedvidéki nyelvjárás hangzórendszere teljesen egyezik 
a kiskúnságiéval; a hangtan egyáltalán kevés eltérést mutat s fon
tosabb külömbségek csakis az alaktanban láthatók. A kétféle ere
detű á-t éppen nem külömböztetik meg, csak a névszók birtokos 
személy ragozásában ejtik a harmadik személyt i-vel: számit, ke- 
zin, végibe. A mássalhangzók használata is teljesen egyforma; csak 
annyit kell megemlítenem, hogy H.-M.-Vásárhely és vidéké a ne
vek -n ragját hosszan ejti: lovonn, tájonn, utánn, és a módhatározó 
ragot is : nagyonn, erőseim.

A magánhangzók változásai közül szembetűnő az ö-zés, mit 
az ajakzárás felé törekvő hajlam hozott létre; ugyan e hajlam mű
ködését látjuk abban is, hogy az i-ből gyakran ü lesz: üdö, üng, 
lüszt, tiisztösség, szüvem; üzen, füzet, üsmer; iigön, műnket, tüktöket. 
Gyakori még az ó, ö zártabbá válása ú, ű-\é leginkább ott, a hol

*) Irodalom: Negyesy László, A szegedi nyelvjárás (Nyőr, XV.), 
Nagy Sándor, Dugonics és az altiszai nyelvjárás (Nyőr, III.), Kálmány 
Lajos, Koszorúk az Alföld virágaiból (Arad, 1877, 1878) és: Szeged népe 
(I. Ős Szeged népköltése, Arad 1881 ; II. Temesköz népköltése, Arad, 
1882), é3 a Nyelvőr népnyelvi közleményei. Kérdő íveket töltöttek ki : 
Erdélyi Gyula (Mindszent), Háhn Adolf (Hódmező-Vásárhely).
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eredetileg ov, öv volt: gyökér, tiivibe, sütet, kit, iíket, söprű, bar, 
fényű, gyün, lük, liíjön, didi; búkor, mustoha, sunka, kúdús, hun, 
hava. Említést érdemel az í helyén álló é: kéván, késér, héjába, 
széksó, prémás, addég, még. A szótag és szó végén álló l elveszésé
nek esetei ugyanazok, mint a kiskúnsági nyelvjárásban; a magán
hangzó itt is egyszerűen megnyúlik.

A névragok közül eltérő a -hoz alakja, melyet így használ
nak: -hon, -hőn: karóhon, házhon; tűzhön, székhón.

A leglényegesebb külömbséget az igeragozásban látjuk. A tár
gyas alak 3. személyét a mélyhangúak is mindkét számban a ma
gas hangúaknak módjára képezik : vári, láti, tudi; akarik, használik, 
kongítik; és: buzitok. Másik sajátsága, hogy a tárgyas ragozásban 
a felszólító és jelentő mód alakjai összefolynak és gyakran mond
ják a jelentő módban is : verje, üsse és üttye, nézze, szeresse és sze- 
rettye, taníccsa, hajcsuk, sirassák, lássa stb. A Temesközben még 
ilyeneket is lehet hallani: nem bírjunk oda mónni; ételt vigyünk ; 
híjába vessünk a búzát, elkezgye siratni.

E nyelvjárásnak ez a két sajátsága nem régi alak megőrzése, 
hanem kétségtelenül újabb fejlődés s meg volt ebben a nyelvjárás
ban már a múlt században, külömben nem találnók meg a Temes
köz nyelvében is. Sőt, mint alább látni fogjuk, magával vitte in
nen mind e két sajátságot a duna-drávaközi nyelvjárás is. Azomban 
magának a nyelvjárásnak eredeti góczpontján, Szegeden, e legjel
lemzőbb sajátsága már kivesző félben van. A városok nyelve na
gyon is ki van téve mind az irodalmi nyelv, mind pedig a szom
szédos nyelvjárások hatásának, oly annyira, hogy az ily szembe
ötlő eltérés csak nehezen maradhat meg.*) Szeged, mint Kálmány 
írja (Szeged népe, II : 231), küzd a kétféle ejtéssel, az irodalmi 
mellett még mindig hallható a másik alak is, de úgy látszik, az 
előbbi máris a győztes. H.-M.-Vásárhely nyelvében nyoma sincs 
ennek a sajátságnak, de Csanád, Békés és Csongrád megyék egyéb 
e nyelvjáráshoz tartozó községeiben mindenütt él ez a sajátság.

*) Ehhez járul még az is, hogy Szeged lakosságának egy része ké
sőbb vándorolt oda más vidékről.
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3 . Dm ia-clrávaközi nyelvjárásvidék.*)

Ez az egész terület, mely a Dunától a Dráva menten egész 
Zala megye határáig terjed, tulajdonkép egységes nyelvjárás, de 
mint már említettem, többfélekép változott a szomszédos nyelv
járások hatása alatt. A sárközi falvak egészen el vannak szigetelve 
a nyelvjárás többi részétől, míg annál többet érintkeznek a szom
szédos városokkal (Kalocsa, Baja, Tolna, Szegszárd, Mohács), me
lyek mind más nyelvjáráshoz tartoznak, s melyeknek nyelve kisebb- 
nagyobb hatással volt az ő nyelvjárásukra. Az alsó- és felső drávai 
nyelvjárás pedig közvetetlenül érintkezik a dunántúli és a nyugati 
nyelvjárásterülettel; s e két nyelvjárás még jobban megváltozott 
ezeknek hatása alatt. E hatás legerősebb nyomokat a felsődrávai 
nyelvjáráson hagyott.

A szomszédos nyelvjárásoknak e hatása leginkább abban je
lentkezik, hogy az illető nyelvjárás egyes sajátságaiban nem marad 
egészen következetes, eredeti jellemző vonásai enyésznek, fogynak, 
s még a legfontosabb sajátságokban is következetlenseget látunk; 
viszont átvesznek egyet-mást a másik nyelvjárás jellemző vonásai
ból. Az egész alföldi nyelvjárásterületnek fő jellemző vonása az 
ö-zés, s már ez is kezd néhol múlni a szomszédos e-ző nyelvjárások 
hatása alatt. A sárközi nyelvjárásban már gyakori az e, s az alsó- 
és felsődrávaiban is annál inkább gyarapszik, minél nyugatabbra 
megyünk.

a)  Sárközi nyelvjárás.

Általában keveset külömbözik a szeged vidékitől; egyes saját
ságokat tovább fejtett, másokat meg kezd elveszíteni; így maga az 
ö-zés sem oly következetes már, s gyakran enged helyet az é'-nek. 
A mélyhangú igék ragozásában a ránti, házi, adik, mondik alakokat 
használják; a felszólító mód alakja egészen egybeesik a jelentő 
móddal s nemcsak azt mondják: lássa, szeressük, roncsa, taníccsák,

■•') Irodalom: Balassa József, Szeremle nyelve (Nyőr, XVI.); Korda 
Imre, A kiskunhalasi nyelvjárás (Nyőr, XV.); Vass József, A dunántúli 
nyelvjárás, Tóbi Antal, Baranyai szótár (Tud. Gyűjt. 1826,11.) és Baranyai 
szótárpótlék (u. o. 1828, II.) ; Szarvas Gábor, A szlavóniai táj szólás (Nyőr 
V.), és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. Kérdő íveket töltöttek k i: Ujlaky 
Mór (Bogyiszló), Trencsény Lajos (Csurgó).
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hanem ilyeneket is: mögengeggyék, hazavigyük, hazavigyem, mög- 
vögyük, és a tárgyatlan alakban is : majd keríccsünk egy kocsit, 
heszegessünk, nízelőggyünk, táncójunk.

A szegedvidéki nyelvjárástól elütő sajátsága, hogy az l kies
tével az a, e zártabbá válik, «í-ból lesz ó, el-bői é: osztót, óma; 
émönt, éviszóm, nyéni, mi léte, és az r kiesésekor is: óra, mére, éret 
Ebben már az alsódrávai nyelvjárással egyezik. Gyakran ejtenek 
l helyett j-t is: mejj, sajáta, pájinka, tojnak (tolni), kitojtam.

A névragozás kevés feltűnő sajátságot mutat; a -hoz rag 
alakja -hó, -hő; a -ból, -bői stb. ragoké -bú, -bű stb. A birtokos sze
mélyragozásban a többes 3. személy ragja -uk, -ük: házuk, köny
vük, kezük, de magik; s ez utóbbi azt mutatja, hogy ez a sajátsága 
is eredetileg egyezett az alsódrávai nyelvjárással s csak újabban 
változott meg a szomszédos nyelvjárások hatása alatt.

b) Alsódrávai nyelvjárás.

Baranya megyében maradt meg ez a nyelvjárás legtisztább 
alakjában, mert nem érintkezik közvetetlenül a dunántúli nyelv
járással, hanem németajkú lakosság választja el tőle. Dunántúli 
hatás csak annyiban mutatkozik rajta, hogy nem kedveli annyira 
a hosszú hangzókat, mint a nyelvjárás vidék dunáninneni része, s 
az i, u, ü-t röviden ejtik ( lúd, viz, tűz, kút, szomorú), főleg a nyu
gati részen, Ormányságban: igazította, hinak, hitta.

A kétféle é megkülömböztetése nem következetes, csak néha 
ejtenek é helyén i, i-t számit, kezin és: níz, nimót, pinisz, kinyír, 
fikötő, vendig. Ormányságban csak é-t ejtenek, de viszont *é helyén 
néha e-t: szemet, kévés.

Az ly helyén ez a nyelvjárás is j-t ejt: ojan, ijen, méj, fojik, 
hajjuk, örüjj, de nem egész következetesen, mert gyakran helyet 
enged a dunántúli l-nek (goló, helös, kilikad), különösen nyugati 
részén, az Ormányságban: éllen (ilyen), hel, üli (ülj).

A magánhangzók néha zártabbá válnak; így pl. a helyett 
áll o (vasárnap, morha), s az l, r kiesésekor is zártabbá válik az a, e 
s lesz belőle ó, é: óma, szórna, vagdóta, vasóni, fóni (falni), hógass, 
hószik (hallszik), ósó (alsó), nappóra; éveszék, é.gyiin, nyév, reszéni, 
tüzéni, meszéni. Zártabbá vált gyakran az ó, ő is: lú, kancsu, rúzsa 
ujan, hutyon; búr, hű, ü, iitet, gyün. Viszont van példa a magán
hangzók nyíltabb ejtésére is ; ilyen az i, í helyén álló e, é : ennen,
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érne, éde, étt, éthon, szeget (sziget) ; kéván, vélág, vérad, rév (rí), 
révás, ásét, addég, még.

Különös és figyelemre méltó hangváltozása e nyelvjárásnak, 
hogy az •ul igeképző -il-nek hangzik, s az l kiesésekor a hosszú í 
marad meg: gyógy il, fordil, lapil, guril, tágil, kondil; gyógyító, 
gyógyísz, fordíni, holondítak. így hangzik a helyhatározó -ul rag is: 
hátil, átil, áti, hátija és azíta (az ólta). E sajátságban aligha lehet 
egyszerű hangváltozást látnunk; valószínűleg analogikus hatás 
folytán került a gyógyít, fordil alakokba az i a tárgyas gyógyít, 
fordít mintájára, s úgy terjedt el azután az i, az l előtt álló más 
u-k rovására is.

Az ajakhangzók kedvelése hozta létre ebben a nyelvjárásban 
is az ö-zést, azomban a zártabb hangsorban az ellenkező irányt 
látjuk, s az ajakhangzó ü helyett nem ajakhangzó i á ll: tikár, 
fistös, hivös, fiszfa, fív  (fű), físií, fíke (fülke).

A szótag és szó végén álló l ugyanazon esetekben vész el, 
mint a szegedvidéki nyelvjárásban, csakhogy, mint láttuk, néha 
megváltoztatja a magánhangzót. A szó belsejében álló al, ei-ből 
lesz ó, é, szó végén azomban ezeket a hangokat is egyszerűen meg
nyújtja : éjjé, röggé, bottá. A többi magánhangzó is megnyúlik.

Van példa egész szótagok elhagyására is némely ige ragozá
sában : ütte, köttem, futtái, futtunk, futták; étt, itt (evett, ivott) és 
viszont: tévéit (tett).

A névragok közűi megemlítendő a -hoz, melyet így használnak 
-hó, -hő; a többi olyan, mint a szegedvidéki nyelvjárásban. A bir
tokos személyragozás már több eltérést mutat; az egyes 3. sze
mélyben az esze, keze, szómé alakok mellett hallható: bari, ízi, 
sziki, béli, s a többes 3. személy mindig -ik : borik, kuttyik, kocsijik, 
magik, uíánnik.

Az igeragozásnak legszembetűnőbb sajátságai ugyanazok, 
mint a szegedvidékiben, csakhogy állandóbban és következeteseb
ben használják. Nemcsak hogy a mélyhangú igéket így ragozzák : 
halli, fogi, máséti, mondik, fogik, hanem viszont a magashan- 
gúakat teljesebb raggal is mondják: szerettye, szerettyék, össze 
(eszi), asszék, tössze, tösszék, böcsűje, de így is : köti, éhe,ti. Továbbá a 
jelentő mód helyén használják a felszólító módot: éhessünk-é? 
a diót verjünk. — Az -ít végű igéket így ragozzák: számíj ja, for- 
díjj. Legkülönösebb sajátsága e nyelvjárásnak, hogy névelős főnév
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mellett is tárgyatlan igealakot használ: A húst eszünk meg először. 
Mikor verünk le a diót ? Behordunk-e ma a huzat ? Megittunk a bo
rát, igyunk meg a söprőjit is. É s: Ha nem bírjunk elanni. Máj meg
kössünk koszorúnak. Egymást rontottunk fő.

Ehhez a nyelvjáráshoz tartozik, mint már fentebb is említet
tem, Kis-Kún-Iíalas nyelvjárása. Csakhogy, a mit előre is sejthe
tünk, ez az anyanyelvjárástól már régóta elszakadt sziget elveszí
tett több oly sajátságot, a mi ellenkezik a körülötte élő vidékek 
nyelvével. A feltűnőbb külömbségek a következők. A kétféle é-t 
jobban megkülömbözteti s gyakrabban ejt í-t *é helyén : kik, cmíszt, 
gyíkény, kínyös, penísz stb. Az í, ú, ű-t hosszan ejti (ír, úr, tűz), 
mint mindenütt a Dunán innen; sőt még ezt is mondja: nyúlat, 
húsos, hidak. Az ly rendesen j, sőt használják a j-1 még l helyén 
is : mejj, föjhö, sajáta, düjjed, mejj'ek; de ejtenek néha l-1 is : 
hűvel, hel, goló, kólók, luk, hiile. — Az l szótag és szó végén elma
rad, de nem változtatja meg a hangzókat, csak megnyujtja: nyev, 
emónt, vasának; néhány szóban ó-t használ: szórna, óma, háta, de 
így is : száma, áma, háta.

Külömbözik Halas nyelve az alsódrávaitól még annyiban is, 
hogy az -ni igeképző nem változik -il-re, hanem marad: fordul; 
és a birtokos személyragozás 3. személyében is csak az íze, bőre 
alakok hallhatók; végül, hogy az igeragozásban sem zavarják 
össze a tárgyas és tárgyatlan alakot.

c) Szlavóniai nyelvjárás.

E nyelvjárás általános benyomását így jellemzi Szarvas 
(Nyelvőr, V : 10): «Az összes magyar tájbeszédek közöl egyik sem 
oly feltűnő, egyik sem tesz oly sajátságos benyomást első hallás
kor az emberre, mint ez. E sajátság azonban inkább csak külsősé
gekből áll, s tényezői a pattogó, szerfölött erős szóhangsúly, a da
loló, székelyes szótagnyujtás, némely spiráns hangnak egymással 
való fölcserélése, s rövid zárt á, s a szerfölött élesen hangzó zárt e 
alkalmazása, s számos idegen, természetes hogy nagyobbára szláv 
szó használata.» Maga a nyelvjárás nem egyéb, mint az alsódrávai- 
nak változata; a szembetűnő eltéréseket a különvált helyzet s a 
szomszédos idegen nyelv hatásának kell tulajdonítanunk.

Legjobban eltér ez a nyelvjárás az alsódrávaitól a magán
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hangzók ejtése módjában.*) Az ö-zés már nem álta^nos, s helyébe 
ismét az e lép, melyet sokkal élesebben ejtenek, mint a Dráva 
mellett (tehát e); nem ismeri az a hangot, hanem helyette, való
színűleg a horvát nyelv hatása alatt, á-t ejt. A többi rövid magán
hangzó ejtése rendes.

Annál nehezebb azomban az eddigi közlemények alapján a 
hosszú magánhangzók képzését és használatát megállapítani. 
Szarvas azt jegyzi meg, hogy a hosszú magánhangzók erősen kifej
lett diplithongusként hangzanak : á =  aú, aá, oá; é=eé,ié ; ó=aó, 
oó; ö=eö,öö; azomban nem valószínű, hogy ez a nyelvjárás 
ugyanazon hang helyén külömböző diphthongusokat ejt, és Szarvas 
több helyen még egyszerű hosszú hangzókat is jelöl: á, é, é, ó, ö. 
A közlött nyelvmutatványokat átvizsgálva, úgy látszik, hogy diph- 
thongus inkább a tőszótagban fordul elő, míg a hosszú magánhang
zók a későbbi szótagokban (maár, jaúlát, Maúriká, loányá; kiéret
ték ; vaót; zeőd); azomban az eddigi közlemények alapján ezt sem 
állíthatom egész határozottsággal. A kétféle á-t, úgy látszik, meg- 
külömbözteti ez a nyelvjárás; az *é helyén é-i ejt, míg *é helyén é-t 
vagy í-t: él, pés (pénz), egyék ; rív, világír.

A magánhangzók e különös ejtéséhez «járul még az s-nek 
sz-szel, 2 s-nek z-vel s viszontas sűrű felcserélése: Két szór irász. 
Veénszég disznctószág. Szemmit nem szájnyál. Cirke, kácá, Borod ; 
és viszont: Kis pés e in (pénz) vöt. Zsohogott áz egís házs. Ostá ros 
vásnát vettem vájta.» Az n, ny-1 szótag és szó végén nem ejtik, ha
nem orrhangzót használnak : autó', sóvá', tála'. Ezen érdekes hang
tani sajátságoknál fogva érdemes volna e nyelvjárás hangzórend
szerét beható vizsgálat tárgyává tenni.

Az alaktan majdnem minden tekintetben az alsódrávaival 
egyezik. Az -ul végű igéket szintén így ejti: tanil, kigyógyil, for- 
diltam, és: az ilta, milta (mi óta). Használja az ily rövidített ige

*) Szarvas az ő leírásában nem törekedett arra, liogy az egyes han
gok képzését és használatuk módját pontosan megállapítsa, csak főbb saját
ságaiban mirtatja be a nyelvjárást nem terjeszkedve ki a részletes fejtege
tésre. Kívánatos is volna a nyelvjárás liaDgzórendszerének pontos vizsgálata 
és tüzetes rajza. Egyelőre meg kellett elégednem azzal, hogy Szarvas ada
tai alapján állítsam össze, a mennyire lehet, e nyelvjárás legfontosabb 
sajátságait.



ALFÖLDI NYELVJÁRÁSTERÜLET. 57

alakokat ett, itt (evett, ivott), viszont feleslegesen is alkalmazza a 
többes képzőt, mint a göcseji nyelvjárás : lova inkák, ember einkek, 
mienkek, neveikek. A birtokos személyragoz s többes 3. személyé
nek ragja -ik : kocsissik, rájik. Az igeragozás főbb sajátságai szin
tén egyeznek; a mélyhangáak egyes és többes 3. személye így 
van: aszondi, mondi, ha Ili; kivik, és viszont: engeggye, kiégettye, 
szerettyék. Felszólító mód alakját használja jelentő módban: Mi 
csinának ? Hát nyomtassunk. — Festetik a ruhát ? Nem, úgy ve
gyük. — Nem kapnak majd ki ? Hú kikápjunk, kikapjunk. — Szo
kat hájjunk, hrí szokán jöjjünk rákászrrí. — Nem tuggyónk mit mon- 
dríni rólrí. Használja a tárgyatlan alakot tárgyas helyett és viszont 
(1. Nyőr Y : 64 1. 8. pont).

A göcseji nyelvjárással egyezik még az a sajátsága is, hogy 
a név- és igeragozás többes 1. személyében a ragot u, ü helyett 
o, ö-vel ejtik: nálonk, nekünk; mongyonk, kívánónk; elríggyok, vág
tok, megnyestök.

d)  Felsődrávai nyelvjárás.

Somogy megye délnyugati részét, azt a kis területet, a hol a 
nyugati, a dunántúli és az alföldi nyelvjárásterület összeszögellik, 
nevezem felsődrávai nyelvjárásnak. E három érintkező nyelvjárás
területnek mindegyike hatással van e vidék nyelvére, úgy hogy 
valóságos vegyülök nyelvjárás jött létre, melyet ép oly joggal le
helne a nyugati nyelvjárásterülethez számítani, mint az alföldihez. 
Az esetben a nyugati nyelvjárásterület legkeletibb ágának kellene 
tartanunk, melynek sok sajátsága a szomszédos alföldi nyelvjárás
területtel egyezik; vagy pedig az alföldi nyelvjárásterület legnyu
gatibb részének tekintjük, melyre nagy hatással van a göcseji 
nyelvjárás. Hogy az alföldi nyelvjárásterülethez számítom és nem 
a nyugotihoz, annak főoka, hogy ez is ö-ző vidék.

Hogy világosan kitűnjék, mennyire vegyülök nyelvjárás ez, 
külön sorolom fel azokat a sajátságokat, melyek az alsódrávai 
nyelvjárással, s külön azokat, melyek a göcsejivel egyeznek.

Első helyen kell említenem az alföldi nyelvjárásterület közös 
sajátságát, az ö-zést, mely itt még teljes erejében megvan. Ejt néha 
orrhangzót is, mint másutt is a Dráva mentén. A név- es igerago
zás olyan, mint az alsódrávai nyelvjárásban; a főnév ragjai illesz
kednek (-hó, -hő), csak a -nál marad meg eredeti alakjában: kiná,
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menná (minél). A birtokos személyragozás többes 3. személyének 
ragja -ik (annyik, kövik, kezik); az egyes számban pedig gyakran 
■i : pénzi, szőri, seggi. Az alsódrávai nyelvjárással egyezik az ige
ragozás is (adi, hozi, lati; adik), s használja a felszólító mód alak
ját jelentő módban is : lássa, fölálliccsuk, émönnyünk, mögtögyiik, 
mög ögyUk.

Hangtani sajátságai azomban inkább a göcseji nyelvjárással 
egyeznek. Ilyenek az A után álló o az a helyén: házo, lábo, páva; 
házos, tálol; az o, ö helyett ejtett zártabb hangzó l előtt evádúnyi, 
ínekünek. A kétféle á-t is megkülömbözteti, és pedig úgy, hogy 
é* helyén é-t ejt ( tehén, szekér), az é helyén pedig vagy í-t (légin, 
égisz, íjjel), vagy mint Csurgón, éé diplithongust: széép, keép, nééz. 
Nyugoti sajátságnak kell tartanunk azt is, hogy a rövid magán
hangzókat kedveli, s nemcsak az i, u, ü-t ejti röviden, hanem né
hol l kiesésekor is rövid magánhangzó marad, főleg szó végén: 
fölii, házbu, kézrü. Csurgón az ó, ó'-t is diphthongusnak ejtik, úgy 
mint Göcsejben ( aó, eö).

A mássalhangzók változásai is majdnem mind a göcseji 
nyelvjárással egyeznek. Az ly helyén l-1 ejtenek : illen, ollan, möl- 
lik, királ (kiró), Mihál (Mihá), selem; de: ájj, szájj, hájjá, kejj 
fő. Szőke-Dencsen még ezekben is l hangzik : nyöllön, alla (alja), 
beszíll (beszélj). A szótag és szó végén álló / mindig elmarad, gyak
rabban mint az alsódrávai nyelvjárásban; így pl. névszók végén: 
kirá, Mihá, halá, tá (tál); asztá, kazá; ke~gyé; káté, fődé, és az 
igék 3-ik személyében is: tahi, á (áll), vasát, felé, sárgít, tanú, kerít, 
röpít. A nyugati és a dunántúli nyelvjárásterülettel egyezik a ket
tős t ilyenekben: nyittanyi, füttenyi, tanittó, hajittom, gyógyit- 
tom, é3 a mássalhangzó után álló j  átváltozása gy, ty-re : 
rabgya, kalaptya; várgya, szoptya, kaptyuk; hideggyebb, éréiigebb, 
álnoktyabb. Végül szintén dunántúli sajátság a főnévi igenév -nyi, 
-nya végzete: annyi, tönnyi, vinnyi, innya.
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IV. Duna-tiszai nyelvj árásterület *).

E nyelvjárásterületet mindenütt más nyelvjárás vagy idegen 
ajkú lakosság szaggatja meg, úgy hogy határait nehéz pontosan 
megállapítani. Ehhez járul még az is, hogy ezzel az egész vidék
kel gyűjtőink igen keveset foglalkoztak, s általában kevés, sőt né
mely vidékről éppen semmi nyelvmutatvány sem jelent meg az 
irodalomban.

Azon a területen, mely a Dunától keletre az erdélyi hegyekig 
terjed, két fontos nyelvjárást külömböztettünk meg: déli felét az 
alföldi, északi felét pedig az északkeleti nyelvjárásterület foglalja 
el ; a Dunától és Tiszától északra pedig az északnyugati nyelvjárás
területet találjuk, mely lenyúlik a Duna és Tisza közébe is. E há
rom egymástól lényegesen eltérő nyelvjárásterület, melyek közül 
az alföldi ö-ző, az északkeleti e-ző, nem érintkezik egymással köz- 
vetetlenül, hanem közöttük mindenütt e-ző vidékeket találunk. Ez 
az e-ző terület, mely a három másik nyelvjárás határait egymástól 
elválasztja, alkotja a duna-tiszai nyelvjárásterületet.

Kezdődik e nyelvjárásterület a Duna mellett Pest és Bács 
megyében; ide tartozik Pest megye katolikus része Czeglédtől 
délre, továbbá Bács megyének magyar lakossága. A tiszántúli 
vidékből ide tartozik Csongrád megyének északi fele (Szentes, 
Csongrád és vidéke), Békés megye (Orosházát kivéve, melynek 
nyelve a dunántúli nyelvjárásterülethez tartozik), Arad megyének 
magyar része, továbbá Bihar megyének nyugati széle, (Szalonta, 
Sarkad), Hajdú megyéből Püspök-Ladány, végül Jász-Nagy-Kún- 
Szolnok megye tiszántúli részének déli fele (Török-Szent-Miklóstól 
délre, Kún-Szt.-Mártont kivéve).

59 .

*) Irodalom: Balassa József, Felsőbácskai nyelvsajátságok (Nyőr, 
XII.), Mészáros István, A mezőtúri nyelvjárás (Nyőr, VIII.), Néyyesy László, 
Hangtani adatok a szentesi nyelvjárásokból (Tanulmányok az egyet, nyvtan. 
társ. köréből, 3. f.). Török Károly, Csongrádmegyei gyűjtés (Arany-Gyulai, 
Népköltési Gyűjtemény II. k.) és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — 
Kérdő iveket töltöttek ki: Kollár Vilmos (Czeglód), Suták József (Szabadka), 
Bevesz Ernő (Bajmok, O-Morovicza, Pacsér, Militics), Néyyesy László (Szen
tes), Szabados Ede (Arad), Voygenhuber Oszkár (Püspök-Ladány), Asztalos 
Árpád (Nyíregyháza).
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Ehhez a nyelvjárásterülethez kell számítanunk Nyíregyháza 
magyar lakosságát is; e várost ugyanis 1753-ban telepítették be 
Szarvas, Csaba és Mezöberény városokból nagyobbrészt evangélikus 
vallású tótokkal, kik ma már nagyrészt megmagyarosodtak.

Arad megyét is e nyelvjárásterülethez számítom, melynek 
csak nyugati széle magyar. Magában Arad városában csak az intel- 
ligencziának anyanyelve a magyar, a köznép nagyrészt oláh ; a 
magyarul beszélő lakosság vagy bevándorolt, vagy csak úgy tanulta 
meg a magyar nyelvet, tehát népnyelvről itt nem is lehet szó, ép 
úgy nem, mint Budapesten. Erre mutat az is, hogy az é-t nem kü- 
lömböztetik meg, s kiejtésük általában az irodalmi nyelv szerint 
alakult; a mi dialektikus sajátság van benne, az a duna-tiszai 
nyelvjárásterülethez vonja.

Több helyen megszaggatják ezt a nyelvjárásterületet egyes 
nyelvjárási szigetek és pedig leggyakrabban jászsági (palóczos) te- 
lepítvények, melyeknek lakossága a múlt század folyamán köl
tözött oda. Ilyen jász telepítvények a Duna és Tisza között Félegy
háza, Majsa, Dorozsma, Halas kát. lakossága és Zenta és vidéke. 
A Tiszán túl jász telepítvény Békés megyének és Csongrád megye 
felső részének kát. lakossága, továbbá Magyar-Pécska, Arad 
mellett.

Legtarkább e területen Bács-Bodrog megye, nemcsak abban 
a tekintetben, hogy külömböző nemzetiségek lakják, hanem ma
gyar lakossága is többféle és egymástól eltérő nyelvjárást beszél. 
Ennek oka abban rejlik, hogy a török pusztítás után ez a vidék 
lett a legnéptelenebb s a mai községek — a városokon kívül — 
csak a múlt század folyamán keletkeztek.*) Es pedig részint idegen 
nyelvüeket és nemzetiségűeket telepítettek ide (német, dalmát, 
szerb, tót) részint magyarok jöttek be más vidékekről. Később 
azután az idegenek közül néhány falu lakossága teljesen megma- 
gyarosodott (Bajmok, Sztanisics, Kupusziua), s ezeknek nyelvén 
nagyrészt még ma is meglátszik az idegen eredet.

Míg az idegen lakosság a megye középső részét foglalta el, a 
magyarság inkább a széleken telepedett le. Bácsmegye egész felső 
részét, Bajától és Szabadkától északra, magyarok lakják; nyelvük 
teljesen beleillik a duna-tiszai nyelvjárásterület fejlődésébe s majd

*) V. ö. hridrik Tamás, Bács-Bodrog vármegye leírása. (Szeged, 1878).
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nem mindenben a pestmegyei katolikus lakosság nyelvével egye
zik. Ez tehát e vidék tulajdonképpeni nyelvjárása, melytől a 
bevándurlottak nyelve sok tekintetben eltér. Ezen a részen 
még a máshonnan telepített községek (Jankovácz, Madaras, 
Mélykút) lakossága is megtanulta a városok s a többi községek 
nyelvét. A többi részeken a bevándorlott községek jobban 
megőrizték eredeti nyelvjárásukat. A Duna melletti helységek 
a Dunántúlról vándoroltak be, valószínűleg Baranya és So
mogy megyéből, s meg is őriztek több dunántúli saját
ságot, bár nyelvük sok tekintetben már a felsőbácskaival egyezik. 
Ilyen különösen Baracska, Báth-Monostor és a pestmegyei Sükösd 
nyelvjárása. A keleti részen néhány község a Nagy-Kúnságból tele
pült (Pacsér, Feketehegy), s meg is őrizte nyelvjárásának sajátsá
gait; a Tisza melletti vidék pedig jászsági telepítvény.

Az egész duna-tiszai nyelvjárásterületet 3 nyelvjárásra oszt
hatjuk : 1. Pestmegyei nyelvjárás, Czeglédtől délre Pest megye 
kát. lakossága, vagyis az a rész, a mi nem tartozik a Kis-Künság- 
hoz; 2. Bácsmegyei nyelvjárás, ide tartozik Bácsmegye felső része 
s ide sorozhatjuk e megye több nyelvjárási szigetét is; 3. Tiszáa- 
tíili nyelvjárás, a Tiszától keletre eső és ehhez a nyelvjárásterület
hez tartozó fentebb leírt vidék.

Ez a három nyelvjárás a legfőbb sajátságokat tekintve egye
zik, es csak annyiban van köztük eltérés, hogy mindegyik átvett 
valamit a vele szomszédos nyelvjárásoktól.

A nyelvjárásterület hangzórendszere csak kevéssé tér el a 
köznyelvétől. Az e hangot használja, s csak a Duna és Tisza kö
zötti rész ejt helyette a szomszédos alföldi nyelvjárásterület hatása 
alatt, gyakran ö-t: kárászt, szám, szög, mögé, és mindig l előtt: föl, 
fö, káli, kö, fölhő, jelöl, párol. A tiszántúli nyelvjárás ily esetekben 
is é'-t ejt: fel, kell stb.

A kétféle á-t ez a nyelvjárásterület nem egyforma következe
tességgel külömbözteti meg egymástól. Az *é helyén mindenütt á-t 
ejtenek ( tehén, szekér), az eredeti * á pedig legnagyobb részt í-re 
változott. Egész következetes ez a hangváltozás a tiszántúli nyelv
járásban, a hol minden á helyén í áll, úgy mint az északkeleti 
nyelvjárásterületen. Kevésbbé következetes ez a fejlődés Pest me
gyeben, még kevésbbé Bács megyében. A pestmegyei nyelvjárás 
gyakran ejt í-t: fehír, kik, níz, légi', píz, típ, a bácsmegyei ritkáb-
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bán (níz, kik, táp), a rendes hang itt é (fehér, legény, egésség). 
Orrbangzókat Pest megyében Czegléd városa, Bács megyében Baj- 
mok ejt néha (legé~, léja). A hosszú magánhangzókat az egész 
nyelvjárásterület kedveli; az í, ú, ü mindig hosszú (sír, híres, út, 
fűz, szomorú, keserít); s az l kiesésekor hosszú á, é-t is ejtenek.

A magánhangzók változásai közül csakis kettőt mondhatunk 
általánosnak az egész nyelvjárásterületen: 1. az ó, ö gyakori vál
tozása ú, ü-ve: túrú, fúrú, kúdús, rúzsa; ű, iitet, kü, kiivet, lüni, 
szűni, s a Tiszán túl ez is : lú; 2. az i változása ü-ve: üzen, füzet, 
süket, iidö, iigyekszik stb.

A mássalhangzók közül az ly-t nem ismerik, hanem helyette 
j-t ejtenek (ijen, kirój, sejem, ájj, hájjá); csak a Duna mellett hall
ható néha l is: liel, királ, selém, lány, Mihál. Hosszú és kettős más
salhangzó csak ritkán fordul elő, még leginkább a kettős l hall
ható : belülié, nállam, szöllő, föllií, állá, f  ullad, szóllani, de Bács 
megyében: belüle, nálam, szőlő, szőni.

Az l elveszése szótag és szó végén nem egyformán történik 
az egész nyelvjárásterületen. A Tiszán innen, tehát Pest és Bács 
megyében, rendesen elmarad éspedig ugyanazokban az esetekben, 
mint a szegedvidéki nyelvjárásban láttuk, egyszerű pótlónyujtást 
hagyva maga után. A Tiszán túl már ritkább az l elveszése; a szó 
belsejében csakis ó, ő, ú, ü és néha á, é után marad el (föd, vóna, 
süt, tanút, tálát, beszéni), szó végén pedig egyáltalán nem. A Tisza 
mentén, a hol érintkezik a szegedvideki nyelvjárással, még clvész 
néha a szóvégi l, de annál ritkább e jelenség, minél messzebb távo
zunk e nyelvjárástól.

A név- és igeragozás egyes alakjai csak kevéssé térnek el a 
köznyelviektől. A -hoz ragot Pest és Bács megyeben így használ
ják -hó, -hő, a tiszántúli nyelvjárásban, a hol nincs ü-zés: -ho, -he, 
-hő; Arad megyében még a z is megmarad: -hoz, -hez, -hoz. A -bői, 
-bői stb. ragok hangzója ú, a (-bú, -bű stb.), s a Tiszán túl az / is 
megmarad (-búi, -bal stb.); ép így a -vei rag Tiszán innen: kézzé, 
nappá, Tiszán tú l: kézzel, nappal. A birtokos személyragozásban 
az egyes szám 3. személye ragok előtt i-vel hangzik (kezin, nevit), 
a többes 3. személy ragja -uk, -ük (lábak, kezük).

A szegedvidéki nyelvjárásnak azt a sajátságát, hogy néha a 
felszólító mód alakját használja a jelentő módban is, csak a bács- 
megyei nyelvjárás követi, ez is csak a t és szt végű igéknél: ta-



DUNA - TISZAI NYELVJÁRÁSTERÜLET. 63

níccsa, lássa, lássuk, lássátok, hajcsák, hivassa; válassza, halassza, 
szalassza. A főnévi igenév alakja -ni (írni); az ikes igék ragozása 
pedig olyan, mint a szeged vidéki nyelvjárásban.

Ezek e nyelvjárásterület legfontosabb sajátságai, s mint lát
juk, az egyes nyelvjárások között csak kévés a kiilömbség. Pest és 
Bács megye nyelvjárása között alig van egyéb külömbség, mint 
hogy a pestmegyei gyakrabban használ *é helyett í-t, a bácsmegyei 
pedig a felszólító mód alakjait használja néha a jelentő mód
ban is.

A bácsmegyei nyelvjárási szigetek közül némelyiknek nyelve 
csak néhány sajátságra nézve tér el, úgy hogy még ehhez a nyelv
járáshoz számíthatjuk. így első sorban a megmagyarosodott szerb 
községek nyelvjárása, milyen pl. Bajmok. E község lakosságának 
idegen nemzetiségére mutat már az is, hogy a helyén á-t ejtenek, 
bár ez a sajátság ma már múló félben van. Révész Ernő közlese 
szerint az öregek sokkal szívesebben használják az a-t, mint a 
fiatalok ; ez utóbbiak rendszerint csak á előtt ejtik ( mádár, barát), 
az iskolavégzők még erről az a'-ról is leszoknak. Ez a község az é 
helyén gyakrabban ejt í-t, mint Bács megye felső része, továbbá 
ejt néha orrhangú magánhangzókat is. Bács megye többi részétől 
elterő sajátsága az is, hogy al szótag helyén, ha az l elmarad, á mel
lett á-t is ejt, a mi a régibb á hang maradványa lehet: aszátt, 
avvá, házzá (aszátt, avVa, házzá) és ára. A jelentő módban nem 
használja a felszólító mód alakjait.

A Bajmokhoz közel fekvő Pacsér és Feketehegy lakossága a 
Tiszán túlról, a Nagy-Kunságból költözött ide s megőrizte a felső
tiszai nyelvjárás egyes fontosabb sajátságait. Az e-t nem ismerik, 
hanem helyette mindig e-t használnak; az *é helyén következete
sen í hangzik, és az l szó belsejében ritkán, szó végén soha sem 
marad el.

A Duna melletti kát. községek (Sükösd, Báth-Monostor, Ba
racska) lakossága, mint már említettem, Baranyából, Somogyból 
költözött ide, tehát az alsódrávai nyelvjárást hozta magával; ez 
azomban a bácsmegyei nyelvjárás hatása alatt nagyon megválto
zott s első sorban é'-ző lett. Eredeti sajátságai közül csak a legfel
tűnőbbeket őrizte meg; így pl. hogy a birtokos személyragozás 
többes 3. személye így hangzik : borik, szavik, magik, kezik és ke
zük; a mélyhangű igék 3-ik személyét így mondják: hozi, adi, láiti,
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hozik, toszítik, az -ít végű igéket pedig így ragozzák: számija és a 
felszólítóban : számíjja, tanúsíjja meg.

Bácsmegyének keleti része, a Tisza mentén, mint már szin
tén említettem, jász telepítvény.

A nyelvjárásterület tiszántúli részén tulajdonkép két nyelv
járást lehetne megkülömböztetnünk, melyek egymástól több tekin
tetben külömböznek. «E vidéken ugyanis katolikusok és refor
mátusok egyaránt nagy számmal laknak, és amazok nyelve
határozottan külömbözik emezekétől..........E fontos és érdekes
jelenségnek oka az, hogy a katolikusok más vidékről eredtek. 
Történeti tény, hogy pl. Szentest a török világban reformált val
lásé nép lakta s a katolikusok nagyobbrészt a múlt századbau te
lepedtek meg ottan. Költözködésük alkalmával magukkal hozták 
eredeti nyelvjárásukat, melyet mind e mai napig megőriztek.» 
(L. Negyesy, Szentesi nyelvjárás, Tanulmányok. 3. f. 229—30. 1.) 
A legfontosabb külömbség e két nyelvjárás között, hogy a református 
mindig í-t ejt *é helyén, míg a katolikus ritkábban s a rendes hang 
az é; továbbá a kát. gyakran ejt zártabb hangot (o, e), a hol a ref. 
nyíltat basznál (a, ej: tizenkettő, negyedik, negyven; várjonak, írja
nak, hajcsonak; végül említendő, hogy a szóvégi l-1 a ref. gyakrab
ban megőrzi, míg a kát. elhagyja.

Nyíregyháza magyar lakosságának nyelve is a tiszántúli 
nyelvjáráshoz tartozik, és csak kevésben tér el tőle. Ez is é'-ző, 
csakhogy az é'-t kissé nyíltabban ejtik (e), a mi már a felsőtiszai 
nyelvjárás hatása lehet. A kétféle á-t egyaránt é-nek ejtik, s az l 
sohasem marad e l; többi sajátságai a tiszántúli nyelvjárással 
egyeznek.

V. Északkeleti nyelvjárásterület.

Ez a nyelvjárásterület kiterjed a Felső-Tiszának mindkét 
partjára; nyugati részeben egyike legösszefüggőbb nyelvjárásterü
leteinknek, míg keleti és északi határait mindenütt megszaggatják 
idegen nyelvű vidékek, északnyugatról pedig a palócz nyelvjárás
terület nyúlik belé.

Határos vele nyugatról a tiszántúli és jászsági nyelvjárás ; 
Jász-Nagy-Kún-Szolnok megye Tiszán túli része, a régi Nagy-Kún- 
ság (Kún-Szent-Mártont kivéve, mert ez jász telepítvény), és Heves
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megyének a Tiszán túlra nyúló szeglete már ide tartozik. Hajdú 
megyének délnyugati szegletét (Püspök-Ladány) és Bihar megye 
nyugati szélét (Szalonta, Sarkad) kivéve, mely részek a tiszántúli 
nyelvjáráshoz tartoznak, mindkét megyének egész területe ide tar
tozik ; úgyszintén Szabolcs megye (Nyíregyháza kivételével), Szatmár 
megyének magyar része és Szilágy megyének nyugati fele. Keleten
a nyelvjárásterület tiszántúli része mindenütt az oláhsággal érint-/
kezik, s gyakran keveredik is vele. Átnyúlik ez a nyelvjárásterület 
a Királyhágón túl is, magába foglalva a magyar vidék egyes leg
nyugatibb pontjait (Hidalmás, Deés). A nyelvjárásterület Tiszán 
inneni része keletről és északról a rutén és tót vidékkel érintke
zik, nyugatról pedig az északnyugati nyelvjárásterülettel. Itt ma
gában foglalja Bereg, Ung és Ugoesa megye magyar részét, 
Zemplén megyét a Hegyalja kivételével és Abauj-Torna megyének 
keleti felét, sőt átnyúlik részben a régi Torna megyebe is. A múlt 
században a Nagy-Kúnságból egy raj Bács megyében telepedett le, 
hol Pacsér, Feketehegy községek máig megőrizték a felsőtiszai 
nyelvjárás legjellemzőbb sajátságait.

Ezen a nagy területen majdnem minden tekintetben egysé
ges nyelvjárást beszélnek, csak a Tiszán inneni és túli rész tér el 
nehány fontos sajátságra nézve. Tehát az egész területet két fő 
nyelvjárásra oszthatjuk : a Jelsötiszai és a zemplén-abanji nyelvjá
rásra, mely utóbbihoz tartozik Ung megye magyar része is. 
A felsőtiszai nyelvjárástól külön válik egy kis terület a Szamos és 
Tisza összefolyásánál, ott a hol Szatmár, Szabolcs és Bereg me
gyék érintkeznek, ez az alsószamosi nyelvjárás, mely magába fog
lalja Szatmár megyének egy kis részét ott, a hol a Szamos a 
Tiszába ömlik (Panyola, Nagy-Dobos, Kömörő), Szabolcs megye 
szomszédos részét és Bereg megye tiszaháti járását. Ez a nyelv
járás a felsőtiszaihoz tartozik ugyan, csakhogy sok palóczos sa
játság vegyül belé; úgy látszik palócz telepítés, melynek nyelve 
nagyon megváltozott a szomszédos vidékek hatása alatt.

Az egész terület nyelvjárását nehány fontos sajátság fűzi 
egybe; első sorban az, hogy nem ismeri az e hangot, hanem he
lyette mindig a nyiltabb e-t ejti; továbbá, hogy pontosan megkü- 
lömbözteti a kétféle á-t, szereti a hosszú magánhangzókat és végül, 
hogy a szótag és szó végén álló l csak a legritkább esetekben 
marad el.

Balassa: M. Nyelvjárások.
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1. Felsőtiszai nyelvjárás.*)

E nyelvjárás hangzórendszere csak az e-féle hangokra nézve 
tér el a köznyelvitől és pedig az által, hogy az e helyett mindig e-i 
e jt; a kétféle á-t pedig olyformán külömbözteti meg, hogy az *é he
lyén é-t (kéz, tehén, levél), az é helyén pedig í-t ejt: fehír, égisz, 
kik, ídes, ílet, kezin, nevít.

E nyelvjárásnak másik, szintén jellemző sajátsága, hogy igen 
gyakran használ hosszú magánhangzókat; nemcsak az í, ú, ü 
hosszú (hír, tűz, ú t; tanúi, örül), néha még a ragozott alakokban 
is (vízen, bűnöm, szüzek, hátam, nyálam, íItat), hanem gyakran 
megőrizi a szótő eredeti hosszúságát is : té, téfel, széd, nyél, kél, 
nyer, mér, vész, teszem, ösmér; engem, vélem, nékem; ád, hácc, sőt 
újabb hosszú hangzókat is fejlesztett szótagzaró l, r, j előtt: kel
méd, elment, kelnek, Jeléi, legel; nyerte, erdő, gyermek, kérbe, ember; 
alma, aszal, tavai; kardot; ajtó, hájnál• toltam, bolha, pakol; 
korpa ; ölbe; körte, örvend.

A nyelv középső állásával képzett hosszú magánhangzókat e 
nyelvjárás néhol diphthongusokká fejlesztette; azomban a gyűjtők 
nem voltak erre kellő figyelemmel, úgy hogy nem lehet pontosan 
megállapítani a diphthongizálás határát. Magam csak Debreczen vá
rosának diphthongusait figyeltem meg; ezek nyíltabb kapcsoló han
gon kezdődnek, melyhez az illető középső nyelvállással képzett 
hosszú hangzó fűződik; tehát pontosan jelölve: aó, aö, eé. Ugyan
ezen hangok helyett diphthongust ejtenek Szatmárban is.

Ezek alajDján e nyelvjárás hangzórendszere a következő:

n ú i í ü ű

o ó é ö ő

á a a e é

*) Irodalom : Kunos I., A debreczeni nyelvjárás (Nyőr, IX.); Gutten- 
herg P., A debreczeni nyelvjáráshoz (u. o.); Fülep Imre, A Szatmár-városi 
nyelyjárásról (Nyelvőr XII.) ; Yass József, Kapnik-Bánya és vidékének 
nyelvjárása (Nyvtud. Közi. II.) ; Balassa József, Éneklő hangsúly (Nyőr 
XIX.) és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet töltöttek ki:
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E hangok közűi az á, é csak l, r, j  előtt fordul elő. A debre- 
czeni nyelvjárásban pedig a középső sor ilyen: o, aó ; eé ; ö, aö.

A magánhangzók csak kevés változást tüntetnek fel. Legfon
tosabb az e nyíltabbá válása e-re, s a magánhangzók meghosszab
bodása l, r, j  előtt, a miről már volt szó. A hangzók zártabbá vá
lásának példáit pedig az *é : é és *é : í változásban láttuk. Ide 
sorozandó az is, hogy ó, ö helyett, különösen ott, a hol *ovo, *övö 
volt ú, ű-t ejtenek: Iá, hun; ű, ük, kit, tű, lüni, szűni. Gyakori 
még az ü helyén álló i i s : siket, míves, híves, kípor, fii, fige, kilsö, 
fikető.

A mássalhangzók közül ez a nyelvjárás sem ismeri az ly-1, 
hanem helyette mindig j-t ejt: ijen, ojan, kiráj, sejem, heszíjjen ; és 
gyakran l helyett is: ján, juk, mejj, pájinka, kójika.

Szó belsejében az l csak ritkán vész el, csupán o, ö, u, ii és 
néha á u tán; ragok előtt azomban ilyenkor is megmarad (ólba, 
tálba) ; minden egyéb magánhangzó után megmarad az l, szó vé
gén pedig egyáltalán nem vész el.

Jellemző sajátsága a nyelvjárásnak a különös hanghordozás 
is, mely abban áll, hogy összekapcsolják az erősségi és magassági 
hangsúlyt. Ha valamely mondatot nyomatékkai akarnak ejteni, 
erősen ejtik a mondat első szótagját, azután a hanghordozás az 
utolsóelőtti szótagig olyan, mint bárhol másutt, de az utolsóelőtti 
szótagot, a szó bármelyik tagja kerül is oda, ismét erős hangon 
ejtik, az utolsó szótagon pedig felviszik a hangot, vagyis magasabb 
hangon ejtik, mint a többi szótagot. Megesik néha, hogy az utolsó 
szótagon van mindkét hangsúly, vagyis hogy ezt a szótagot erő
sebb és magasabb hangon ejtik. Ez azomban csak akkor történhe
tik, ha ez az utolsó szótag hosszú. (L. bővebben Nyőr XIX. 70.) 
E hangsúlyozásmód határait nem tudom pontosan megálla
pítani, de úgy látszik, hallható egész Hajdú, Bihar, Szatmár és 
Szabolcs megyében is ; legerősebb azomban Debreczen városában.

A névragok közűi említendő a -hoz, melyet 3 alakban hasz
nálnak: -ho, -he, -hö (házho, szekérbe, könyvhö) ; a keleti részen a

Kovács Ágoston (Kisújszállás), Kéri János (Nagyvárad), Nagy Ferencz 
(Debreczen), Goldstein Henrik (Debreczen), Zákány Imre (Tisza-Dob), 
Gulyás István (Tisza-Dob), Czimmermann János (Börvely), Dr. Dengi János 
(Nagy-Bánya), Schöffer Leó (Szilágy-Som lyó).

5*
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z is megmarad: házhoz, székhez, tiíhez. Az l-re végződő ragok vé
gén az l mindig megmarad, s előtte a magánhangzó hosszú: -búi, 
-ríd stb., és: fejjél, házzál. Érdekes a helyhatározó ragok haszná
lata. A hol és hova kérdésre, ha az egész családról van szó, elhagy
ják aragot: Kihe m így í Nagyék megyek. — Nagyék vótam. Sza
bolcs és Szatmár megyében ilyenkor mindkét esetben a -nál ragot 
használják: Kihe mígy ? Jegyzőhö, hírőho; t. i. ő hozzá magához; 
de '.jegyzőnél, bírónál a. m. jegyzőékhez, bíróékhoz. Ilyenkor a kér
dés is ilyen: kinél micc 1 Pl. Estére disznótorba menygyünk. — Ki
nél menteki — Bírónál. Ezt is mondják: Gyere nálunk! Szilágy 
megyében ez esetben már a -ni ragot használják hova és hol kér
désre: Eriggy Ederni; bíróni vótam.

A birtokos személyragozá^ban a köznyelvi alakoktól cs ík a 
3. személy tér e l; az egyes szám hangzója ragok előtt í : kézit, örö- 
mibe, elejín; a többes szám ragja -ok, -ök: lövök, házok, kezök, 
könyvök ; néha szemek, kezek.

Az igeragozásban csak az ikes ragozás érdemel figyelmet; 
az 1. személy mindig -k, a 2. személy sziszegők után -ol, -el: teszel, 
leszel, nyúzol, ásol, de: buksz, laksz, ugorsz, fekücc. A felszólító mód 
3. személye minden igenéi ikes: jöjjík, mennyik, járjík, fözzík, 
egyik, ájjík meg; az óhajtó mód iktelen: lakna, enne, inna.

Ugocsa megye nyelvjárása majdnem teljesen ismeretlen, egye
düli forrás a Nyelvőrben megjelent népnyelvi közlemények, s ezek 
is oly csekélyek és ellenmondók, hogy belőlük a vidék nyelvjárá
sát pontosan megítélni teljes lehetetlenség. Úgy látszik, ez a vidék 
is a felsőtiszai nyelvjáráshoz tartozik, de eltér tőle abban, hogy 
mindkét é-t, ha a közleményeknek hinni lehet, é-nek ejtik. To
vábbá használja már ez a nyelvjárás a -nól, -női, -núl, -nűl ragot 
is. A Tamásváraljáról megjelent közlemény pedig (Nyőr, XIV. 375.) 
igen gyakran jelöl é-t, de oly esetekben is, melyek eltérnek az 
é'-ző nyelvjárások ejtese módjától: tétéjét, émbér, véle, féle, félmé- 
nyek, kéttö stb., a mi nagyon is kétségessé teszi a feljegyzés he
lyességét. E vidék nyelvének tanulmányozása mindenesetre hálás 
feladat volna.

2. A lsószam osi nyelvjárás.

Erről a nyelvjárásról nagyon kévés adatunk van; egyedüli 
forrás az a néhány népnyelvi közlemény, a mi a Nyelvőrben látott
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napvilágot, így tehát nem is vállaikozhatom részletes leírására. 
Annyi azomban a megjelent közleményekből is kitűnik, hogy e vi
déknek nyelve a palócz és felsőtiszai nyelvjárás vegyüléke; való
színűleg palócz telepitvény, mely sok tekintetben elfogadta az őt 
minden oldalról körülvevő északkeleti nyelvjárásterület legfonto
sabb sajátságait, többek közt a legjellemzőbbet is, az e használatát 
é helyett. A főbb külömbségek e nyelvjárás és a felsőtiszai között 
a következők :

A kétféle eredetű é megkülömböztetése, úgy látszik, megvan 
ebben a nyelvjárásban is, bár az adatok annyira ellenmondók és 
megbízhatatlanok, hogy nehéz erről biztosat állítani. Az *é helyén 
e vagy é á ll: szekér, egér, másutt réz, nekünk; az *é helyett pedig 
diphthongust ejtenek: iég, sziép, piénz, sziéna, ellensiég, niémet.

Megvan e nyelvjárásban az a palócz sajátság is, hogy szeret 
a szó végén és l előtt ú, ü helyett 6, ó'-t ejteni: koszoró, fiú, bornyó; 
oláhol, niémet'ól; így ejti a -hói, -böl stb. ragokat is: -bó, -bő; -ró, 
-rö; -tó, -tő. Eltér ez a nyelvjárás a felsőtiszaitól abban is, hogy 
elhagyja az l t a, e után és a szó végén is : éfutottam, eső, fétőtne, 
bizodámas, hágatta; örömmé, vígságga ; házbó, késztö.

Ez csak néhány vonás e nyelvjárásról, szükséges volna ázom- 
bán részletes tanulmányozása a hely színén, hogy meg lehessen 
állapítani, mily módon történt és mily fokban ment végbe e két 
nyelvjárás vegyülése.

3 . Zem plén-abauji nyelvjárás.*)

Átmeneti nyelvjárás ez a felsőtiszaitól a palócz nyelvjárá
sokhoz, a mennyiben egyesíti magában mindkettőnek jellemzőbb 
sajátságait, de fejlesztett ki e mellett néhány önálló jellemvo
nást is.

A kétféle é-t megkülömböztetik, csakhogy máskép mint a 
felsőtiszai nyelvjárásban. Az *é helyén a tő első tagjában é-t ejtenek 
( ész, kéz, légy, nyél), a későbbi szótagokban pedig e áll: teheti, sze
kér, level, keres, vereb, kötél, kerek, ostornyel; az *é helyén azomban 
mindig é á ll: egész, tányér, kémény, verés, Sárospatakon % : pínz, 
marik, szíj), enném stb.

*) Irodalom egyedül a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet 
töltött ki: Balogh Péter (Legenye).
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A hosszú magánhangzókat ez a nyelvjárás is kedveli, azom- 
bán á, e-t még sem ejt l, r, j  előtt (alma, kert). Zemplén megyé
ben néhol az a palóczos sajátság is jelentkezik, hogy ú, ü helyett 
a szó végén ó, ö-t ejtenek: szérö, gyűrő, váló, koszoró, ocsó; ugyan
itt hallható néha a helyén a zártabb o : csónok, kamora, ujjod, 
szádot, kutyákot, magoson.

A szó belsejében álló l csak ugyanazon esetekben marad el, 
mint a felsőtiszai nyelvjárásban; a szó végén álló itt is meg
marad.

A név és igeragozás már több eltérést mutat. A -hoz ragot 
teljes alakjában használják : házhoz, /érhez, födhöz, csak néhol: 
néphe, házho.

A -vei rag mássalhangzó után is megőrzi kezdő r-jét (népvei, 
tavaszval, jányokval), a mi már palócz sajátság; és használja ez a 
nyelvjárás a -núl ragot: papnál jön. A birtokos személyragozásnál 
a magas hangú szavakat vagy a teljes -je raggal használják: 
élettye. fögygye, réttye, vagy, a mi gyakoribb, i-vel mondják: részi, 
seggi, toki, híri, végi; más rag előtt mindig i: hírit, szörin, véribe. 
A többes szám 3. személy ragja -ok, -ök: húzok, úttyok, kezök, 
vérök.

A mélyhangú igék 3. személyének ragja a tárgyas igerago
zásban -i, - ik : tudi, igazgati, feloszti, mondik, hívik, kapálik; és: 
tuditok. Az -ít végű igéket pedig így ragozzák: számijuk, számidd, 
szorídd, és ezt is : mutíjja.

VI. Királyhágóntúli nyelvjárásterület.

A Királyhágón túl az oláhság között szigetekként elszórt 
magyarság nyelve sok tekintetben a felsőtiszaihoz hasonlít, de 
mégis annyi önálló sajátságot fejlesztett ki, hogy külön nyelvjárás
területnek kell tartanunk.

Ez a nyelvjárásterület magában foglalja az egész erdélyi ma
gyarságot azon legészaknyugatibb szegletek kivételével, melyek 
még a felsőtiszai nyelvjáráshoz tartoznak. E magyar szigetek el 
vannak szórva Kolozs, Szolnok-Doboka, Besztercze-Naszód, Torda- 
Aranyos, Maros-Torda, Alsó-Fehér és Kis-Küküllő megyékben, a 
hol mindenütt az oláhsággal érintkeznek, néhol a szászokkal is.
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E nyelvjárásterület legjellemzőbb sajátsága, hogy a nyíltabb 
hangzókat szereti, s a fejlődésnek azt az irányát látjuk, hogy a kö
zépső nyelvállással ejtett magánhangzókat alsó nyelvállással kez
dik ejteni. Első sorban az e hangon ment végbe ez a változás s 
lett belőle e, épúgy mint a felsőtiszai nyelvjárásban. Ezután kez
dett nyíltabbá válni az o s lett belőle a, sőt a nyelvjárásterület egy 
részében már az o-ből is nyíltabb ez lett. A szerint, hogy e legfon
tosabb sajátság mennyire fejlett az egyes vidékeken, három nyelv
járásra oszthatjuk ezt a területet. Első sorban külön válik Kolozs 
megye keleti részén 1. a kalotaszegi nyelvjárás, mely még ismeri 
az e-t, de nem ejti oly gyakran s oly élesen, mint a magyarországi 
e-ző vidékek. Ide tartozik a Kalotaszeg, ez az oláhságtól körülvett 
kis magyar sziget a Körös eredeténél s a Kalota folyó mentén, 
mely sok eredetiséget őrizett meg nyelvében, szokásaiban és vise
letében egyaránt, s melynek határai Bánffy-Hunyad, Kalota-Szent- 
Király, Magyar-Gyerő-Monostor, Körösfő, Sztána. A nyelvjárás
terület többi része már nem ismeri az e-t; 2. a maros-szamosközi 
nyelvjárás mindig e-t ejt, s az o helyén is a legtöbb esetben a áll; 
ehhez a nyelvjáráshoz kell számítanunk az erdélyi magyarság 
többi részét, kivéve 3. a kiiküllőmegyei nyelvjárást, mely már éppen 
nem ejt középső nyelvállású rövid hangzókat, hanem mindig a 
megfelelő nyíltabbakat használja: e, a, oe.

1. K alotaszegi nyelvjárás. *)

Ez a nyelvjárás még ismeri az e-t, de képzése valamivel ala
csonyabb nyelvállással történik s közeledik kissé az e-hez, tehát e. 
Egyéb sajátságaiban a felsőtiszai nyelvjárással egyezik; épúgy 
megkülömbözteti a kétféle e-t (e és í), de nem oly állandóan, a 
mennyiben hallunk néhol *é helyén is é-t, vagy inkább e-t; to
vábbá épúgy szereti a hosszú magánhangzókat a tő első tagjában 
(megver) és l, r, j  előtt (álma, kert, gyermek, örvend). A magán
hangzók változása, valamint a mássalhangzók használata ugyanaz,

Irodalom: Kunos Ignácz, Erdélyi kisebb nyelvjárások; I. Sztána 
(Nyőr IX .); III. Bánffy-Hunyad (Nyőr X.) ; Balassa József, Kalotaszeg 
nyelvjáiása (Kalotaszeg, 1890. 1. szám) és Éneklő hangsúly (Nyőr XIX.) 
Czucza János, A kalotaszegi nyelvjárás (Kalotaszeg, I. évf.); a «Kalotaszeg» 
ez. hetilap és a Nyelvőr népnyelvi közleményei.
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a név- és igeragozás is egyforma. Csak is az igeragozásban látunk 
néhány kizárólag erdélyi sajátságot feltűnni, mint pl. a teljesebb 
3-ik személyt egyes igéknél: megyen, menyen, viszen, leszen, teszen ; 
továbbá az elbeszélő múlt és többféle összetett igeidő használatát:
kére, írek, revem; ad vala, írt volt stb. Használja még a -ni hely
határozó ragot is hol és hova kérdésre: menyek a papni, anyámni 
vöt. Érdekes hangváltozása e nyelvjárásnak, hogy s előtt az l he
lyett r-t ejt: ersö (első), berső, fersö, arsó, hátursó, kiirső, fersing 
(felső ing).

Kalotaszeg népének hanghordozása szintén eltér a köznyel
vitől; itt is énekelve beszélnek, de nem úgy mint Debreczenben. 
Az «éneklés» csakis abban áll, hogy a mondat utolsó szótagján 
emelkedik a hang, és pedig nem egyszerre, hanem lassanként száll 
följebb, mi által a rövid szótagot, ha a mondat végére kerül meg 
is nyújtják.

2. M aros-szam osközi nyelvjárás.*)

Az erdélyi magyarság nyelvének legjellemzőbb sajátsága, 
mint már láttuk, az alsó nyelvállású magánhangzók kedvelése. Ez 
a hajlam hozta létre az e-ző ejtést s még működésében látjuk ezt 
a hajlamot a nyelvjárás egv-két részében, így pl. Szász-Nyiresen 
és környékén, valamint Domokoson. Ez utóbbi helyen néhány szó
ban még él az e hang: éggy, deszka, gyertya, tennap, de egyébkor 
már nem hallható; egy-két szóban pedig, a hol eredetileg v volt 
mellette, ö-t ejtenek: t'ótt, lőtt, vött. Szász-Nyires és környéke 
(Bálványos-Váralj a, Arpástó, Málom) szintén ejti még az e 
hangot, csakhogy itt az e és e valamint az a és o megkü- 
lömböztetése következetlen s főleg a ragokban ejtenek a, e 
helyett is o, e-t: kezemet, kezeket, kiinve, vígé, kézbe ; kírdeni, ír ezni, 
hírnek; házo, pávo, járja, akárjo, ártoni, vámok. E sajátság való
színűleg úgy magyarázható, hogy az e, o és e, a között nincs oly 
lényeges külömbség, mint az é'-ző nyelvjárásokban, miután ez a

*) Irodalom : Kalmár Elek, A szolnok-dobokai táj szólás jellemzőbb 
sajátságai (Kyőr XVII.); a Nyelvőr népnyelvi közleményei és néhány köl
temény a Mezőségről Kriza Vadrózsáiban. — Kérdő ívet töltöttek ki: M. 
Németh Sámlor (Domokos), Kovács Dezső (Szász-Nyíres), Pap Ferencz (Ma
rosmente Gyergyótól Szá-?z-Régenig).
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nyelvjárás is a nyíltabb ejtés felé törekszik s ezeket a hangokat 
kissé alacsonyabb nyelvállással képezik, tehát e, g, a mi átmeneti 
hang az e, a-hoz.

E terület többi részén teljesen végbement az e : e változás 
és pedig már akkor, midőn az ajakhangzók szokott illeszkedése 
még nem történt meg, miután ott is e-t ejtenek, a hol egyébként 
ö, ü után az é'-ből ö lett volna: tííhez, ökrek, kőcsen (kölcsön), előt
tek, kösztek; ötettem (öltöttem), megütett, kőszenem, kőszenei, keriij- 
jen,jöjjen, siíjjen (süljön). Kolozsvárott és a tőle nyugatra eső vi
déken ilyenkor ö hangzik.

Ugyanily változás történt az o-val is, ez azomban még nem 
ment teljesen végbe. A szó első tagjában álló o nagyrészt válto
zatlan maradt: hogy, hova, hokar, de néhol így is: att, ajan, álló ; 
a későbbi szótagok o-ja már mindig nyíltabbá vált: házhoz, az ük 
lovak; mostoha, ostor, dorong, bagaj, barátom, jóságad, virágos ; 
adad, dobál, iszal, hízal, gondolám. Nem egészen következetes ez a 
nyíltabbá válás Kolozsvárott és környékén, itt inkább csak a ra
gokban ejtenek a-t.

A kétféle é-t ez a nyelvjárás épúgy megkülömbözteti, mint a 
felsőtiszai (é és í ) ; hangtani sajátságai egyáltalán egyeznek, így a 
hosszú hangzók kedvelése: bémenyen, nyer, ess (esik), véled stb., 
az l megmaradása, stb.

A névragok közül a -hoz csak két alakban fordul elő: -ház, 
-hez ; a -ból, -bői alakja -búi, -bül stb., csak néhol -ból, -bői. Hasz
nálják a -nit, -ni és -nól, -női ragokat, és pedig hol kérdésre ve
gyesen -nit és -ni ( apámnit vagy apámni vótam, a papid terem), a 
hova kérdésre csak -ni (menyek a papni), és a honnan kérdésre 
-nól, -női v. -núl, -nül (az elébb Pistánál jövék). A birtokos személy
ragozás többes 3. személyének ragja -ak, -ek: házak, lovak, köny
vek, kezek.

Ez a nyelvjárás is ismeri az igeragozásnak azon általános 
erdélyi sajátságát, hogy néhány igénél teljesebb 3. személyű ala
kot használ: lészen, tészen, menyen, vagyon ; használja továbbá az 
elbeszélő múltat és más ritkább összetett alakokat: evém, menék, 
jár ék, többesben: evőnk, menőnk, vevőnk, tevőnk, járónk; lát vala, 
irt volt, kellett vala. Végül sokkal jobban megőrizték az-erdélyi 
nyelvjárások az ikes igék külön ragozását, mint a magyarorszá
giak. Az 1. személy az ikes igéknél -m : eszem, iszom ; a 2. személy
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már vegyesen -sz és -í, sziszegők után mindig l : eszel, teszel, iszol; 
a 3. személyben gyakori az -ik: izzadik, pihenik, lépik.

Domokos és vidéke nyelvében érdekes sajátság még az, hogy 
a tárgyas ragozás többes 1. személyében a j  elmarad : megcsindluk, 
tanóluk (tanuljuk), szántuk (szántjuk), kiseprük, tanítuk.

3. K üküllőm egyei nyelvjárás.*)

Az előbbi nyelvjárástól főleg abban külömbözik, hogy a nyíl
tabb hangok ejtését tovább fejlesztette; e és o helyén mindig e, a 
áll és ennek megfelelően az ö helyett is a nyelv alsó állásával kép
zett oe-1 ejtik. Tehát hangzórendszere ilyen :

u ú i í ü ű

ó é ő

á a e (é) oe

A középső rövid magánhangzók nyíltabbá válása itt egész 
következetes: alacsony, kápaszta, dohány, gandazó, bar, útan, att, 
hozza, fagják; eekoer, tcercek, zeeroeg, megad. Az e itt is már akkor 
e-re változott, még mielőtt az ajakhangzók illeszkedése ü mellett 
véghezment volna: csüreskert, tüker, külemb, sütett, jiíjjen; később 
azomban megindult ez az illeszkedés is, de csakis ö illetve oe utáni 
szótagban, s itt még e helyett is ce-t ejtenek: oeroeg, coevoek, oetvoen, 
beloelloe, oesszoe, gyoesztoe, oervoendoeU.

Még csak abban külömbözik ez a nyelvjárás a maros-szamos- 
közitől, hogy az é helyén nem ejt í-t, hanem á-t, s a szó belsejében 
álló l néha e után is elvész; émútt, émentünk, csépéni.

*) Irodalom: Balassa József, Egy különös ö hang a magyarban 
(Nyőr, XIV.); Kispdl Mihály, A kisküküllei szójárás oe hangja (Nyőr, XV.) 
és a Nyelvőr népnyelvi közleményei.
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VII. Északnyugati nyelvjárásterület.

Ez a nyelvjárásterület magában foglalja egész északi Ma
gyarországot, Abauj és Zemplén megyétől nyugatra. Határai észak
ról és nyugatról a tót terület, keletről a zemplén-abauji nyelvjá
rás, délről a Tisza és a Duna. Lenyúlik ez a nyelvjárás terület a 
Duna és a Tisza közébe is, magába foglalva Pest megye északi ré
szét le egész Abonyig, és a Jászságot. Azonkívül eljutott e vidék 
lakossága gyakori költözés által messzebb helyekre is, egyes 
nyelvjárási szigeteket alkotva; így e nyelvjárásterülethez tartozik 
Pest megyében Felegyháza, Majsa és Halas katolikus lakossága, 
az alsó Tiszánál Dorozsma, Zenta, s a Tiszán túl Kún-Szent- 
Márton, Csongrád megye északi részének és Békés megyének kát. 
lakossága és Magyar-Pécska Arad megyében. Ugyancsak e nyelv
járásterület egyes sajátságaival találkozunk Szilágy megyében, 
Zilah környékén. E nyelvjárásterület középpontja a Heves, Gömör, 
Borsod, Nógrád és Hont megyében lakó palóczság, de megtaláljuk 
az ő nyelvjárásuk több jellemző sajátságát az őket keletről, délről 
és nyugatról körülvevő lakosság nyelvében is. Érdekes megfigyel
nünk e területen azt, hogy a palóczság jellemző sajátságai a szerint 
enyésznek el lassanként, a mint jobban és jobban távozunk a kö
zépponttól, úgy hogy a nyelvjárásterület határszélein mindenütt 
vegyülék nyelvjárást találunk, melyben megvan egy és más a pa- 
lócz sajátságok közül, de elfogadott sokat a szomszédos nyelvjá
rások jellemző vonásaiból is. E külömböző határok folytán, s főleg 
arra való tekintettel, hogy az egyes vidékek mily sajátságokat 
őriztek meg s milyeneket hagytak el, több nyelvjárást kell meg- 
kiilömböztetnünk.

Első sorban külön kell választanunk az igazi palócz nyelv
járásokat, melyek a terület közepét, góczpontját foglalják el; innen 
három irányban, keletre, nyugatra és délre terjednek ki a külöm
böző palóczosnak nevezhető nyelvjárások, míg északon a tót terü
let állja a magyarságnak útját. Ez alapon előbb 4 nyelvjárásvi
dékre osztom e területet, s ezeken belül fogom szétválasztani az 
egyes nyelvjárásokat: A) Középső palócz nyelvjárásvidék; B) Keleti 
palóczos nyelvjárásvidék; C) Nyugati palóczos nyelvjárásvidék; 
és D) Déli palóczos nyelvjárásvidék. A Duna és Tisza közében
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és a Tiszán túl található palóczos telepítvények mind a Jászságból 
indultak ki.

A) Középső palócz nyelv járásv idék .

A Hegyaljától nyugatra, a Bükk, Mátra és Cserhát hegység 
környéken lakik a tulajdonképpeni palóczság. Nyelvük, főleg hang
tani szempontból, nagyon eltér a többi magyarság nyelvétől, s ez 
az oka, hogy összes nyelvjárásaink közűi gyűjtőink ezzel foglal
koztak eddigelé legtöbbet, Azomban a gyűjtők, főleg a régiebbek, 
inkább csak mint érdekes furcsaságokat sorolták fel e nyelvjárások 
sajátságait, de nem fordítottak kellő gondot és figyelmet a saját
ságok pontos megfigyelésére, még kevésbbé a hangtani jelenségek 
kielégítő leírására. Pedig ezek a nyelvjárások éppen az egyes han
gok képzésére és használatára nézve a legérdekesebbek, s ebből a 
szempontból a gyűjtőkre még nagy feladat vár.

Az egész terület Abauj megyétől nyugatra egész Hont me
gyéig egységes nyelvjárást beszél; a fontosabb sajátságok, melyek 
a nyelv egész formáját s a beszéd hangzását megváltoztatják, 
ugyanazok, csak az egyes hangok képzése és használata módjában 
van némi eltérés. Ez pedig már egymáshoz közel fekvő falvak 
nyelvében is észrevehető külömbségeket hoz létre. Egyes ilyen 
kisebb sajátságokat tekintetbe véve, ezen a területen négy nyelv
járást külömböztethetünk meg: 1. Mátravidéki nyelvjárás, ehhez 
tartozik Heves megyének felső része a Mátra hegységtől és Egertől 
északra, továbbá Gömör megyének délnyugati fele, a Gortva és 
Balog völgye és a Rima völgye, északon egész Rimaszombatig*); 
tehát ehhez a területhez tartoznak a Gömör megye déli részén

*) Ez a fölosztás eltér egy kissé Albert Jánosétól (Nyőr, XVIII: 417), 
ki a gömöri nyelvjárásban 4 árnyalatot külömböztet meg : a) rimaszomba
tit, b) sajóvölgyit, c) gortva-balogvölgyit, és d) rimavölgyit. E négy árnya
lat közül a gortva-balogvölgyi teljesen egyezik a hevesmegyei palóczok 
nyelvjárásával, s a rimavölgyi is csak annyiban tér el tőle, hogy átmeneti 
nyelvjárás, mely már átvett egyetmást a sajóvölgyitől. Ezeket nevezem 
együtt mátravidéki nyelvjárásnak. Albert másik két nyelvjárása nem tiszta 
palóczság, s ezért ezeket a keleti palóczos nyelvjárás vidékhez számítom és 
pedig egy nyelvjárásnak véve őket, mert a rimaszombati csak annyiban 
tér el a sajóvölgyitől, a mennyiben a városok nyelve egyáltalán el szokott 
térni a környező falvak nyelvétől.
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(Szent-Simony, Velkenye, Hangonv, stb.) lakó barkók is ; 2. Bor
sodi nyelvjárás, Borsod megye északi része a Bükk hegység fö
lött; 3. Karancsvidéki nyelvjárás, a Karancs hegye tövében, a 
Fülek, Losoncz, Szécsény és Salgó-Tarján városoktól körülvett te
rület ; 4. Ipolyvidéki nyelvjárás, Nógrád és Hont megyének az a 
része, mely az Ipoly folyó és a Cserhát hegység közt terül el.

E nyelvjárásvidék hangzórendszere nagyon eltér a köznyel
vitől ; legszembetűnőbb vonásai a középső nyelvállással ejtett 
hangzók (o, e ; ó, ö) kedvelése, továbbá az a, á és az é-féle hangok 
eltérő ejtése, végül a diphthongusok gyakorisága.

Ez a terület az é'-ző vidékek közé tartozik, és pedig a legjob
ban é'-ző, miután soha sem enged tért az ö-nek, még l előtt sem 
(szem, fel, felhő, veres, kellek), sőt néhol az ajakhangzók illeszke
dése sem történik mindig meg: könyve, össze, szőtte; másutt 
azomban: könyve, összö, szöttö.

A kétféle e megkülömböztetése az egész területen általános, 
de nem mindenütt ejtenek helyettük egyforma hangot. Általában 
ügy történt a fejlődés, hogy az *é megmaradt a maga nyiltsági 
fokán (c, e), míg az *é zártabbá vált (é, í), azonkívül ejtenek mind
egyik hang helyén több helyt diphthongust is. Néhol azomban egybe
esett és egyformává vált ez a két hang, ha ugyan bízhatunk telje
sen a közlők leírásában. Hogy hogyan ejtik ezeket a hangokat az 
egyes nyelvjárások, azt alább a részletes jellemzésnél fogjuk 
látni.

A köznyelvitől eltérően ejti majdnem az egész nyelvjárás
vidék az a-t és á-t; és pedig az a helyén ajakzárás nélkül képzett 
á-t, az á helyén viszont ajakzárással képzett á-t ejtenek, ez utóbbi 
helyén néhol diphthongust. E hangok képzésé módjának pontos 
megfigyelése azomban még mindig megoldásra váró feladat.

A hosszú magánhangzókat ezek a nyelvjárások is kedvelik, 
a mennyiben az í, ú, ü hosszan hangzik a tőszótagokban; ezeken 
kívül azomban a többi hosszú hangzó helyett ( á, é, é, ó, ö) inkább 
diphthongusokat ejtenek és pedig az egyes vidékek szerint külöm- 
bözőket.

E nyelvjárás vidék hangzórendszere a következő :
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u ú i í ü ű

0 ó e <Ve e ö ő

á á a á e é

Az egyes hangok használata külömbözőkép változik az egyes 
vidékeken; különösen az által, hogy a hosszú hangzók helyett sok 
helyt diphthongust ejtenek.

A magánhangzók változása a nyelv középső állásával kép
zettek felé irányul és pedig oly formán, hogy az alsó nyelvállással 
ejtett rövid magánhangzók helyett zártabbat (a : o ; e : é), míg a 
felső nyelvállással képzett hosszúak helyett igen gyakran nyíltab
bat ejtenek ( ú, n : ó, ö). Zártabban ejtik az e-t szó belsejében (de 
nem az első szótagban) és szó végén: kezedét, életemét, nemét, mi- 
sénék (miséinek); kenné, belülié, bé, elejbé, feleségé, tiizé, könyvé, 
székré, fejtbe; nézze', mérté, ténné, vinné, vétté, vetté (vetette), étté 
(ütötte), szőtté és : kiilgyönek, üszőnek, gyűjcsönek. Epoly gyakori az 
a zártabbá válása, de csak a szó belsejében: áblákokot, urdkot, tár
sam, magos ;várjondk, táncollyonák, hajcsonák, és az első szótag
ban : vocsord, komorá, borozdd. A zártabbá válásnak gyakori esete 
még az o, ö helyén álló u, ü : güdör, vüdör, gyüker, urvos, búkor, 
bugár, puhár; csü, liernyú; hun, huvd stb.

A nyíltabbá válás viszont a hosszú magánhangzóknál fordul 
elő; így áll az ú, ü helyén l előtt, a mátravidéki nyelvjárást kivéve, 
mindig ó, ö ; még akkor is, ha utána az l el is veszett: tanól, sza
badól, búról, fordól, őröl, kéről, szépöl, merői és: tanó, fordó, örő, 
kérő stb.; hazóró (hazulról); feszőlet, terőlet, kérőiét. Epoly gyakori 
a szóvégi ú, ü változása ó, ó'-re: gyűrő, gyönyörű, színű, szémő, kívő 
(kívül); háboró, bacsó, szomoró, hajó (hajú), ágó, száró. Ezt a válto
zást is a mátravidéki nyelvjárásban találjuk legkevésbbé kifejlődve. 
Nyíltabb magánhangzó van a többes szám 1. személyében: yapónk, 
harangónk, urónk, rajtónk, ér éttőnk; hosztónk, állíccsónk, igyónk, 
vótónk, törjünk, gyerünk, gyövőnk stb. Előfordul néha még az i, í 
helyén is é, é : éskola, vélág; kén, szén, éz, ézű, messzérö.

Az ajakhangzókra nézve már láttuk, hogy ezek a nyelvjárá
sok a nem ajakhangzókat kedvelik, ezért ejtenek mindig é-t és nem 
ö-t, sőt a köznyelvi ü helyén is gyakran hallható i : siket, sitét,
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híves, míves, mihely, fii, fige, nyist, pispék, tidő, hively, kilsö, 
kivel.

A mássalhangzókat az ínyhangok kedvelése jellemzi. E sa
játságának tulajdoníthatjuk, hogy megőrizte e vidék az ly hangot, 
mely minden egyéb magyar nyelvjárásból kiveszett. És nemcsak 
az eredetileg ly-es szavakban maradt meg ez a hang, mint: ilyen, 
olyan, ibolya, lyány, gömbölyö, hely, golyó stb., hanem ott is ejtik, 
a hol l-j kerül egymás mellé: fordully, hattyú, dánollyon, kellyünk 

f e l ; kert állyd, és akkor is, ha l után i következik: kályibá, Bá- 
lyint, Prílyi, télyi (téli), szélyi, dllyig, pályinká stb. Palatalizál e 
vidék ezen kívül minden dentalis mássalhangzót (t, d, n) i és ü 
előtt: gyió, gyinnye, gyiák, gyisznó, Búngyi, másogyik, ötögyik, pe- 
gyig, dggyig; pdtyika, tetyű, kivirdttyig, tyiszteletes, kertyi, németyi, 
születyik, ütyi, siityik; szenvegynyi, fiirésztyenyi. A szó végén is 
n helyett legtöbbször ny-1 ejtenek: rokony, vászony, Estvány, 
Adány, idegeny, gerebeny; de torony helyett torom (v. ö. turm).

Az l szótag és szó végén rendesen elmarad, s az egyes nyelv
járások szerint majd gyakrabban, majd ritkábban; s külömbözö a 
változás is, a mi az előtte álló magánhangzóval történik; erről 
tehát alább lesz szó.

Az érintkező mássalhangzók illeszkedése a köznyelvinél to
vább terjed; az eggy, nagy, hogy, úgy, vagy, az, meg szócskák végső 
mássalhangzóját úgy ejtik, mint a milyen a következő szó kezdő 
mássalhangzója: melleit, meharap, meffog, emmást, nar rét, naj 
János, úv vagy, av vat te, ammemmá megemmás (az meg már me- 
gént más); továbbá: arai láda, jobbal lecsúszik. Illeszkednek to
vábbá a szó belsejében is egyes mássalhangzócsoportok, mint rs : 
bossó, kossó, nyess, boss, fássáing ; r l : gitté (gerle), tállá, sállá, pdl- 
léig, öllenyi, gydkolldt, jókollom ; n i: djállok, száliák ; Ir : búrrá ; 
gs: vendésség. Viszont a -vei rag z;-je megmarad mássalhangzó 
után is: bdjvdl, kézvei; dúrázsvau,forintvau, emberré.

A névragozás több érdekes sajátságot tüntet fel. A -ból, -bői 
ragokat ó, ó'-vel, vagy megfelelő diphthongussal ejtik, de l nélkül 
(-bó, óó'stb. házbó, kézrö) ; a -hoz ragot szintén a végső mással
hangzó nélkül és rövid magánhangzóval ejtik: házho, kézlié, tühö. 
A -vei rag pedig, mint már láttuk, megtartja kezdő u-jét s ‘az l el
marad, a mi néha megváltoztatja az előtte álló magánhangzót is 
( gavvaó, forintvaó). A -vé rag nem illeszkedik s v nélkül járul a
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szóhoz: kutyáé, sóé vált; Ha rétén a fűszál mind pennáé vána, Ha 
az egész tenger mind tintáé vána.

E nyelvjárások névragozásának egyik jellemző sajátsága a 
-nőtt, -női, -ni ragok használata, melyeket ezek a nyelvjárások 
őriztek meg legjobban az összes magyar nyelvjárások közül. 
A mátravidéki , borsodi és karancsvidéki nyelvjárás mind a három 
ragot használja; hova kérdésre -nyi: papnyi megyék; hol kérdésre 
-nőtt,-nőtt: Páléknottvót; honnan kérdésre -nó, -nő vagy -nű, -nű: 
papnő gyávák, kománk gyött. Minél jobban távozunk azomban e 
középponttól akár keletre, akár nyugatra vagy délre, annál rit
kábban használják e ragokat; már Nógrádban ritkul egyik helyen 
a -nőtt, másutt a -nól; Borsod megyében is a -nőtt ritka, Abauj 
megyében csak -núl használatos, Hont megyében csak -nyi.

A birtokos személyragozás több alakja szintén eltér a köz
nyelvitől ; az egyes szám 3. személye a magas hanguaknál vagy 
é'-re végződik, (kézé, kertyé, végé), vagy még gyakrabban i-re: 
eleji, eszi, évi (éve), részi, feji, hégyi,Jiii (füle), veji, vögyi. A többes 
szám 1. személyét ó, ő-vel ejtik: urónk, harangónk, papónk, raj
tánk, érettönk; a 3. személy ragja -ok, -ék, -ók: lövök, házok, kezek, 
fédelék, tetőjök, könyvök.

Megemlitendő mint a palócz nyelvjárások különös sajátsága, 
a birtokos névmások bővebb alakja: enyim, ettéd, ez övé; emi, 
emmink, emménk, eminké, ettéték, ez övék; a főnév mellette így áll: 
enyim ház, emmi sógorónk, emink borónk. Megemlíthetjük még a 
felső fok eltérő alakját: letjobb, letésö, letálább.

Az igeragozás érdekesebb alakjai az eddig említett hangvál
tozások folytán jönnek létre; az i előtt álló dentalis mássalhangzó 
palatálissá változik: ütyi, vetyik, engegyi, telyik, oszlyik, vernyi, 
in nyi; a többes 1. személy ragja -ónk, -őnk: vágyónk, látónk, gye- 
rönk, törjönk. Az -ít végű igéket így ragozzák : segíjén, kitisztijják, 
tisztíjám, táníjjá, szábádíjjá, tánídd, és gyujjónk (gyújtsunk). Hasz
nálják még egyes igék összevont alakjait is: tóm, tód, tok; Iád 
(látod), kék (kellenék), mégédék (megijedek), mék (megyek), itt 
(ivott), étt, üttem, üttek, sütte, bekötte, kinyittá, vettem (vetettem), 
juttok (jutottak).

Az ikes igék külön ragozását nem őrizték meg ezek a nyelv
járások; az 1. személy ragja -k, a í2-iké a végső mássalhangzó sze
rint -l vagy -sz, csak a felszólító mód 3. személyét ejtik a legtöbb
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helyen ikesen: fejjék, mennyek, dggyék, legyék, essék, gyöjjék, Idr- 
mdzzék.

Az egyes nyelvjárásokat leginkább az egyes hangok képzése 
módja es használata külömbözteti meg egymástól.

1. M átra vidék i nyelvjárás.*)

A népnyelvi szövegek közlői nem jelölik meg elég pontosan 
az egyes hangokat, ejtésük módját még kevésbbé írják le, úgy 
hogy használatukat nehéz pontosan megállapítani. Ez a nyelvjá
rás, úgy látszik, mindenütt megkülömbözteti a kétféle á-t, bár a 
legtöbb helyről csak egyformán jelölik: é, vagy diphthongus eé. 
A déli határán fekvő Egerben a rendes ejtés é, ámbár Bartha meg
jegyzi, hogy «nyelvjárásunk az á hangot sokszor nagyon összeszo
rítva ejti ki s az így létre jött hang az idegen fülnek majdnem 
összeesik az í-vel . . . .; tehát az egri é =  é [de nem mindig!]: 
mihincségésén, feleség» (Nyőr, XIX: 172). Gyakran ejtenek Eger
ben í-t is é helyén: kilís, kisírt, kímíny, gyíkíny, fejibü. Viszont az 
*á-nek megfelelő á-t vagy rendes á-nek ejtik, vagy pedig, a máso
dik szótagban, e-nek: kévés, nehez, szeker, kerek, kötél, tehen, cse
rép, szemet; nyel. Ezek alapján ilyennek látom az egri nyelvjárás 
á hangjait: az *é helyén zártabb hangot ejt, éspedig é-t vagy í, i-t, 
az *é pedig vagy megrövidült s lett e, vagy szintén zártabbá vált 
s lett á.

Heves megyének egyéb vidékeiről a közlések még kevésbbé 
pontosak; látunk ugyan *á helyén néha í, i-t, általában azomban 
egyformán á-nek vagy diphthongusnak jelölik az á-t. A gömöri 
nyelvjárás pontos megfigyelője Albert János, már észrevette a kü- 
lömbséget a gortva- és balogvölgyi vidék kétféle á-je között: «Esz-

*) Irodalom : Szeder Fábián, A palóczok (Tud. Gyűjt. 1819. VI-); 
Hollók Imre, Észrevételek a gömöri barkók szójárásáról (Tudománytól; IX. 
1835); B. S. Rövid rajza a gömöri dialektusnak (Tud. Gyűjt. 1819, IX.); 
Albert János, A gömöri tájszólás (Nyőr XVIII.); Énekes Imre, Egri nyelv
sajátságok (Tanulmányok a nyelvtani társ. köréből, 3. f.); Zolnai Gyula, Egri 
nyelvsajátságok (Nyőr XVIII.) ; Bartha Döme József, Egri nyelvsajátságok 
(Nyőr XIX.) ; a Nyelvőr népnyelvi közleményei és Pap Gyula, Palócz nép
költemények. — Kérdő ívet töltött k i : Ligárt János (Lénártfalva és kör
nyéke ; Szent-Simony, Hangony, Velkenye).

Balassa: M. Nyelvjárások. 6
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revehető azomban az é-k között némi külömbség; mintha az 
é előtt gyenge e hallatszanék az oly szavakban, melyeknek é hang
zója nem szokott megrövidülni [tehát, ha *é helyén áll]: cseéplöü, 
veékony, köszveény, eérikn (Ny. XVIII: 419). Még jobban szembe
tűnik a kétféle é külömbsége a rimavölgyi lakosság nyelvében; 
az *e helyen é-t ejtenek: szé (szél), mécses, réz, dér, bélyü (bélti), 
télyi (téli), éhes; elleniben az *é helyén diphthongus áll: sziép, vlé- 
kony, féreg, léccaka, sziélyi (széle), kemiény, szléna, emberség.

Az a és á ejtése is külömböző ezen a vidéken. Egerben a 
köznyelvi a hangzik, azomban «az d-nak kissé zártabb hangú á 
felel meg, mely azomban határozottan nyiltabb az d-nál, a nyílt
ságot tekintve a köznyelvi á és d között áll» (Bartha, Nyőr XIX: 
170). E leírás annyiban nem pontos, hogy az á és á között nyílt
ságra nézve külömbség nincs, hanem csakis az ajakzárás tekinte
tében, úgy hogy ha Bartha az egri á-t d és á között állónak hal
lotta, nem lehet egyéb, mint zártabb ajakkal képzett á, tehát á. 
Egertől északra már az d és á ejtés dívik, de nem egyformán; a 
siroki palócz n-t és a neki megfelelő d-t ejti, míg a széki palócz 
á-t és á-t, másutt meg (Bállá, Felnémeth) az á és á hallható egy
más mellett. A nyelvjárás gömörmegyei részében mindenütt d-t és 
d-t ejtenek.

Eltér néhol az ó, ő ejtése is ; Egerben hosszú hangzó, míg 
Gömörben mindenütt diphthongusnak ejtik: a°, e° (Albert szerint), 
vagy : aó, eö, másutt oú, bű.

Az l a szótag végén elvész és pedig pótló nyújtással: ódal, 
föd, nyóz, tanútok, érontották, kiráné; Egerben rövid magán
hangzó után néha meg is marad: danolnyi, hódolnyi, sípolnyi, el
ment. A szó végén mindig elvész, még a szótő végén is : szé (szél), 
káná, háld, kird, Mihá, fértd, és az igék 3. személyében: duda, 
kósza, kápa, tanú. Elmarad továbbá szó végén az ly, Ij is 
az igék felszólító módjában: tánd, tanú, beszé, porod, könyöröű 
(tanálj, tanulj stb.). A nyelvjárás legnagyobb részében az a, e meg 
is változik az l kiesésekor; al, ar-ból lesz ó, aó, a11: avvaó, gavvaó 
(galylyal), szakma, bauta ; el, er-bői ö, eö, öu: föu (fel), öu (el), 
keömed.
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2. Borsodi nyelvjárás.1)

A kétféle é-t ez a nyelvjárás is megkülömbözteti; az a tő 
•első szótagjában é maradt: mész, kéz, réz, tél, bél, jég, lé, csak az 
•egy esz szóban rövid; a későbbi szótagokban mindig e hangzik:
szeker, tehen, level, kerek, gyüker, fenek, fédel, nehez, keres ; mentei, 
kertel, réttel, törtei; ez utóbbi esetben az á helyett is a-1 ejtenek : 
attal (adtál), hajoltál, nyúltál. Az *é helyén ebemben vagy é-t, 
vagy í, i-t ejtenek: édes, derék, egész, kék, legény; fej ír, kilís, fir cél- 
hegyin, végin; a nyelvjárás egy részében pedig diphthongust, eé : 
legeény.

Az a hangot ajakzárással ejtik, s mint Bartha megjegyzi, egy 
kissé hajlik az o felé; az á helyett pedig az előbbinek megfelelő 
hosszú hangot, az a-t használják, az ó, ó'-t a6, eö diphthongusnak 
ejtik. Ez a diphthongus Sátán és vidékén kevéssé hallható, legin
kább csak a szók végén; másutt azomban sokkal erősebb és 
tisztább.

A szótag végén álló l elveszése nem oly állandó, mint a 
mátravidéki nyelvjárásban; a szó belsejében majd elmarad, majd 
nem: örőtem, szabadótam, de így is: szabadottam, mégfordöltam ; 
továbbá: débe, szenek, föd, ötözik, küttem, tába, átam, óba, hazóró, 
de : nyelv, kelt, leikém, sülve, polgár, és: szalma, alma, méghalt 
vagy szaóma, aóma, méghaót. A szó végén is gyakran megmarad az 
l, ly : kengyel, hívely, messzéíy, kötél, fédel; asztal, kazal, tavaly, 
tá l; igéknél is : felel, kéll, észél, tészél, kértél, méntel; vasal, áll, 
vótal, írnál. Szó végén csak ó, ő után marad e l: kéztő, elő, fé lő ; 
lábtó, faró, házbó, ható, aló, rosszó ; az igék végén még ilyenkor is 
megmarad : kéről, repől, sárgól, tanód.

3 . K arancsvidéki nyelvjárás.2)

Ezt a nyelvjárást is a többi palóczságtól leginkább az é han
gok használata külömbözteti meg. Az eredetileg kétféle é itt is kü-

x) Irodalom: Vadnai Rudolf egyes megfigyelései Nyelvünk hangol
vadásáról ez. művében, és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet 
töltött k i: Bartha Döme József (Sáta).

2) Irodalom : Szabó István, Karancsvidéki palóez nyelv (Tud: Gyűjt. 
1837, I. f.) és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet töltött ki: 
Dr. Borbás Vincze (Ipoly-Litke).

6*
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lömböző irányban fejlődött, csakhogy a gyűjtők nem jelölik pon
tosan a külömbsóget. Már e nyelvjárás legelső leirója, Szabó 
István megkülömbözteti a kétféle é-t és pedig úgy, hogy az *é he
lyén eé-t jelöl: keéz, köteé, de nem egész következetesen ; míg az *é 
helyén álló hangot é-nek írja: négy, rét, kémény, acé (aczel), 
szemé; az újabb gyűjtők elleniben sokszor egyformán jelölik a két 
hangot. A jelölés tehát nem pontos, annyit azomban láthatunk, 
hogy az *é-nek megfelelő hangot a tő első szótagjában hosszan és 
nyíltan ejtik: szén, ész, míg a későbbi szótagokban rövid: gyökér, 
teheti, eger, level stb. Ez a rövidülés az á-nál is előfordul: madar, 
fonal, akar. Az *é helyén álló hang legtöbbször szintén é (kérdés  ̂
nem zártabb-e ez a hang?), néhol é; a tő későbbi szótagjaiban 
pedig gyakran í, i : fejír, szerint, enyím, megint, kezin.

Az a-1 és á-t, mint a palóczság legnagyobb részében, 
d, d-nak ejtik, az ó, ö pedig több helyen diphthongus ( aó, eö)* 
A l, ly kiesése szótag és szó végén egészen általános, még az igék 
3-ik személyében is: sárgó, tdnó, indó (sárgul stb.), mendégé, tana; 
de megmarad néha a tőszók végén e u tán: kengyel, kötél, fédel, 
level, máskor elmarad: bagó, fiatá, tá (tál), kird. Az l kiesésekor az 
a, e gyakran zártabbá válik ; al-ból lesz 6, au; el-bői é v. e i: óma, 
szórnia, óh óm óvó vagy amnd, szauma, meghaut, fautdm; kényi, szényi, 
liére vagy nyelv, leikém; az é'Z-ből ö lesz : fosó, fököttem. Az ul, ül 
helyén pedig, mint a palócz vidéken mindenütt ó, d-t ejtenek; 
tanót, tanó, becsöt, kérő.

4. Ipoly vidéki nyelvjárás.*)

A középső nyelvjárások legnyugotibb része, s már vesztett is 
némit eredeti sajátságaiból, s egy-két vonása az érintkező dunán
túli nyelvjárással egyezik. A kétféle é megkülömböztetése általá
nos; *é helyén a tő első tagjában é-t, néhol é-t, a többiben e-t ej
tenek : ész, szén; level, tehén, vereb, szeker; az *é helyén pedig í 
hangzik: nehíssíg, szégíny, lepíny, felesig, fehír, fényes, f  isii, borit. 
E hangok használata magán e nyelvjárás területén belül is válto

*) Irodalom: Oláh Béla, A nógrádi nyelvjárás (Tanulmányok a 
nyelvt. társ. köréből), és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet 
töltött ki: Kozelka Jenő (Felső-Túr).
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zik, a keleti részen inkább e és é, a nyugatin é és í hallható, s ez 
a zártabbá válás már a dunántúli nyelvjárás hatásának tulajdo
nítható. Az a, d-t d és d-nak ejtik ; az d-ról azt mondja Oláh Béla, 
hogy «e hang oly mélynek tetszik, hogy majdnem ó benyomását 
teszi.» E mélyebb hangszínt valószínűleg az erősebb ajakzárás 
okozza, tehát pontosan jelölve : d.

Az l, ly hangok elveszése szótag és szó végén ép oly általá
nos itt is, mint a többi nyelvjárásban, azomban néhány más sa
játságra nézve szembetűnő a külömbség. így jellemző vonása e 
nyelvjárásnak a diphthongusok teljes hiánya, továbbá, hogy az 
ú, ű helyén álló ó, ö nem oly gyakori és nem is oly általános, mint 
másutt. Nógrád megyében még egymás mellett hallható abbó és 
abbú, háztó és háztú, elindó, rnessemmiső és csoda ; Hont megyében 
már csak a -bú, -bú stb. alak használatos s a nyugati részen elő 
sem fordul ó, ö az ú, ü helyett: szemű, szomorú; tanú, sóirgú, kér a 
stb. Epily változó az ly ejtése; Nógrád megyében még általános 
az ly s csak ritkán hallható helyette j, míg Hont megyében a j  
gyakoribb s Felső-Túron az ly-1 már nem is ismerik. A -vei rag 
kezdő mássalhangzójának megmaradása szintén csak a keleti ré
szen hallható.

A -nőtt, -nól, -ni ragok közűi csak az utolsót használja már 
ez a nyelvjárás a hol kérdésre: Horvátnyi vótam; a hova kérdésre 
a -nál ragot használják: gyűji ké minálunk. A birtokos személyra
gozás 3. személyében is eltér már Hont megye egy része a palócz 
ejtéstől; az egyes számban nem ejtenek i-t, hanem e-t: kertye, 
keze, a többes számban pedig -uk, -ük lép az -ok, -ék, -ök helyébe: 
házuk, kezük.

Megemlítendő még a felszólító mód ilyen alakja Kővár vidé
kén (Hont megye): tanálji ki, gyűji ke, iissi ke, várji ke, ággyi ké, 
sihessi ké stb.

B) K eleti palóczos nyelv járásv idék .

A palócz vidék folytatása keleten sok tekintetben magán 
hordozza a palóczos bélyeget, de már több lényeges sajátság meg 
is változott bennük. Több helyütt megszakítja e vidéket az észak
keleti nyelvjárásterülethez tartozó zemplén-abauji nyelvjárás, s ez 
belenyúlik Borsod megyébe is, a hol Miskolczon Yadnai Rudolf 
közlése szerint (Nyelvünk hangolvadása, 33. 1.) a katolikusok az
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e ző nyelvjárást beszélik, míg a reformátusok é'-zők. Abauj megyé
ben is keveredik ez a két nyelvjárás, amennyiben nagy része é'-ző; 
Zemplén megyében pedig csak a délnyugati résznek, a Hegyal
jának nyelve é-ző. Itt megszakad ez a nyelvjárás vidék, s csak 
messzebb keletre, a felsőtiszai nyelvjáráson túl, Zilah vidékén ta
lálunk ismét palóczos nyelvjárásra, a hová átköltözés által ke
rülhetett.

Ezen a palóczságtól keletre eső területen 4 nyelvjárást kü- 
lömböztetünk meg: 1. Sajóvölgyi nyelvjárás, magában foglalja 
Gömör megye keleti részét, vagyis Eimaszombat városát, a Sajó- 
völgyét, hozzá számítva az u. n. Szárazvölgyet, a Balog alsó völ
gyét Bátkától kezdve és a Yály völgyét; 2. Hernádvidéki nyelv
járás, vagyis Abauj megye déli és nyugati része, hozzávéve Gömör 
megyéből Rozsnyót és vidékét; 3. Hegyaljai nyelvjárás, ide tarto
zik a Hegyalja Zemplén megyében s e terület folytatása egész a, 
Sajóig; 4. Zilahi nyelvjárás, Szilágy megye keleti részén.

1. Sajóvölgyi nyelvjárás.*)

Ez a nyelvjárás már nem külömbözteti meg pontosan a két
felé é-t; az *é helyett ejtenek ugyan a második szótagban e-t (sze
kér, tehen, keresés eszj, de egyébkor egyaránt é : eldes, szelp, helkay 
vejkony; jeig, szél stb. A szó végén ez a nyelvjárás is kedveli az 
e-t: ke'rdeszte, vitte, vele, fekete, fene, mellette, ve'ge, s ö, ü után is- 
e: tüze, ökre, előtte, ütötte. Palócz sajátság az is, hogy a, á helyett 
á, á t ejt, s kedveli a diphthongusokat; csakhogy ezek, Albert 
leírása szerint, eltérnek a többi palócz nyelvjárás diphthongusai- 
tól, a mennyiben nem emelkedők, hanem ellenkezőleg ereszkedők, 
vagyis a teljes hang elől van s őt követi a kapcsoló hang; é helyett 
el, ó helyett a°, ö helyett e°.

A magánhangzók változása ugyanolyan, mint a középső pa
lócz nyelvjárásokban; azomban eltér tőlük abban, hogy nem is
meri az ly hangot, hanem helyette j-t ejt: ijjen, ojjan, hej, ujj.

A falvak nyelvétől eltér némileg Rimaszombat városának

*) Irodalom: Albert János, A gömöri nyelvjárás (Nyőr, XVIII.) és a. 
Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet töltöttek k i: Alihdlyfalvi 
Forgon Lajos (Vályvölgyvidék), Jankó János (Deresk).
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nyelvjárása, a mennyiben nem igen ejt diphthongusokat, az á-t 
élesebben ejti, úgy hogy közeledik az í-hez (é), s némely közlő 
í-vel is jelöli. Az ó, ó'-t úgy látszik egyszerű hosszú hangzónak ej
tik, legalább a mit Albert leír, az nem diphthongus. Az á ejtéséről 
ugyanő így szól: «A dialektusnak ez az egyetlen diphtliongusa (?) 
az erős ajakzárás folytán keletkezik. Az ajak összecsucsosítása 
által a nyújtott á előtt gyönge o hallatszik (°d ): J°dnos, v°áis°ár> 
h°drom.» Kérdés, hogy ez a hang nem-e d?

Föltűnő eltérése még e nyelvjárásnak az is, hogy a -bál, -bői 
stb. ragokat ú, ü-vel ejti (házbú, székrü) ;  továbbá, hogy nem csak 
az ly helyett ejt j-t, hanem gyakran l helyett is, főleg i előtt: mejj, 
tojú (toll), j°ány, Páji, teJji (téli), szeji (széle), fejhő, ájjig, ki
dül jj ed.

2. H ernádvidéki nyelvjárás.1)

Átmeneti nyelvjárás a palócztól a hegyaljai és zemplén- 
abauji nyelvjáráshoz, s e külömböző nyelvjárások sajátságai nem 
is egyformán vegyülnek az egész területen. Ez a nyelvjárás meg
őrizett több palóczos sajátságot, az é helyett mindig á-t vagy eá-t 
ejtenek s diphthongusok is hallhatók. Rozsnyón rövid a második 
szótagban álló *é: vereb, eger, kényer, szeker, level. Az a, á-t 
d, d-nak ejtik; néhol még ly is hallható, bár nagyobb részt helyet 
ad a j-nek. A zemplén-abauji nyelvjárás csak annyiban van rá ha
tással, hogy az igeragozásban ilyen alakokat használ: agyi (adja), 
ágyik, ászongyi, dszongyik, iszi, hdgyi, sodri; továbbá, hogy a fel
szólító mód alakját használja néha a jelentő módban: megüssük 
erre letegyük a tojást.

Rozsnyó és vidékének nyelvében feltűnő sajátság, hogy sze
reti a kettős mássalhangzót megrövidíteni, mit a tót nyelv hatá
sának tulajdoníthatunk: átül (adtál), fizetel (fizettél), tatám, sittem, 
sittel, sütünk, sütetek, sittek (sütöttem stb.).

3 . H egyaljai nyelvjárás.2)

Ebben a nyelvjárásban még kevesebb a palóczos sajátság; 
itt az á-t mindig é-nek ejtik, s az a, á is rendes ejtése módjával

Ú Egyedüli forrás a Nyelvőr népnyelvi közleményei.
2) Erre nézve is egyedüli forrás a Nyelvőr népnyelvi közleményei.
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használatos, az ly helyett j-1 ejtenek. A zemplén-abauji nyelvjá
rással egyezik abban is, hogy a szótag végén az l csak ó, ő után, 
szó végén pedig egyáltalán nem marad el.

A -hoz rag, úgy mint a palócz nyelvjárásokban -ho, -he, -hő, 
de a -hói, höl már a-val hangzik: -hűl, -hűl stb. A birtokos személy
ragozás egyes számú 3. szemelye így van: véri, pénzi, a többes 
számban : házok, unokájok, pénzek, kezek. Az igeragozás legszembe
tűnőbb alakja itt is a tárgyas alak 3. személye: Jogi, huzi, adi, ki- 
túri, híjik (hívják). Mindkét szomszédos nyelvjárásterülettel egye
zik az ít végű igék ragozása: melegíjem, teríjem, s az ilyen felszó
lító alak: heszéjjék, mongyék, járj ék, liozzék. Tehát a Hegyalja 
nyelvjárása, mint látjuk, alig is nevezhető palóczosnak, s csak 
azért kellett az északnyugati nyelvjárásterülethez sorolnunk, mert 
é'-ző, míg az északkeletinek legjellemzőbb sajátsága az c-zés.

4 . Zilahi nyelvjárás.

Ez is egyike legkevésbbé ismert nyelvjárásainknak; erre 
nézve is egyedüli forrásom a Nyelvőr népnyelvi közleményei, me
lyekből nehéz a nyelvjárás tiszta képét összeállítani. Több paló- 
czos sajátságot találunk benne, de nem egy jellemvonása a felső
tiszai nyelvjárással egyezik, mely őt minden oldalról körülveszi. 
A palócz nyelvjárással egyezik az é ejtése, a mennyiben *é helyén 
é-t, az *é helyén pedig í-t ejtenek, bár erre nézve az adatok nem 
következetesek. A többi magánhangzó képzése is palóczos; az a, á 
helyett a, á-t ejtenek, az ó, ö helyett pedig diphthongust: aó ,eö. 
Palóczos még az é gyakorisága, még az első szótagokban is : héléd, 
élé, kezdett, kereszt, kezemet, ha ugyan helyesen jelölik a közlök. 
De nem ejti az ly hangot, hanem helyette j-1, és a szóvégi l nem 
vész el, a szó belsejében is csak o, ö, u, ü és á után. Név- és igera
gozása teljesen a felsőtiszai nyelvjárással egyezik.

E nyelvjárás bővebb vizsgálata s pontos leírása nagyon kí
vánatos volna.

C) N yugati palóczos nyelv járás vidék.

A középső palócz nyelvjárásoktól nyugatra a Duna bal part
ján egész az ország határáig folytatódik ez a nyelvjárásterület, s 
itt is figyelemmel kisérhetjük, mint tűnnek el lassanként egyes
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palóczos sajátságok, és mint lépnek helyükbe lassanként a szom
szédos dunántúli nyelvjárásterület jellemző vonásai, melyek nyu
gatra menve mind jobban hódítanak tért, míg végre a legnyuga
tibb területen, a Mátyusföldén a palócz és dunántúli nyelvjárás 
tökéletes vegyülését találjuk.

E területen az egyes jellemző sajátságok, mint már említet
tem, lassanként tűnnek el, s így nehéz is az egyes nyelvjárások 
határait pontosan megvonni, mert a határokon belül is változik 
különösen az egyes hangok használata. A legfontosabb külömb- 
ségeket véve tekintetbe három nyelvjárást külömböztetiink meg:
1. Barsmegyei nyelvjárás, ide tartozik a Bars és Nyitra megye déli 
részén lakó magyarság; °2. Esztergom-komáromi nyelvjárás, ehhez 
tartozik Esztergom megyének északi része a Duna bal partján s 
Komárom megyének az a része, mely szintén a Duna bal partján 
a Kis-Dunától s a Vágtól keletre terül el; 3. Mátyásföldi és csalló
közi nyelvjárás, ide tartozik a Mátyusfolde, vagyis a Yágtól nyu
gatra eső terület és a Csallóköz.

1. B arsm egyei nyelvjárás.*)

A palócz sajátságok közül csak keveset őrizett meg; ilyen az 
á, á ejtése a, á helyett, az i palatizáló hatása: gyiák, másogyik, 
'[ügyit, ütyi, eresztyi, mosákogyik, dógoznyi. Egyébként sokban kü- 
lömbözik a palócz nyelvjárásoktól; nem ejti a zártabb o, é'-t nyíl
tabb hangok helyett, s már az ö-zés is terjed egy kissé. A kétféle 
é-t a felső dunántúli nyelvjárás módjára külömböztetik meg; *é he
lyén á-t (szekér, tehén), *é helyén í-t ejtenek (égisz, níz, szíp). Az 
ly-t mindigj-nek ejtik (íjjen, ájj, hájjá); a szótag és szó végén 
álló l igen gyakran elmarad, s néhol a magánhangzó is megvál
tozik : óma, szóma, másutt álmái, szálmá. Szó végén néha még az 
ly is elvész; kirá, Mihá, tánú (tanulj). Megemlítendő még az orr- 
hangzók használata Léva vidékén.

A névragozás alakjai közül palócz sajátság a v megmaradása 
a -vei ragban: kalapvá, kötélre; ellenben a -hoz ragnak csak két 
alakját ismerik: -ho, -hó: ahho, véghó, könyvhó ; a -hói, -bői stb.

*) Irodalom : Tóth Lajos, Barsmegyei hangváltozások (Nyőr, X III: 
377), és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet töltöttek ki 
Kittenberger János (Léva), Janicsek József (Kis-Vezekény).
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ragokat ú, fí-vel ejtik: házbú, kézrű; a birtokos személyragozás 
többes 3. személye is a dunántúli nyelvjárás szerint: házuk, kezük, 
könyvük. A -nyi rag még általános e nyelvjárásban: megyek ko- 
vácsnyi, de a -nőtt már nem mindenütt hallható, a -nűl pedig is
meretlen.

Az -ít végű igéket a felszólitó módban ez a nyelvjárás is így 
ragozza: táníjj, táníjjon, szoríjjá, kerteld meg, szákidd e.

2. Esztergom -kom árom i nyelvjárás.*)

Esztergom és Komárom megyének Dunán inneni része szin
tén a palócz vidék folytatása, csakhogy más sajátságokat tartott 
meg, mint a barsmegyei. Palóczos sajátság az e és o ejtése ragok 
előtt: kezemet, kezedet, kiseket, Hetemet, őköt, ökrökét, kendőköt, lera
kót, házakot; továbbá az i palatalizáló hatása: gyió, mosakogyik, 
aggyig, pegyig, dógoznyi, írnya; végül az is, hogy az l mind a szó
tan, mind a szó végén mindig elmarad: biveí, aszta, kazá, óda, 
haléi, hüve, az igék 3-ik személyében is : fele, füle, f i  (fél), talá, örü, 
repít, kerít, tanú, lágyít, szabadít.

Egyéb sajátságaiban a dunántúli nyelvjárással egyezik; a 
kétféle é-t úgy külömbözteti meg, hogy *e helyén é-t, *é helyén í-i 
ejt; továbbá az a, á-t is úgy ejtik, mint a Dunán túl, névragjai is 
olyanok: -hó, -hő, magánhangzó előtt -hol, -höl; a -ból, -bői helyett 
-bú, -bű stb., s a birtokos személyragozás többes 3. személye: 
házuk, kezük. Az ly hangot nem ismerik s ejtése változó, majd l, 
majd j : mellik, mejjik, ijen, ojan, luk, kirctl és kirá, foló és fojó; 
szájj, hájjá ; tehát kezd már jelentkezni a nyugati nyelvjárásterület 
sajátsága, a hol mindig l hangzik-. Megemlítendő még az is, hogy 
a szótag és szó végén álló rn, n, ny helyett orrhangzót ejtenek: 
kapitá', szegiszínház, toro~ba.

Daczára hogy a nyelvjárás, mint látjuk, sok tekintetben egye
zik a dunántúlival, még sem csatolhatjuk hozzá, mert éppen leg
jellemzőbb sajátságai hiányzanak, mint pl. a rövid i, u, ü (hir, ut, 
tűz), a j  változása mássalhangzó után (rábegya, kalaptya) s az á

*) Irodalom: Scheiber ( Szántó) Zsiymond, Az esztergomi nyelvjárás 
(Nyőr IX.), Sternfeld Vilmos, Nyelvsajátságok (Párkány, Nyőr XIII.) és a 
Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet töltött ki: Niedennann Jenő' 
(Esztergom).
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utáni szótagban álló o (házo, ráznok). E sajátságok hiánya azt 
mutatja, hogy a palócz nyelvjárásterület valóban a Dunáig terjed, 
csakhogy itt eredeti sajátságai már több tekintetben változtak.

3 . M átyusföldi és csallóközi nyelvjárás.*)

A palócz vidéktől legtávolabb esik ez a terület, melyben már 
kevés, elmosódó palócz sajátságot találunk, s mellettük feltűnik a 
nyugati nyelvjárásterület több jellemvonása is. Úgy hogy ez való
ságos vegyülék nyelvjárás, melyet a nyugati nyelvjárásterület leg
szélső vidékének is tarthatnánk. Sőt az egyes helységek nyelve is 
eltér egymástól, miután egyik helyen több a palócz sajátság, má
sikban több a rábavidéki; nemely helyen az egyes sajátságok 
múlófélben vannak.

Hangzórendszere a rábavidéki nyelvjáráséval egyezik inkább; 
a kétféle é-t á és í-nek ejtik, az a, á legnagyobbrészt így hangzik, 
bár a keleti részen hallható cl, á (illetőleg á) is. Gyakran ejtenek 
a helyett o-t: poroncsol, szovát, szovaz, vocsora; a nyelvjárás egy 
részén cl után is, mint a Dunán tú l: tabló, lányko, szároz, láttom, 
szántom; ez a hang Zolnai megfigyelése szerint a ; tehát épügy 
ejtik, mint Fehérmegyében. Palócz sajátság ó, ö az ú, í'i helyén, a 
mi néhol szintén hallható: gyűsző, tető, síirö, ocsó. Az ly-i nem 
ejtik, hanem helyette j-t vagy sok helyen, úgy mint a rábavidéki 
nyelvjárásban l, ll-t használnak: ollan, mellik, lialla, gondulla, saj- 
nállo, kaszállák, dögüllön meg. Az i előtt álló dentalis mássalhang
zók palatalizálása viszont palócz sajátság: agygyig, megygyig, 
alunnyi.

Az l szótag es szó végén elvész itt is épúgy, mint mindkét 
szomszédos nyelvjárásban; az l kiesése után az a, e megnyúlik (hd- 
gass, emenyi, ékíícli), néha zártabbá válik: szóma; az ól, öZ-ből, 
mint mindenütt a Dunán túl, ú, ű lesz : gondútam, dőgűnyi, bepö- 
rííte. Feltűnő változás még az, hogy néhol az a az l kiesése után 
á-nak hangzik, (vagy mint Zolnai jelöli: d) mely csak kissé hosz- 
szabb, mint a rövid ci; s ez a palócz d maradványa lehet: hava 
(halva), táp (talp), hajnaba, Jiágacc, megvagdata.

*) Irodalom : Zolnai Gyula, Mátyusföldi nyelvjárás (Nyőr XIX, XX.) 
és a Nyelvőr népnyelvi közleményei.
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Különös sajátsága még e nyelvjárásnak az, hogy a hiatust 
megtűri, s mássalhangzók előtt is az a névelőt használja: a után, 
a is, azt a ökröt, a öreg anyám, a oka.

A névragozásban a dunántúli alakokat használják (házbú, 
székrű; apjuk, kezük); az igeragozás azomban eltér annyiban» 
hogy a t végű igéknél a felszólító mód alakjait használja a jelentő 
módban is : éfelejcsük, mondhassa, tarosa, éroncsa, megvájcsa; az 
ít végű igékét pedig így ragozzák : csábíjja, segíjjén, fájdíjja a lá
bát, számíjjuk, számihatok, taníja, fór diád.

D) D éli palóczos nyelvjárásvidék.

A Mátra hegységtől délre szintén folytatódik a palócz nyelv
járásterület, s itt is látjuk, hogy az egyes jellemző sajátságok annál 
inkább vesznek, minél messzebbre jutunk a góezponttól, s minél 
jobban érintkeznek más nyelvjárásokkal. A palócz vidékhez tar
tozik még a Cserháti, Mátra és Bükk hegységtől délre elterülő 
síkság a Dunáig és Tiszáig, középütt a Kis-Kúnságig. Ezen a vidé
ken 4 nyelvjárást külömböztethetünk meg: 1. Hevesmegyei nyelv
járás, ide tartozik Heves megye déli fele a Mátrától a Tiszáig;
2. Biikkaljai nyelvjárás Borsod megyében, a Bükk hegységtől délre 
egész a Tiszáig, főhelye Mező-Kövesd; 3. Felsö-pestmegyei nyelv
járás, északi határa a Cserháti hegység, déli határa körülbelül 
Abonytól a Dunáig húzható vonal; 4. Jászsági nyelvjárás, a régi 
Jászság, vagyis Jász-Nagy-Kún-Szolnok megyének Tiszán inneni 
része; ide tartoznak a Tisza és Duna között s a Tiszán túl elszórt 
palóczos telepítvények is.

1. H evesm egyei nyelvjárás.*)

Igen sokat megőrizett a palóczos sajátságok közűi, főleg azo
kon a vidékeken, melyek a Mátra alján terülnek el. Hangzórend
szere palóczos, a mennyiben megkülömbözteti a kétféle é-t; az *é 
helyén vagy é-t (néhol é-t), vagy e-t ejtenek (level, szeker stb.), 
az *é helyén pedig é-t vagy í-t, különösen a keleti részen. Az a-t 
ajakzárással ejtik, de már á helyett a palócz á hangzik. Kedveli a

*) Irodalom: a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet töltött 
k i : Lippe Vilmos (Hatvan).
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zártabb hangzókat is és Gyöngyös vidékén szó végén é-t monda
nak : levele, vele, elejibé, segítene; Hatvanban ilyenkor már nyilt e 
hangzik, azomban ragok előtt általános a zártabb ejtés (é, o) :  éle
temet, kezeket, kezedét, ágyodot, azokot, jácconak, vár jónak, hajtonak. 
Azomban diphthongusokat már nem ejt ez a nyelvjárás.

A mássalhangzók tekintetében is a palócz nyelvjárás sajátsá
gait látjuk; az ly hangot majdnem mindenütt ejtik: Hlyen, ollyan, 
lyuk, helyette, élyenek, indullyunk, énekéllyiink, csak a legdélibb 
rész, mely a Jászsággal érintkezik ejt helyette j-t. Az i itt is pala- 
talizáló hatással van az előtte álló dentalis mássalhangzóra: hetyi, 
tyűkör, hótyig (holtig), pegyig, káromkogyik, történyik, dógoznyi. Az 
l szótag és szó végén mindig elvész: messze, (messzely), fédé, szé; 
mégd (megállj), ke (kell),felé, tanú stb.

A név- és igeragozás legtöbbet veszített eredeti sajátságaiból: 
a -ból, -bői rag már ú, á-vel hangzik (házbú, kézrií), a -hoz ragot 
csak két alakjában használják: lábho, képhó, tűhö, s mindig rövid 
magánhangzóval. A -vei rag u-je már csak ritkán marad meg (sze- 
münkvel, uradval), rendesen: éjjé, kézzé, lábbá. A birtokos személy- 
ragozás többes 3. személye a Mátra alján még attyok, kosztok, be
lőtök, de Hatvanban inkább: attyuk, kezük. A -nőtt, -nól, -ni rago
kat már nem ismeri ez a nyelvjárás.

2. B iik k a lja i nyelvjárás.*)

Egyike legkevésbbé ismert nyelvjárásainknak, melyről eddig- 
elé irodalmunkban egy sornyi közlemény sem jelent meg. 
E vidék lakosságának, az úgynevezett matyóknak nyelve szintén 
megőrzött néhány palóczos sajátságot, bár az a, á hangok rendes 
ejtése s a diphthongusok hiánya eléggé megkülömbözteti a középső 
palócz nyelvjárásoktól.

A kétféle á-t csak úgy külömbözteti meg, mint a hevesme
gyei nyelvjárás; az *é helyén az első szótagban é, a későbbiben
e áll íszeker, télién, level), míg az *é helyén é vagy í, i: fehér, 
enyim, kezin, megin. Az a, e helyett itt is gyakori az o, é : lábom, 
lábamot, urakot, liázakot; kezemét, kezedét; mellétté, közötté, előtté; 
vétté, tétté, szőtté. De már ú, ü helyett nem ejtenek ó, ő-t.

*) Kérdő ívet töltött ki: Koczián Alajos (Mező-Kövesd).
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Az ly hangot nem ejti ez a nyelvjárás, hanem j  hangzik 
helyette: jóiny, juk, ájj, szájj, vagy elmarad a szó végén: kirá, 
Mihá, bagó. Az l szintén elmarad szó belsejében és szó végén 
egyaránt: föd, köt, fót, tódok, óba, kócs; méhót, szé, hala, és az igék
3. személyében: talá, tanú, sárgú. Az i palatalizálja az előtte álló 
dentalis mássalhangzót: gyió, gyinnye, perégyikcil, patyika, hetyi 
vásár, fütenyi, ennyi, innya.

A névragokat nagyrészt úgy használja, mint a hevesmegyei 
nyelvjárás; a -bál, -bői rag -bú, -bű, a -hoz rag -ho, -he, a -vei rag 
f-je mindig megmarad (karával, házval) ; a birtokos személyrago
zásban az egyes 3. személy ragja -i (kézi), a többesé -ok, -ök vagy 
-uk, -ük (kezök és kezük). Végre használja még e nyelvjárás a -nyi 
ragot is : kinyi mégy ? — szomszédnyi vagy papnyi.

3. Felsőpestm egyei nyelvjárás.*)

Ez a vidék is megőrizett egyet-mást a palócz sajátságok kö
zül, főleg a magánhangzók ejtésére nézve. A kétféle á-t úgy kü- 
lömbözteti meg, hogy az *é helyén á-t (szén, ész, kéz), vagy a má
sodik szótagban e-t ejt (szeker, tehen, level), elleniben az *é helyén 
í hangzik: feliír, legény, ellenség. Palóczosan ejtik az a, d-tis : á,á ; 
továbbá gyakori a ragok előtt a zártabb magánhangzó: kezem, ke
zeket, kezedet, ártoni, vár jónak, írj ónak; de a szóvégi e-t nyíltan 
ejtik: keze, ütötte stb.

A mássalhangzók közül az ly-1 nem ismerik, helyette mindig 
j-t ejtenek; éjjen, ojjan, Miháj, szájj, hájjá; de megvan az i pala- 
talizáló hatása: gyió, hármágyik, engegyik, etetyi, fizetyik, mutátnyi, 
ténnyé. Az l kiesése már nem oly általános ebben a nyelvjárásban; 
a szó belsejében á, e után csak ritkán marad el: nyelv, lelkem, 
álma, hálvá, fálká. a névszók végén is inkább megmarad: ásztál, 
kázál, hálál, fedél, törköj, bagoj, hüvej.

A név- és igeragozás sokat veszített eredeti sajátságaiból s 
inkább a hevesmegyeivel egyezik. A -ból, -bal ragok alakja -bú, -bű 
stb.; a -hoz ragot három alakjában használják: házho, kézhé,tühö; 
a -vei rag r-je mindig megmarad: kábátvál, botvál, késvei, szekervel.

*) Irodalom: a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet töltött 
ki: Gáspár Gyula (Túra).
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A birtokos személyragozás többes számú 3. személye: titkuk, alá
juk, kezük, közöttük. A -nőtt, -nól, -ni ragokat már nem ismerik, de 
hova? kérdésre használják a -nál ragot: Csontoséknál megyek. 
A birtokos névmásokat is palóczos alakjukban használják: etted, 
ez övé, emmink, ettétek stb. Ezek a sajátságok sem állandóak a 
nyelvjárás egész területén, hanem dél felé mind jobban enyésznek.

4. Jászsági nyelvjárás.1)

A jászok nyelvjárásával sem foglalkozott eddigelé senki; a 
megjelent népnyelvi közlemények azt bizonyítják, hogy szintén a 
palócz nyelvjárásterület egyik legszélsőbb ága, de már kevés pa
lóczos sajátságot őrizett meg. A kétféle é megkülömböztetése 
olyan, mint a felsőtiszai nyelvjárásban, *é helyén á-t, *é helyén í-t 
ejtenek. Palóczos annyiban, hogy ragok előtt kedveli a zártabb 
magánhangzót: tígedet, kezedet, Hetemet; másikot, igyonak, ma- 
raggyonak; Baksay Sándor is megjegyzi a Jászság leírásában 
(Osztr. Magy. Mon. II: 246): «a jász közép e-t és <i-t szeret» ; az 
á-1 azomban közleményeink nem jelölik. Továbbá az i palatali- 
zálja az előtte álló dentalis mássalhangzót: hótyig (holtig), ámo- 
gyik, vetnyi, tyűkör ; az ly-t azomban már j-nek ejtik. A szótag és 
szó végén álló l rendesen elmarad, még a tőszók végén és az igék 
3. személyében is: kengyé, hala, tá, hágó ; felé, talá, mégörö, tanú, 
csordú.

A név- és igeragozás a hevesmegyei nyelvjáráséval egyezik.

Jász telep ítések .2)

A jászok nemcsak a saját területükön őrizték meg nyelvjárá 
sukat, hanem elvitték messzebb vidékekre is. A török pusztítás 
után sok alföldi város vált néptelenné s ezeket több helyütt a sza
pora és élelmes jász faj szállotta meg. E telepítések legnagyobb 
részt a múlt század közepén történtek; ekkor szállották meg a 
jászok Félegyházát, Kún-Szent-Mártont, a néptelenné vált Majsát,

x) Irodalom : a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet töltött 
k i: Bákóczy Géza (Jászberény).

3) Irodalom: Simonyi Zsigmond, A pécskai nyelvjárás (Nyőr VII.), 
és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő ívet töltött k i : Benedek 
Elek (Zenta).
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Dorozsmát, lejutottak a Bácskába s benépesítették a Tisza mentén 
Zentát és vidékét. Innen a múlt század végén egy részük a Temes
közbe is átment, a hol egészen összekeveredtek a Szegedről szár
mazott magyar lakossággal. A települések alkalmával máshova is 
eljutottak egyes jász rajok; így belőlük telt ki Halas és a Tiszán 
túli vidék egy részének katolikus lakossága; ilyen jász telepítvény 
Magyar-Pécska is Arad mellett.

Mindezen helyeken a bevándorolt jászok megőrizték nyelv
járásuk sajátságait, s beszédük, főleg ott, a hol egész helységeket 
népesítettek be, teljesen egyezik a jászsági nyelvjárással, legfölebb 
egy-két sajátságot vettek át a szomszéd nyelvjárásoktól. Több 
helyen (pl. Félegyháza, Majsa, Zenta) még a palócz d, á-t is meg
őrizték.

VIII. Székely nyelvjárásterület.

Területe a Székelyföld, vagyis Erdély délkeleti szeglete, ez 
az összefüggő magyar nyelvű terület, melyet minden oldalról olá
hok és szászok vesznek körül, de már belsejében csak kevéssé tar- 
kázza idegen ajkú lakosság. Ez a terület magában foglalja a régi 
beosztás szerinti négy székely széket (Marosszék, Udvarhely szék, 
Csíkszék és Háromszék); a megyék közé ékelt Aranyosszék lakos
sága vagy eloláhosodott vagy a megyék nyelvjárását beszéli. A mai 
megyei beosztás szerint a székely területhez tartozik Maros-Torda 
megye déli fele, Udvarhely, Csík és Háromszék megye egészen és 
Brassó megyéből a Hétfalu. Ehhez a területhez kell még számí
tanunk a székely földről részint a múlt században, részint még 
régebben Moldvába és Bukovinába költözött magyarokat is, az 
u. n. csángókat. A moldvai csángók egyes községekben elszórva 
élnek Csík megye déli határa és Bákó közt, továbbá délebbre is a 
Szeret völgyében Foksán körül; egy másik részük pedig Romántól 
északra fekvő községekben telepedett le. Természetes, hogy ez az 
oláhságtól minden oldalról körülvett, sőt néhol velük keveredett 
magyarság napról napra jobban oláhosodik s felejti magyar anya
nyelvét. E csángók egy része visszatelepült Csíkmegyébe (Gyimes- 
Felső-Lok, Gyimes-Közép-Lok és Gyimes-Bükk községekbe); ezek 
az u. n. gyímesi csángók.

A bukovinai magyarok 7 községben laknak Szeréttől delre
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(Andrásfalva, Boldogfalva, Hadikfalva, Istenfogadj, Istensegíts, 
Józseffalva, Magyarfalva). Ezek közül az 1883. és 1886-ik évben 
történt betelepítéskor 1000-nél több család jött be Magyaror
szágba, kiket részint az Aldunáuál Pancsova mellett Hertelendy- 
falván, Nagy-Györgyfalván és Rádayfalván, részint Arad megyében 
Gyorokon telepítettek le.

Ezt az egész területet, noha főbb sajátságaiban egyező, több 
nyelvjárásra kell osztanunk. A tulajdonképpeni székelységtől né
mileg eltér a Marosszéki nyelvjárás. A többi székelység két részre 
oszlik, melyek egymástól, mint látni fogjuk, lényeges sajátságok
ban is eltérnek; ezek a nyugati és a keleti székelység; a nyugati 
székelység területe Udvarhely megye, míg a keleti székelység ma
gában foglalja Csík és Háromszék megyét és a Hétfalut. Végre 
egész önálló nyelvjárássá fejlődött az anyaországtól rég elszakadt 
moldvai csángók nyelvjárása.

A nyugati és keleti székelység területén belül is meg kell 
külömböztetnünk több kisebb nyelvjárást, melyek főleg abban kü- 
lömböznek egymástól, hogy vagy egyes eredeti sajátságokat jobban 
megőriztek, vagy pedig kissé változtak a szomszéd nyelvjárás ha
tása alatt, s mintegy átmenetet képeznek a nyugati és keleti szé
kelység között. A nyugati székelység sajátságait legjobban meg
őrizte 1. a keresztúri nyelvjárás; más-más módon változtatta
2. a sóvidéki, 3. havasalji és 4. homoródvidéki nyelvjárás. A keleti 
székelység területén 3 nyelvjárást kell megkülömböztetnünk:
1. Csík és Gyergyó nyelvjárása, melyek egymástól csak nagyon ke
véssé külömböznek, 2. a hétfalusi nyelvjárás és 3. a háromszéki 
nyelvjárás.

Bár az egész székely területet nem nevezhetjük egységes 
nyelvjárásnak, mégis sok sajátság mindenütt egyező, s az egyes 
nyelvjárások csak egy-két fontosabb sajátságra nézve térnek el
egymástól.*)

E terület hangzórendszere nem sokat külömbözik a köznyel

vi A székely nyelvjárásokról általában szólnak a következő dolgozatok: 
Budenz József, Adalék a székely beszéd ismertetéséhez (Magy. Nyvszet, 
V.); Kriza János, Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény (Kolozsvár, 
1863.); Steuer János, A székely nyelv hangjai (1888; ismertetése Nyőr, 
XVIII.) ; Balassa József, A székelyek nyelve (Ethnographia, I.).

Balassa. M. Nyolvj Írások. 7
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vitől, s általában a hosszú magánhangzók kedvelése jellemzi. 
A kétféle é-t megkülömböztetik a székelyek, de nem mindenütt 
egyformán. Az *e helyén általában é-t ejtenek (ég, mész, kéz stb.), 
vagy néha a második szótagban e-t: telten, filveny, süveny, szeker, 
Az *é helyén álló hangot máskép ejtik; ezt Steuer figyelte meg 
először pontosan: «Közvetetten tapasztalatból tudom, hogy a szé
kely e a szélesen ejtett hosszú é-nél is zártabb ejtésű s az i felé kö
zeledő hang. Azaz articulatio közben a száj állása a hosszú, széles 
é és a hosszú széles i között van» (Székely nyelv hangjai, 6. 1.). 
Azóta nekem is volt alkalmam e hang képzését megfigyelni s csali 
megerősíthetem Steuer állítását. Valóban ez a hang, a mit a szé
kelyek nagy része *é helyén ejt, a köznyelvi é-nél valamivel zár
tabb, de nem sokkal, tehát é. Ilyen hangot ejt a dunántúli nyelv
járás egy része is az *é helyén, csakhogy ott a nyelv még maga
sabban áll, úgy hogy pontosan jelölve ez a hang í ; e kettő között 
azomban már nagyon csekély a külömbség. Példákat a kétféle é 
használatára bőven sorol fel Steuer (i. m. 7. 1.). Más hangot ejt az 
*é helyén, mint látni fogjuk, a csík-gyergyói és a hétfalusi nyelv
járás.

Az á hangra nézve Steuer azt állítja, hogy ezt a székelyek 
nem ejtik szűk hangzónak, hanem szélesen képzik, mint a rövi
det, tehát d ; ejtik továbbá a rövid á hangot is, de csakis á előtti 
szótagban: apám, kápát, parázs. Érdekes hangja a székelység egy 
részének az é, vagyis a szájüreg közepén képzett nyílt hangzó: 
nem, templom, elment stb.

Az egész székelység kedveli a hosszú magánhangzókat; az 
í, ú, ű-t nemcsak a szó ragozatlan alakjában ejtik hosszan (ír, sír, 
út, fűz), hanem gyakran ragok előtt is : kutat, nyitlak, ludat, utat; 
továbbá többtagú szavak első tagjában is : vidék, hivatal, tudom, 
mutat, múlat, tükör. A hol a szótag és szóvégző l kiesik, ott is 
megnyúlik az illető magánhangzó; néhol pedig l, r , j  előtt a más
salhangzó kiesése nélkül is hosszan ejtik a magánhangzót. Mind
két esetben az é'-ből az egész nyugati székelységben a megfelelő 
széles ejtésű hangzó lesz, S: ké (kell), eccS; emhé'r, szerte, fé  vagy 
feltarcsa. Steuer szerint a székelység egy része, különösen a ke
resztúri nyelvjárás, pótlónyujtáskor minden hangzónál szélesen 
képzett hosszú hangzót ejt, a mely külömbözik a közönséges szűk 
ejtésű hosszú hangzótól; ez a megfigyelés azomban még megerő
sítésre szorul.
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Diphthongusokat a székely nyelvjárástelületen csak ritkán 
ejtenek, és ezeket sem figyelték meg és nem is jellemezték kellő
leg; az eddigi adatokat bíráló megjegyzésekkel kisérve összeállí
totta Steuer (i. m. 15. 1.).

A magánhangzók nyiltsági fok tekintetében csak kevéssé kü- 
lömböznek a köznyelviektől; a nyiltabb ejtést csak egy esetben 
figyelhetjük meg, ott a hol é, e áll í, i helyén: pedég, kénájja, éfju, 
szén, késér, kéván ; és (is helyett a székelység legnagyobb részében, 
csak a marosszéki és keresztúri nyelvjárás kivételével), esten, 
kénes, méjen, téjéd, kéájt (kiált). Egyes magánhangzók zártabbá vá
lása gyakoribb; már fentebb is láttuk, hogy az *é helyén zártabb 
hangot (é) ejtenek. Ezen kívül gyakran ejt az egész székelység 
ragok előtt s néha a szótőben is a helyett o-t és e helyett é-t, ö, ü 
után ö-t: biesok, szóvá, sorkantyú, poroncs stb .; ruhámat, fijadot, 
házamot, disznyókot; kezemét, kijetékét, vagy: kezemét, kezököt, 
életömöt, ökrömét, ötöt. Továbbá ejt néha a székelység o, ö helyett 
u, ii-t: suhutt (sehol), nyugutt, cüvek, siiveny, gyiiker, föveny, kürül.

Fontosabb eltérést hoz létre e nyelvjárásokban az ajakzárás 
változása. A fejlődés iránya az, hogy a nem ajakhangzók válnak 
ajakhangzókká. E változás az egész nyelvjárásterületen egyformán 
végbement sok i hangon: küs, küzsded, szü, sziivem, szilnek (szív
nek), csűrke, űdő, süker, hüt, hűtés; mii, műnkét, tűk; üzen, üsmer, 
vüvé. Az é'-n már nem egyformán ment végbe ez a változás, s nem 
az egész székely terület ö-ző, hanem ismétlődni látjuk rajta ugyan
azt a fejlődést és lassú átmenetet, a mit a Tiszától nyugatra eső 
nyelvjárásokban láttunk. Ugyanis a nyelvjárásterület egy része, a 
keresztúri nyelvjárás, teljesen ö-ző; minél messzebbre távozunk 
ettől a középponttól, annál gyakoribb az é, s a keleti székelység 
már egyáltalán nem ö-ző. Ez az ö-zés tehát fontos külömbséget 
hoz létre a székely nyelvjárások között s főleg erre a tulajdonságra 
alapítva különböztethetjük meg a keleti és a nyugati székelysó- 
get; a nyugati ö-ző, míg a keleti é'-zö, s ebben a tekintetben hozzá 
csatlakozik a marosszéki nyelvjárás. Hogy mennyire terjedt az 
ö-zés a nyugati székelység egyes nyelvjárásaiban, arról alább fo
gunk szólani.

Az ellenkező jelenséget, hogy az ajakhangzó helyén nem 
ajakhangzó áll, csak a keleti székelység néhány szavában látjuk:
mijes, míves, híves, siket, innep, fii.

7*
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A mássalhangzókra nézve kevés az eltérés; az ly hangot 
nem ismerik, hanem helyette j -1 ejtenek: ijen, Jár áj, székej, ájj, 
nyújjon, indujjak; gyakran l helyett is j  hangzik: juk, jány, mejj, 
útszéj, tavaj, Jiaszaj (kazal), Jdájt, rikojt. Gyakoriak a hosszú más
salhangzók : töllem, véllem, belölle, szöllö, szóllani: továbbá: virit- 
tani, hajittani, eligazittotta, hajittotta. Az ny helyett szó végén n-1 
ejtenek: legén, szegén, Icán, asszon, Jutván stb.

A szótag és szó végén álló l elveszése nem egyforma az egész 
nyelvjárásterületen; ebben is külömbséget látunk a keleti és a 
nyugati székelység között. A nyugati nyelvjárások elhagyják az l-1 
a szó belsejében és a szó végén, de nem egész egyformán; a kö
zéppont erre nézve is a keresztúri nyelvjárás, melyben mindig el
marad az l ; ez az elveszés mind ritkábbá válik azokban a nyelv
járásokban, melyek közelebb esnek a keleti székelységhez. A ke
leti nyelvjárások megtartják szó végén az l-1, csak a szó belsejében 
hagyják el néha. A marosszéki nyelvjárás ebben is a keleti székely- 
séggel egyezik.

A székelyek hanghordozása is eltér némileg a királyhágón- 
innenitől, a mennyiben a mondat utolsó szótagján lassan emelke
dik a hang, s e mellett a rövid szótag megnyúlik: Hát kijed mos 
jö haZCi ? M í ? — Mit mon Jcéd ? Mite ? semmit. (V. ö. Nyőr 
XIX: 72, 176).

A név- és igeragozás csak kevés eltérést mutat; a ragokat az 
a néhány hangtani törvény változtatja meg, melyekről eddig volt 
szó. A -bál, -bál stb. ragok végéről az l csak a nyugati székegység
ben marad el a következő szó mássalhangzója előtt; a -hoz rag 
z-jét is kimondják, s az ö-ző nyelvjárásokban csak két alakja hasz
nálatos (-Jioz, -hoz), míg a többiek használják a -hez alakot is. 
A -vei rag végéről az l csak a nyugati székelységben marad e l; a 
csíkgyergyói és hétfalusi nyelvjárásban pedig megmarad a kezdő 
v is (pénzvei). Végül az egész székelység ismeri és használja a 
-ni, -nitt és -nól, -női, -núl, -nül helyhatározó ragokat. A birtokos 
személyragozásban a többes 3. személy ragja eltérő az egyes nyelv
járásokban, erről tehát alább lesz szó.

Az igeragozás legfontosabb jelensége az elbeszélő múlt (ira, 
Áére^stöhb összetett igeidő (ír vala, írt vala, írt volt)  használatán 
kívül a felszólító mód alakjainak használata a jelentő módban: 
lássa, lássátok, taníccsa, taníccsuk, roncsa, eltilcsák, sirassa, mu-
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tassa, fonhassa; és: egye, együk, egyétek, egyék ; igya, igyák, vigye, 
tegye (e h. eszi, esszük stb.). Végül az ikes igék külön ragozását is 
ez a nyelvjárásterület őrizte meg legjobban, a mennyiben az ikes 
igék 1. személyének ragja -m: iszom, eszem, fázom, alszom, a 2. 
személy ragja - l: iszol, eszel, fázol, alszol, a nem ikeseké -sz: néssz 
(nezesz), hossz, bár így is : leszel, hiszel. Egyes igéknél már nem 
egészen következetes: lépek, lépsz (vagy lepel), lépik; ikesen ejtik 
a 3. személyben ezeket is : termik, köpik, pisilik; ik nélkül: főj, 
hazad, ess (esik).

A) Marosszéki nyelvjárás.*)

Hangtani sajátságai nagyrészt a keleti székelységgel egyez
nek, a mennyiben é'-ző s megtartja a szóvégi l-t. A kétféle é közt 
nem tesz külömbséget, hanem é-nek ejti mindkettőt (csak: kezin, 
fejit, végibe). Az á előtt álló szótagban a helyett á-t ejtenek: 
apám, anyád, kápái. Használja ez a nyelvjárás a vegyes nyelv
állással képzett é hangot is, főleg l, r előtt: nem, templom ; kell, el
ment, felhő, kert, mért, kever, hever stb.

A nyelvjárás hangzórendszere a következő:

u ú i í ü ű

o ó e é ö ő

á á a é e

A szótag végén álló l csakis o, ö, á és néha u, ü után marad 
el (vét, föd, ámodik, küttein), máskor megmarad, valamint a szó 
végén sem vész el.

A névragozás e sajátságok szerint alakul: a -hói, -bői stb., s 
a -vei ragok végső Z-je megmarad, a -hoz ragot három alakban 
használják (házhoz, székhez, kőhöz), s a birtokos személyragozás
ban a többes 3. személy ragja -ok, -ek, (? -ék), -ök: házok, titkok, 
pénzek, bennek, könyvök, előttök.

*) Irodalom: Kriza Vadrózsáin kívül csakis a Nyelvőr népnyelvi 
közleményei. — Kérdő ívet töltöttek k i: Lőrinczi Dénes (Csokíálva), Szabó 
Lajos (Nyárád-Szereda), Péter József (Hagymás-Bodon).
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A felszólító mód alakjait ez a nyelvjárás csak ritkán hasz
nálja jelentő mód helyett: az ilyen alakok lássa, lássuk, tárniccsá, 
roncsa hallhatók ugyan néhol, de gyakoribb: láttya, rontya, ta- 
níttyuk.

B) N yugati székelység.*)

A nyugati székelység góczpontja a keresztúri nyelvjárás, ez 
tünteti fel leghatározottabban jellemző vonásait; az őt három 
oldalról környező nyelvjárások mindegyike némi tekintetben át
menet a szomszédos keleti székelységhez.

A nyugati székelység legjellemzőbb sajátságai az ö-zés, a 
szóvégi l elhagyása és a birtokos személyragozás -ok, -ök ragja. Az 
ö-zés egész általános a keresztúri nyelvjárásban s itt épúgy hasz
nálják az ö-t, mint az alföldi nyelvjárásterületen, vagyis e helyén 
mindig ö-t ejtenek, egynéhány szó kivételével (éggy, senki, negye
dik), ekkor is inkább e-t ejtenek: le, elég, te, se, eb; megmarad az 
é a mélyhangú szavakban is : lejány, réjá, hervad, tennap, gyertya, 
betyár. Egyébkor mindig ö hangzik, ott is, a hol ez a zártabb 
hangzó e helyett á ll: kezemöt, kezedét, életömöt. Azomban mihelyt 
e nyelvjárástól keletre távozunk, fogy az ö-zés terjedelme s mind 
gyakrabban lép helyébe az e. A sóvidéki nyelvjárás, mely a ma
rosszékivel érintkezik, igen gyakran megtartja az é-t, különösen 
ott, a hol az e vált zártabbá: gyermekeiket, kjeteket (de: ököt), s 
hallhatunk ilyeneket is : cseveg, éssze, keresztelő, de viszont: ögye- 
nek, jöttetök, veszött, éneköl, széköt, lössz, sönki. A havasaljai nyelv
járásban gyakoribb az ö, bár itt is hallható mellette az é (fél, éssze, 
zérget), különösen, ha az é az utána következő l, r hatása folytán 
megnyúlt: éccé, fétarcsa, szérteszéjjé, máccé (másszor). Ugyanazt 
látjuk a homoródvidéki nyelvjárásban, habár ott ismét gyako
ribb az é.

A kétféle á-t az egész nyugati székelység egyformán külöm- 
bözteti meg; *é helyén é-t ejtenek, csak néha e-t (szeker, tehen,sü- 
veny, fiiveny), az *é helyén pedig valamivel zártabb é-t. Közös sa
játságuk e nyelvjárásoknak az is, hogy az á előtti szótagban álló

*) Irodalom: Kriza és Steuer idézett munkái és a Nyelvőr népnyelvi 
közleményei. — Kérdő ívet töltöttek k i: Pap Sándor (Szent-Mihály), Gálffy 
Ignácz (Székely-Udvarhely).
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a helyén rí-t ejtenek (hálál, ákárná). Az é hangot csak a keresz
túri és különösen a havasaljai nyelvjárás ejti ugyanazon esetekben, 
mint a marosszéki. Gyakoriak a hosszú magánhangzók is es nem
csak az éneklő hangsúly okozta nyújtással találkozunk a szó vé
gen, hanem gyakori a magánhangzók megnyújtása szótagvégző 
l, r, j előtt. A nyugati székelység nagy részében az l, mint látni 
fogjuk, elvész s úgy nyúlik meg a magánhangzó, a homoródi 
nyelvjárás azomban megőrzi az l-t, s úgy nyújtja meg az előtte 
álló magánhangzót: széjjel, embörrél, héjre, hamar, ahájt, tárcsa, 
akkor, ország, bort. Megemlítendő még, hogy a sóvidéki és havas
aljai nyelvjárás a szótagvégző n, ny, m hangokat az előtte álló ma
gánhangzóval egybeolvasztva orrhangzóknak ejti: mi~d, ketté~, 
muka, ni~cs.

A nyugati székelység hangzórendszere a következő:

u ú i í ü ű

o ó
é

é e é ö ő

á á a á (é) e é

A nyugati székelység jellemző vonása még az is, hogy a szó- 
tagvegző l rendesen elmarad, s a magánhangzó előtte megnyúlik 
(él-bői lesz é: fharcsa) ; a szó végén is elvész az l, ha az utána 
következő szó mássalhangzóval kezdődik, míg ha magánhangzó 
áll utána, megmarad; p l: lakott messze égymástó két embör, és: 
apjától is úgy látta ; szekerivé mé csufókodik, és : avat a szekeret 
écseréte. Ugyanily helyzetben elmarad az l az igék 3. személyében 
is ; nem hú még, csiná, méggyavú. Ebben a tekintetben is a homo
ródi nyelvjárás tér el legjobban, a mennyiben a szótagvégző l 
csakis o, ö és néha á után vész el, — a szó végén pedig mindig 
megmarad, s előtte, mint már láttuk, megnyúlik a magán
hangzó.

A név és igeragozás csak annyiban tér el az általános szé
kely sajátságoktól, a mennyiben az ö-zés és az l elveszése változ
tatja némileg az egyes alakokat. A birtokos személyragozás'többes
3. személyének ragja ezekben a nyelvjárásokban -ok, -ők: lövök, 
titkok, kezök, főggyök; csak a havasaljai nyelvjárás tér el, a meny
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nyiben ez a csíki nyelvjárással egyezően -ik raggal képezi ezt az 
alakot: magik, föggyik, vélik, közikbe.

A nyugati székelység egyes nyelvjárásait külön nem kell 
jellemeznünk; láttuk, hogy mindegyikben megvannak a nyugati 
székelység fő jellemző vonásai, csakhogy egyik is másik is változ
tatott közülük egyetmást a szomszédos keleti székelység hatása 
alatt. A sóvidéki nyelvjárás mintegy átmenet a marosszékihez, a 
havasaljai a csíkihez, a homoródvidéki pedig a háromszékihez.

C) K eleti székelység.*)

A fő jellemző sajátságok, melyek a keleti székelységet a nyu
gatitól megkülömböztetik: az é'-zö ejtés, a szóvégi l megmaradása, 
a birtokos személyragozás többes számú 3. személyének -ik ragja. 
Egyéb sajátságokra nézve nagyrészt teljesen egyeznek, vagy 
legalább egyik-másik nyelvjárás egyezik a nyugati székelysóggel.

Az ö-zés ismeretlen a keleti székelységben, inkább a köz
nyelvi ö helyén hallunk gyakran é'-t: éssze, szörnyű, écsém, zergétt, 
csakis ö, ű után álló szótagban ejtenek é helyett ö-t: könyvhöz, 
műnköt, tütököt, szűkön. Gyakoribb itt az ü helyén álló i is: fii, 
mies, híves, siket, innep.

Az l soha sem marad el a szó végéről s a szó belsejében is 
csak ritkán. Rendesen elvész o, ö és néha u, ü, á után, de már a 
tő végén, ha utána mássalhangzón kezdődő rag következik, meg
marad : sétáltam, búsult, pipáltok. A csík-gyergyói nyelvjárásban 
elmarad az l néha a, e után is : ama, nevéte, kegyémes.

A birtokos személyragozás többes 3. személyének ragja -ik: 
apjik, annyik, magik, kezik, közöttik ; csupán Gyergyóban ejtik eze

*) Irodalom: Kriza és Steuer idézett munkáin kivül Larincz Károly, 
Háromszéki nyelvjárás (Magyar Nyvszet, VI.); u. az, Pótléksorok a liárom- 
széki nyelvjáráshoz (Nytud. Közi. III .) ; Imecs Jakab, Székely szók és szó
lásmódok (Magy. Nyvszet, VI.); T. Nagy Imre, A csiki nyelvjárás (Székely 
Egylet IV. Évkönyve); Kunos Ignácz, Gyímes (Nyör IX.); A hétfalvi 
magyar nyelv sajátságairól (Magy. Nyvszet, V.); néhány adat Orbán Balázs- 
nál a Székelyföld leírásában, és a Nyelvőr népnyelvi közleményei. — Kérdő 
ívet töltöttek k i: Veres Ferencz (Zágon), Földes Géza (Nagy-Borosnyó), 
Nagy Gábor (Kis-Borosnyó), Mika Sándor (Torja), JJézsi Mihály (Nagy-Ajta).
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két a ragokat úgy, mint a nyugati szókelységben: verők, kedvek, 
lányok, házok.

A kétféle é-t ezek a nyelvjárások is megkülömböztetik; az *é 
helyén é-t ejtenek, csak a csík-gyergyói nyelvjárás ejt az 1. szótag
ban lé, «é-t, a 2.-ban e-t: tehen, szeker, kényer, födél, level, kerek, 
vereb. Az *é helyén külömbözö hangokat ejtenek az egyes nyelv
járások; a csík-gyergyói az első szótagbrn ezt is diphthongusnak ejti, 
és pedig Csíkban 'é-nek Céget, f'élénk), Gyergyóban * é-nek (‘‘édes) ; 
a későbbi szótagokban í, i á ll: máskínt, szémibe, enyim. A hétfalusi 
nyelvjárás általában í-t használ: ajándík, széréncsímre, vika, fazik, 
menüink. A háromszéki nyelvjárás pedig épúgy, mint a nyugati 
székelység é-t ejt helyette. A vegyes hangú é-t a keleti székelység- 
ben is ejtik több helyütt.

Közös sajátságuk még e nyelvjárásoknak néhány igealak 
megrövidítése a szótagok összevonása által; így mondják csálsz, 
csál, csáltam (csináltam); mégjeszt, mégjett (megijedt), továbbá: 
üttem, siette, kötte, juttunk, itt, étt (ivott, evett), vettek (vetettek), 
fűttimk (fütöttünk), kiáttam, váttam (váltottam), s a háromszéki 
nyelvjárásban: ém, éd, é ; evők, étek, évék; tém, téd, té; tévők, téték, 
ték; vim, vid, vi, vivők, vitek, vivék, vik stb. (1. Lőrincz Ká
roly, i. m.).

A keleti székelység egyes nyelvjárásait az eddig említetteken 
kívül csak néhány sajátság külömbözteti meg egymástól. így pl., 
hogy az a-t á előtt csakis a csík-gyergyói nyelvjárás ejti á-nak; 
a -vei rag v-jét megőrzi a csík-gyergyói és a hétfalusi nyelvjárás : 
pénzvei, ökörvei, botval. Ugyancsak e két nyelvjárásnak szembetűnő 
sajátsága, hogy z, sz és néha zs, s előtt j-t ejtenek, főleg az igera
gozásban : liojszú, kalájsz, rojzsám, ojsztán; véjszém, téjszém, vég- 
szén ; hugza, ruhá)za, néjze, hogza, irtojzál; áíjsa, vejse, arajsa, bo- 
csájsa,, lájsa stb.

DJ M oldvai csángók nyelvjárása.*)

Már Szarvas kimutatta (Nelvőr I I I : 49), hogy a moldvai 
csángók nyelve egy a székelyekével, s alig van számba vehető sa

*) Irodalom: Gegő Elek, A moldvai magyar tele ékről; Veszély, 
Imets és Kovács utazása Moldva-Oláhlionban; Szarvas Gáb.r, A moldvai
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játsága e nyelvjárásnak, melyet a szókelységben meg ne találnánk. 
Most már pontosabban is kijelölhetjük e nyelvjárás helyét a szó- 
kelysóg körében; jellemző sajátságai ugyanis a keleti székelység- 
hez sorozzák, s ezen belül is minden tekintetben a csíki nyelvjá
rással egyezik. Kétségtelen tehát, hogy ez a raj Csík megyéből 
indult ki Moldvába.

Jellemzésére ugyanazokat a sajátságokat kell elsorolnunk, 
melyek a csíki nyelvjárást jellemzik. Epúgy megkülömböztetik a 
kétféle é-t — bár erre nézve egyik leíró sem ad pontos felvilágo
sítást — ; az *e helyén a tő első tagjában é á ll: ész, két, a második 
szótagban e : szeker, fedd, level, tehen, nehez; az *á-t úgy látszik 
diphthongusnak ( ié) : ién, iénekél, 1 értem, vagy í-nek ejtik: szigín, 
szüvire. Igen gyakran ejti ez a nyelvjárás a vegyesen képzett e-t : 
nem, derék, dehogy, valéhol stb. A csíki nyelvjárással egyezik az 
é'-zés, sőt gyakori az e még ö helyett is : ezétérték, érem, észve; to
vábbá az á előtti szótagban álló d (kaszám), az i helyett álló « 
(mii, kü) s viszont ü helyett i (rivid, Jisztél =  füstöl). Ilyen közös 
sajátság még a birtokos személyragozás többes 3. személyének -ik 
ragja: borik, szövik, magik, nállik, kertyik, vélik, a -vei rag «-jének 
megőrzése: húsval, régvei, sávval és: viszva, öszve, s az összevont 
igealakok: csálok, csász, csál: süttünk stb. Általános székely jel
lemvonás még az elbeszélő múlt s több összetett igeidő használata, 
végül a felszólító mód alakjának használata jelentő mód helyén: 
lássa, láthassa, rikőccsa, tapasszák.

A mi ezeken kívül e nyelvjárásnak különös eltérő sajátsága, 
az a környező oláhság hatása által jött létre. Ilyen különösen a 
sok oláh szó, szólásmód és mondatszerkezet. A hosszú idei külön 
élés folytán kifejlődött mássalhangzó-rendszerüknek egy különös 
vonása is, a palatális hangok hiánya, illetőleg kevesbedése. Mun
kácsi szerint az s, zs helyett a tiszta csángó falukban mindig sz, z 
hangzik, és s-t csakis a cs helyett ejtenek: sorda, sonka, serge. 
Ritka a gy is, helyette d-1 ejtenek: derék, dimölc, nadra, dözni, 
hodné, az ny helyett pedig n-1: enim, menecske, lánok, pisién; el
leniben gyakori a ty : tyérd, ityílet, mutyító új. Azt azomban semmi 
esetre sem állíthatjuk — mint Munkácsi (Nyőr, IX : 450) —, hogy

csángó nyelvről (Nyőr, I I I .) ; Munkácsi Bemát, A moldvai csángók nyelv
járása (Nyőr, IX, X.) és a Nyelvőr népnyelvi közleményei.
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ezzel a csángók a magyar nyelveek egy régibb állapotát őrizték 
meg. Hisz a mikor ők a székelyek közül kiváltak, ezek bizonyosan 
használták az s, zs, cs, gy hangokat, tehát magukkal is vitték új 
hazájukba s csak itt kezdették elhagyni. E mellett bizonyít Szarvas 
megfigyelése is, a ki így ír: «E sajátság (t. i. a palatális hangok 
kerülése) annyira nem általános s annyira ingadozó, hogy nem
csak egy helység lakói, hanem ugyanazon egy személy is nemcsak 
más-más, hanem ugyanazon egy szóban is mind a két kiejtést 
használja.» Tehát csak lassanként vesznek ki ezek a hangok a 
csángók nyelvéből.



HARMADIK SZAKASZ.

A m agyar ny e lv já ráso k  fontosabb sajátságai.

A magyar nyelvjárások leírása után tárgyalnunk kell még 
egyenként azokat a sajátságokat, melyek őket egymástól elvá
lasztják. Itt is csak a fontosabb hangtani és alaktani sajátságokra 
lehetek tekintettel, mivel egyrészt ezekre alapítottam a nyelvjárá
sok osztályozását is, másrészt meg a gyűjtők oly kevés tekintettel 
voltak nyelvjárásaink egyéb sajátságaira, hogy azokat az egész 
nyelvterület szempontjából tárgyalni ma még teljes lehetet
lenség.

A nyelvjárási sajátságok eredetének, mint fentebb láttuk, 
háromféle oka lehet: vagy újabb fejlődés folytán jött létre, vagy 
régibb állapot megőrzése, vagy pedig idegen hatás szülte. Az aláb
biakban rá fogok mutatni, — a mennyire nyelvtudományunk mai 
állapota engedi, — hogy az egyes tárgyalandó sajátságok keletke
zését e három ok közül melyikkel magyarázhatjuk meg. Kutatni 
fogom továbbá, hogy az egyes sajátságok mily módon és mily 
mértékben terjedtek el a magyar nyelvterületen, vagy annak egyes 
részein. S a nyelvjárási sajátságoknak ilyen módon történő vizs
gálata igazolni fogja azt, a mit már az I. szakaszban láttunk, 
hogy ez egyes sajátságok nem egyszerre lépnek fel pontosan meg
vonható határokon, és csak ritkán szorítkoznak egy nyelvjárás te
rületére, hanem lassanként terjednek el a nyelvterület egy na
gyobb részén, rendesen több nyelvjárásterületet is érintve.

I. Hangtani sajátságok.
A nyelvjárások hangtani sajátságai vagy a hangok képzése 

módjára és használatára, vagy pedig egyes hangoknak bizonyos
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irányban történő változására vonatkoznak. Mint eddig is láttuk, 
majdnem minden nyelvjárás elhagy egyet-kettőt az irodalmi nyelv 
hangjai közül, vagy — a mi a gyakoribb eset — újakat hoz létre 
az által, hogy a szokásos hangokat valamikép változtatja. És így 
az egyes nyelvjárások hangrendszere eltér egymástól, s igyekez
tem is ezeket az eltéréseket feltüntetni az egyes nyelvjárásterületek, 
néha nyelvjárások, magánhangzó-rendszerének összeállításával. Itt 
most egyenként fogok szólani a fontosabb hangtani eltérésekről, 
melyek az egyik vagy másik nyelvjárást jellemzik.

A) A  hangoknak  használata és képzésük  m ódja.

a) Magánhangzók.

Nyelvjárásainknak hangrendszere leginkább a magánhang
zókra nézve tüntet fel fontosabb eltéréseket, a mennyiben egyes 
magánhangzókat külömböző vidékeken külömbözőkép ejtenek, 
némelyeket nem használnak, néha meg újakat képeznek.

A köznyelv magánhangzóit a következő táblázat tünteti fel:

Mély hangok Magas hangok

felső nyelvállás u ú i í ü ü

középső nyelvállás 0 ó e é ö ő

alsó nyelvállás á a e

Eltér ettől minden egyes nyelvjárás hangzórendszere, mivel 
az irodalmi nyelv egyik élő nyelvjáráson sem alapszik, hanem töb
beknek vegyüléke, s e mellett bizonyos tekintetben a nyelv fejlő
désének régibb állapotát őrizte meg.

A legtöbb magánhangzót egyformán ejtik az egész nyelv- 
területen s csak néhányra nézve tér el egyes vidékek ejtése. A felső 
nyelvállású magánhangzók képzése mindenütt egyforma, csak a 
hosszú hangzók használatában van néhol eltérés. A középső nyelv, 
állással ejtett magánhangzók már több változást szenvedtek, főleg 
az által, hogy a magyar nyelvterületnek egy nagy része e rövid ma
gánhangzók közül egyet vagy többet nem ejt; a hosszú hangzó
kat is külömbözőkép képzik, sok helyenj diphthongusnak ejtik. 
Eltér némely helyen az alsó nyelvállású magánhangzók ejtése is.
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1. á. Ez a hang a nyelv alsó állásával képződik a szájüreg 
hátsó részében és pedig az ajak működése nélkül; így ejti a ma
gyar nyelvterület legnagyobb része. Csak két vidék beszédében 
képezik máskép ezt a hangot. A szlavóniai nyelvjárásban Szarvas 
d-nak jelöli, néha pedig diphthongusnak ( aú, ad, oá), de a képzés 
módját nem írja le. Az északnyugati nyelvjárásterület nagy része 
az á helyett d-1 ejt, azomban ez a hang nem mindenütt egészen 
az, mint az a-nak megfelelő bosszú hang. Az á és d között az 
egyedüli külömbség az ajak működése: mondhatjuk, hogy az á 
ajakműködés nélkül képzett d, míg viszont az d ajakműködéssel 
képzett á, mert nyiltsági fokuk egyforma. Azomban ezt az d-t sem 
ejtik mindenütt egyforma ajakműködéssel; Egerben csak kissé 
zártabb ajakkal ejtik az d-t, tehát á (v. ö. Nyőr XVIII : 17; XIX: 
271); másutt is megmarad a nyelvállás eredeti helyzetében, csak
hogy az ajak még az a állásánál is szűkebbre szorul, a képzett 
hang tehát a. E kétféle módon képezik az d-t majdnem az egész 
palócz területen, már Abauj megye nyugati részétől kezdve a kö
zépső palócz nyelvjárások mindegyikében, a sajóvölgyi, hernád- 
vidéki és zilahi nyelvjárásban; nyugaton a barsmegyei nyelvjárás
ban, délen Heves megyében, s megőrizte ezt az ejtést néhány-jász 
telepítvény is (Félegyháza, Dorozsma, Zenta). Hogy hogyan ké
pezik ezt a hangot minden egyes vidéken és hogy ejtenek-e he
lyette diphthongust és milyet, azt még sok helyen ezentúl kell a 
gyűjtőknek megfigyelni.

2. a, d, d. Az irodalmi nyelv csak a rövid a hangot ismeri, 
melyet a szájüreg hátsó részében a nyelv alsó állásával képezünk, 
hozzájárul az ajak első fokú működése. A magyar nyelvterület 
egy része, körülbelül ugyanaz, a melyik az á helyett d-t ejt, vi
szont az rt-t ajakműködés nélkül képzi, tehát rí. így ejt minden a-t 
a szlavóniai nyelvjárás és az északnyugati nyelvjárásterületnek 
körülbelül ugyanaz a része, a melyik d helyett d-t ejt. Ezenkívül 
ejti ezt a hangot Bajmok megmagyarosodott szerb lakossága is, de 
ma már csak d előtti szótagban, s az újabb nemzedék nyelvében 
ez is kezd kiveszni. Az utána következő szótagban álló d asszimi
láló hatásának kell tulajdonítanunk, hogy ez az idegen eredetre 
valló rí ép az d előtt álló szótagban maradt meg legtovább. 
Ugyanez az asszimiláló hatás a magyar nyelvterületnek egy más 
részén létre is hozta az d-t. A székelység nagy része ugyanis az



HANGTANI s a j á t s á g o k . 111

á előtt álló szótagban a helyett mindig d-t ejt, és pedig a maros
széki nyelvjárás, az egész nyugati székelység, a csík-gyergyói és a 
moldvai csángó nyelvjárás. A szlavóniai és a palócz nyelvjárások
ban ez az d és d lehet önálló fejlődés eredménye, vagy — a mi 
valószínűbb — a szomszédos idegen nyelv (tót, ill. horvát) hatása 
szülte (legalább az d-t), mint pl. Bajmokon; a székely földön 
azomban már nem láthatunk benne idegen hatást, hanem önálló
fejlődés eredménye a szomszédos á asszimiláló hatása követkéz- /
tóben. Ep ellenkező hatással van az á az utána következő szótag 
a-jára a nyugati és a dunántúli nyelvjárásterületen; ott az ilyen 
helyzetben álló a-t zártabb ajakkal ejtik ( q), vagy egészen o lesz 
belőle (lábq, vagy láibo).

Az a-nak megfelelő hosszú hangot (á) ismeri nyelvjárásaink 
legnagyobb része. Ez a hang kétfélekép jöhet létre. Gyakran elma
rad az a-t követő l, r s így lesz hosszúvá a magánhangzó (ára, 
tava, mekhát); ejti ilyenkor ezt a hangot a göcseji és zalai nyelv
járás, az egész dunántúli, alföldi és duna-tiszai nyelvjárásterület 
és a nyugati és déli palóczos nyelvjárások nagy része. A magyar 
nyelvterület keleti részén a után nem vész el a szótag és szó végén 
álló l, de előtte mégis megnyúlik a magánhangzó (tavai, álma) ; 
ugyanígy megnyújtja az a-t a szótagvégző r, j  ( tartom, ajtó). így 
ejti ebben a helyzetben az a-t az északkeleti, királyhágóntúli és a 
székely nyelvjárásterület.

3. e, $'. Az e hangot két nyelvjárásterület kivételével min
denütt ismerik s egyformán a nyelv középső állásával képezik. 
Láttuk, hogy e hang változása fontos külömbségeket hozott létre az 
egyes nyelvjárásterületek között; az alföldi nyelvjárásterület és a 
nyugati székelység oly irányban változtatta meg, hogy ajakműkö
déssel ejti, tehát ö lett belőle; ismerik azomban e területeken az 
e-t is és ejtik több egytagú szóban, valamint a mélyhangú szavak
ban. Teljesen elveszett ez a hang az északkeleti és a királyhágón
túli nyelvjárásterület kiejtésében, a hol nyíltabbá vált, tehát e lett 
belőle; csakis Kalotaszeg vidéke őrizte meg a Királyhágón túl ezt 
a hangot, s itt is a szokottnál valamivel nyíltabban ejtik, úgy hogy 
közeledik az e-hez, ( e). így nyíltabban ejtik ezt a hangot Nyíregy
házán is.

E hangnak teljesen megfelelő hosszúját (é), a mely széles
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ejtésű, csakis a nyugati székelység ejti ott, a hol e után az l elma
rad (/harcsa).

4. á. Majdnem minden egyes nyelvjárás leírása alkalmával 
szólnunk kellett a kétféle eredetű é-ről. A régi nyelvemlékek és a 
népnyelv eddigi vizsgálata *) is kétségtelenné tette, hogy a régi 
magyar nyelvben kétféle hosszú c hang volt: egy nyíltabb, mely a 
rövid e-nek felel meg (*é), s egy zártabb, az é'-nek megfelelő *é. 
Tudjuk, hogy a magyar nyelv fejlődése közben a rövid magán
hangzók oly változáson mentek keresztül, hogy egy fokkal nyíl
tabbakká váltak; azomban a hosszú magánhangzók már nem így 
változtak, ezek vagy megrövidültek, vagy, a mint ez esetben látni 
fogjuk, zártabbak lettek. Az *g-ből lett é, mialatt az *é a legtöbb 
helyen í-xé vált. Azomban nem mindenütt történt így a fejlődés. 
Némely helyen az á nem vált zártabbá, míg az *e tovább fejlődött 
s így a két hang teljesen egyformává vált. így ejt á-t mindkét hang 
helyén az alsódunántúli nyelvjárás s a zalai nyelvjárásnak vele 
érintkező része, továbbá a kiskúusági, szegedvidéki, sárközi és 
bácsmegyei nyelvjárás, a Tisza felső részén a zemplén-abauji és a 
hegyaljai, Erdélyben pedig a küküllőmegyei és marosszéki nyelv
járás. Egyenlővé fejlesztette e két hangot a sajóvölgyi nyelvjárás 
is, a mennyiben az első szótagban mindkettő helyett el-i ejt. 
Azomban ezeken a területeken sem ejtik ezt a két hangot minden 
egyes szóban egyformán, hanem vannak mindenütt egyes szavak, 
melyekben á helyett í-t ejtenek (ráz, típ), és a főnevek birtokos 
személyragozásában az egyes számú 3. személy más rag előtt ezek
ben a nyelvjárásokban is mindig i-vel van: kezin, fejit.

A magyar nyelvterület nagyobb része azomban külömböző- 
kép változtatta ezt a két hangot és pedig úgy, hogy az *é helyén 
álló hang mindig zártabb, mint az *e helyén álló. Az *ú-ből ren
desen í, i lett, néha diphthongus (lé, eé); néhol nem lett belőle 
egész t, hanem csak az á-nél valamivel zártabb hang, é ; így ejti 
az egész nyugati székelység s a háromszéki nyelvjárás. A Felső-

*) V. ö. Budenz József, A magyar nyelvben hajdan megvolt kétféle 
bosszú e, azaz é és é rül (Magy. Nyvszet, V.); Simányi Zsigmondi, A régi 
nyelvemlékek olvasásáról (Nyőr, IX : 3); Szántó Kálmán, A Bécsi és Mün
cheni codex hosszú é-jéről (n. o. 388), és: A hosszú é a nyelvjárásokban 
(u. o. X : 23); Arany János, Az e’-t í-re váltó tájszólásról (Hátrahagyott 
iratai, II. k.).
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Dunántúl keleti része szintén nem ejti í-nek, hanem az előbb em
lítettnél még zártabb é-t, vagyis az Z-nél valamivel nyíltabb han
got ejt (í). Többfélekép változott az *é ia. Ennél a hangnál még 
azt is tekintetbe kell vennünk, hogy a tő első tagjában áll-e, vagy 
valamely későbbi szótagban. Az első szótagban álló *é rendesen 
megőrizte hosszúságát, csupán a göcseji nyelvjárásban lett ekkor 
is e; a későbbi szótagokban igen sok helyt megrövidült s e lett 
belőle. A hol pedig megmaradt hosszú hangnak, ott vagy nyíltan 
ejtik (ej, mint a legtöbb palócz nyelvjárásban, vagy zártabbá vált 
s é lett belőle (ez történt a legtöbb nyelvjárásban), néhol pedig 
diphthongussá ( ié, e j  vált.

A kétféle eredetű é használatának megvilágítására szolgáljon 
a következő összeállítás. (A hol két betű van egymás mellett, ott az 
illető nyelvjárás egyik szóban az egyik, más szóban a másik han
got használja, vagy vegyesen mindkettőt is ; az elől álló hang a 
gyakoribb. A — után álló betű azt jelenti, hogy az illető hang a 
2-ik vagy 3. szótagban fordul elő.)

*e helyén áll: *é helyén á ll:
I. Rábavidéki nyvj. í, i

Őrségi és hetési nyvj. é ; — e i
Göcseji nyvj. e ié) í
Zalai nyvj. é ; — e é, i

II. Felsődunántúli nyvj. é é
Alsódunántúli nyvj. é í, í

III. Kiskúnsági és szegedvi
déki nyvj. é é

Duna-drávaközi nyvj vidék. é é, í
IV. Pestmegyei nyvj. é í, é

Bácsmegyei nyvj. é é, í
Tiszántúli nyvj. é í

Y. Felsőtiszai nyvj. é, eé í
Alsószamosi nyvj. é lé
Zemplén-abauji nyvj. é ; — e é, í

VI. Kalotaszegiés maros-szamos-
közi nyvj. é í

Küküllőmegyei nyvj. é é

Balassa. M. Nyelvjárások.
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VII. A. Mátra vidéki nyvj. é, e ; — e é, í ; éé, xe
Borsodi nyvj. é ; — e é, í
Karancsvidéki nyvj. e ; — e é ; — í, i
Ipoly vidéki nyvj. é; — e í

B. Sajóvölgyi nyvj. e\- — e e{
Hernádvidéki nyvj. é ; — e eé (? é)
Hegyaljai nyvj. é á
Zilahi nyvj. e (?eé) í

C. Nyugati palőczos nyvjok é í
D. Hevesmegyei és bükk-

aljai nyvj. é, é ; — e í, e
Felsőpestmegyei nyvj. e ; — e í
Jászsági nyvj. é í

VIII. A. Marosszéki nyvj. é á
B. Nyugati székelység e ; — e é
C. Csík-gyergyói nyvj. ié, eé ; — e *é, éé ; — í, i

Háromszéki nyvj. é é
Hétfalusi nyvj. é í, i

D. Moldvai csángó nyvj. e ; — e lé ; — í, i.

5. e, e. A rövid e-t mindenütt egyformán ejtik. A neki meg
felelő hosszú hang nincs meg a mai irodalmi nyelvben, de meg 
volt a régiben, s megőrizte néhány nyelvjárás, a miről már volt 
szó (4. p.). Ezen kívül ejti az e-t minden nyelvjárás ugyanazon 
esetekben, mint az «-t; vagyis a Tiszától nyugatra eső nyelvjárá
sok nagy része pótlónyujtáskor (ere, ement, kenek), míg a Tiszá
tól keletre esők a szótagzáró l, r, j  előtt ejtik (kelnek, erdő, 
fejni).

6. e. Ezt a hangot egész biztosan csak a székelység egy ré
széből ismerjük, a hol e helyén ejtik néha. Az e a nyelv alsó állá
sával képeztetik, tehát nála nyíltabb hangot már nem ejthetünk ; 
a szájüreget csak az által tehetjük nagyobbá, ha a nyelvet ki-sé 
visszahúzzuk. így képezzük az e-t, melynél a nyelv szintén alsó 
állásban van, csakhogy nem a szájüreg elülső, sem hátulsó részé
ben, hanem e két állás között, körülbelül a szájpadlás leghomo
rúbb része alatt. Ezt a hangot ejti a marosszéki, keresztúri, havas
aljai, gyergyói és a moldvai csángó nyelvjárás. Egyes szavakban a 
Dunán túl és Mátyusföldén is hallható ez a hang.

7. ee. Egyedül a küküllőmegyei nyelvjárás ismeri és hasz-
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nálja ezt a hangot ö helyett. Ez a nyelvjárás ugyanis a középső 
nyelvállással képzett rövid magánhangzókat mind egy fokkal nyíl
tabbá változtatta, s így lett az ö-ből is oe, a mi az e-nek teljesen 
megfelelő ajakhangú párja.

Ezek után összeállíthatjuk a magyar nyelvjárásokban meg
figyelt magánhangzók teljes táblázatát:

Mély hangok Vegyes
hangok Magas hangok

széles
ejtésű

szűk
ejtésű

széles
ejtésű

széles
ejtésű

szűk
ejtésű

Felső nyelvállás i í
í

Középső nyelvállás e 8 
e

é
é

Alsó nyelvállás á ái, á é e é

A jakhangzók.

Felső nyelvállás u ú ü ü

Középső nyelvállás 0 ó ö ö

Alsó nyelvállás a á 
a a oe

8. Hosszú magánhangzók. A magyar nyelvterületnek egy része 
a hosszú magánhangzókat kedveli, míg a másik rész inkább rövide
ket ejt, és pedig nyelvterületünk nyugati része a rövid magán
hangzókat kedveli, míg az északi és a keleti rész a hosszúakat; 
sőt azt is tapasztaljuk, hogy míg a nyugatra eső nyelvjárások az 
újabban keletkezett hosszú hangokat is megrövidítették, addig a 
keletre esők nemcsak a régieket őrizték meg, hanem fejlesztettek 
új hosszú magánhangzókat is.

Az í, ú, ü hangokat az első szótagban (hír, út, tűz) és a szó 
végén (szomorú, keserű)  röviden ejtik a Dunától nyugatra eső 
összes nyelvjárások, elleniben megőrizték hosszúságukat a Duná
tól keletre és északra eső nyelvjárások. E tekintetben a Duna való
ságos választó fal, s még oly esetben is, midőn pl. az alföldi nyelv
járásterület elterül a Duna mindkét oldalán, a dunántúli rész

8 15
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röviden ejti ezeket a magánhangzókat. A Danán túl csak pótló
nyújtás esetén ejtenek hosszú ú, ü-t, az í-i pedig csak *é helyén 
ejtik; sőt a nyugati nyelvjárásterület egy részén (őrségi és hetési 
nyelvjárás) még ez esetekben is rövid az i, u, ü. A Danától ke
letre már hosszú ez a három magánhangzó a szó tövében, s csak 
bizonyos ragok és képzők előtt rövidülnek meg (utat, tüzes). A Ti
szától keletre, különösen Erdélyben, gyakran megmarad a hosszú
ság ilyen ragok előtt is (utam, hittak, nyálat), sőt hosszan ejtik 
néha oly szavak első tagjában is, melyek másutt röviden hang
zanak (múlat, vidék, hivatal, tükör).

A tiszántúli vidék és Erdély megőrizte sok szóban a hosszú 
é-t is, a mi a nyugati részen már megrövidült s c-nek hangzik ; 
pl. igékben: szed, nyer, kél, ösmér; továbbá: nékem, véllem, éngem ; 
hémenyek, belémenyen.

Új hosszúságok keletkezésének két módját láthatjuk a mai 
magyar nyelvjárásokban. Vagy egy mássalhangzó marad el a szó
tag végéről s ez által nyúlik meg az előtte álló magánhangzó, 
vagy pedig a szótag végén álló l, r, j hatása következtében válik 
hosszúvá. Az előbbi jelenséget, midőn az elveszett mássalhangzót 
a magánhangzó hosszúsága pótolja, nevezzük pótlónyújtásnak; 
evvel a jelenséggel mindazon nyelvjárásokban találkozunk, a me
lyek a szótag végén álló l-t elhagyják; e mellett maga a magán
hangzó is megváltozhatik, a mint erről alább (23. p.) bővebben 
lesz szó. A nyugati nyelvjárásterület egy része, az őrségi, hetési és 
göcseji nyelvjárás ma már a pótlónyújtás által keletkezett hosszú 
magánhangzókat is röviden ejti ( ama, ement, tanút).

A két folyékony mássalhangzó (vagyis zönge hangok) l, r és 
a félhangzónak nevezhető j, miután erősen zöngés természetüknél 
fogva legjobban hasonlítanak a magánhangzókhoz, majdnem 
diphthongusnak nevezhető kapcsolatot alkotnak velük, és a hosszú 
magánhangzókat külömben is kedvelő vidékek az ily helyzetben 
álló rövid magánhangzókat megnyújtják (álma, erdő, örvend, bárba, 
ajtó). Ilyen ejtés dívik az északkeleti, királyhágóntúli és a székely 
nyelvjárásterületen.

A hosszú magánhangzókról szólva, meg kell emlékeznünk 
az erdélyi nyelvjárásoknak arról a sajátságáról, hogy ezek nem
csak a szólamok első tagját nyomósítják, hanem kiemelik a magas
sági hangsúlylyal egyes mondatok utolsó tagját is, s ilyenkor
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egyúttal meg is nyújtják az illető szótag magánhangzóját (v. ö. 
Nyőr XIX: 70).

9. Orrhangú magánhangzók. A magyar irodalmi nyelv és a 
legtöbb nyelvjárás tisztán ejti a magánhangzókat, úgy hogy kép
zésük közben a lágy íny teljesen elzárja az orrüreget, s a zönge 
csakis a száj üregen megy keresztül. Néhány nyelvjárásunk azom- 
ban olyformán ejt bizonyos helyzetben álló magánhangzókat, hogy 
a lágy íny leereszkedik s így az orrüreg megnyílik a zönge szá
mára is; így keletkeznek az orrhangú magánhangzók (lá'ka, 
mé'kíí, színház, szegi', légi'). Ezek a hangok úgy jönnek létre, 
hogy a szótag vegén álló m, n, ny, ^ képzése egybeolvad az előtte 
álló magánhangzó képzésével. Ha ugyanis magánhangzót képe
zünk, csakis a szájüreg áll nyitva, az orrhangú mássalhangzóknál 
elleniben csakis az orrüreg; a beszélő egyesítheti ezt a két külön 
képzésmódot úgy, hogy egyszerre nyitja meg mind a száj-, mind 
az orrüreget; így jönnek létre az orrhangú magánhangzók. Lehet
séges, hogy egyik vagy másik nyelvjárásban a két képzésmód ilyen 
egyesítése meg nem történt meg teljesen, vagyis az orrhangú ma
gánhangzó után még némileg hallható a mássalhangzó is (ménkű, 
szegi’)  ; ezt a gyűjtőknek pontosan meg kellene figyelniük.

Az orrhangú magánhangzókat több vidéken ejtik, s ez ejtés 
mindenütt külön önálló fejlődés eredménye. Az eddigi közlések sze
rint orrhangú magánhangzókat ejtenek a következő helyeken: Sop- 
rony, Győr, és Veszprém megyék egyes helyein, Nagy-Kőrösön, 
Kecskeméten, továbbá a szlavóniai és felsődrávai nyelvjárásban, 
végül a barsmegyei, esztergom-komáromi, a hevesmegyei és a 
felsőpestmegyei nyelvjárás egyes helyein.

10. Diphthongusok. A diphthongusok keletkezése többfelekép 
történhetik; vagy két egymás mellett álló szótag magánhangzója 
olvad egybe egy szótaggá, vagy valamely szótagnak végző mással
hangzója (l, j, v)  lesz magánhangzóvá s olvad egybe az előtte 
álló magánhangzóval, vagy végre egy hosszú hangzó válik mintegy 
ketté az által, hogy kapcsoló hang fűződik eléje vagy utána. A ma
gyar hangok történetében találkozhatunk a diphthongusok kelet
kezésének mind a három módjával, azomban mai nyelvjárásaink 
diphthongusai majdnem kivétel nélkül az utoljára említett módon 
keletkeztek. Ejtés közben ugyanis a nyelv nem képezi tisztán az 
illető hosszú magánhangzót, hanem a képzés idejenek egy részét
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arra fordítja, hogy nyíltabb vagy zártabb állásból indul ki s csak 
úgy megy át az illető magánhangzóra (aó, uó), ezek az emelkedő 
diphthongusok; vagy pedig a nyelv a magánhangzó ejtése után, 
mielőtt a következő hang képzését megkezdené, előbb egy pilla
natra egy másik, kissé nyíltabb vagy zártabb hangot ejt (óu, él), 
ezek az eső diphthongusok. A magyar nyelvjárásokban gyakoribb 
az emelkedő diphthongus, bár előfordul az eső is.

Diphthongus csakis hosszú magánhangzóból lehet; és pedig 
leginkább diphthongizálódik az ó, ö s mindkét féle é, néha az á is. 
Elterjedésüket nehéz egész pontosan megállapítani, mert gyüj" 
tőink nem fordítottak kellő gondot a diphthongusok megfigyelé
sére és képzésük módjának pontos megállapítására.

Leginkább diphthongizáló vidékek a nyugati nyelvjárásterü
let egy része, Debreczen városa és a palócz vidék. A nyugati nyelv
járásterületen diphthongusokat ejt ó, ö helyén a rábavidéki (uó, 
uö; őa, óa vagy ít®, úa) és a göcseji nyelvjárás (uó, üö), továbbá 
hallható még diphthongus néhol a Dráva mentén és a szlavóniai 
nyelvjárásban (aó, eö). Ugyanezek a vidékek á helyén is ejtenek 
diphthongust, és pedig a rábavidéki nyelvjárás *é helyén ejt *á-t, 
míg a göcseji nyelvjárás ugyanezt a diphthongust *é helyén ejti. 
Debreczen városában ó, ő, é helyén ezeket a diphthongusokat 
ejtik: aó, *ö, eé.

A legtöbb diphthongust a palócz vidék ejti, és pedig a kö
zépső palócz nyelvjárások, továbbá a sajóvölgyi és zilahi nyelv
járás, melyek ó, ö helyén aó, eö-t ejtenek, csakhogy az eddigi köz
leményekből nem tudjuk megítélni, emelkedő vagy eső diphthon
gusok-e ezek. Albert János szerint a mátravidéki és sajóvölgyi nyelv
járás diphthongusai esők : a°, e°; a mátravidéki *é helyén emelkedő 
diphthongust ejt (*é, ié), a sajóvölgyi mindkét é helyén esőt (e1).

A székelység diphthongusait eddigelé még nem figyelték meg 
elég pontosan; az é helyén diphthongust ejtenek a csíki és gyer- 
gyói, valamint a moldvai csángó nyelvjárás ( ié, éé ) ; de hogy az 
ó, ő helyén is ejtenek-e néhol diphthongust és milyeneket, arról 
még nem adhatunk számot (v. ö. Steuer, i. m. 14 — 17. 11.).

b) Mássalhangzók.

A mássalhangzók képzésének és használatának módja kevés 
eltérést mutat az egyes nyelvjárásokban; általában mindegyik
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nyelvjárásunk ugyanazokat a mássalhangzókat használja és egy
formán is képezi őket; csak az ly hangot nem ismeri nyelvjárá
saink nagy része.

11. ly. Ez a hang tulajdonképpen palatális liquida és ugyan
ott képződik; a hol az n y , j ; a nyelv egészen odaszorul a szájpad
láshoz s csak két oldalt hagy nyílást a zönge számára, s ez az 
l hangok képzésének jellemző sajátsága. Ezt a hangot ilyen ejtéssel 
nyelvterületünknek csak egy kis része, a palócz vidék, őrizte meg, 
és pedig legjobban a középső palócz nyelvjárások s még némileg 
az ezeket körülvevő vidékek, ú. m. a sajóvölgyi, barsmegyei és 
hevesmegyei nyelvjárások. Ezeken a vidékeken kívül sehol sem 
maradt meg ez a hang, hanem bizonyos irányban megváltozott. 
Ez a változás kétféle. Vagy megőrizte az ly képzésének helyét s 
maradt palaialis mássalhangzó, de a zönge már nem két oldalt 
szabadul el, hanem középütt keletkezik nyílás; így lett belőle j. 
Másutt meg úgy történt a változás, hogy megmaradt l hangnak, 
csakhogy a képzés helye átment a foghúsra, oda a hol az l rende
sen képződik. A nyugati nyelvjárásterület s a felsődrávai nyelv
járás mindig l-nek ejti, a Dunántúl keleti része némely szóban l-t, 
másokban j -1 használ; a Dunától keletre már mindenütt j  hang
zik helyette. Az északnyugati nyelvjárásterületnek az a része, a 
melyik nem őrizte meg az ly-1, szintén j-t használ, csak a nyugati 
nyelvjárásterület szomszédja, a Mátyusfölde, ejt l-t is.

c) A  hangok kapcsolatai.

12. Hiatus. A magyar kiejtés általános sajátságának tekint
hetjük azt, hogy szereti, ha a szótag mássalhangzóval kezdődik; 
ezért nem is tűri meg, hogy a kiejtésben két magánhangzó kerül
jön egymás mellé. A hol ez az eset beállana, vagyis hiatus jönne 
létre, kétfélekép segíthetünk rajta: vagy egy szótagba vonjuk 
össze a két érintkező magánhangzót (gcizdasszony, odanni), vagy, 
a mi gyakoribb, mássalhangzót szúrunk a két magánhangzó közé 
( léjány, kiját). Míg a magánhangzók összevonása csakis egyes 
szavakban fordul elő, a hiatus elkerülésének másik módja majd
nem egészen általános. Csak néhány nyelvjárás az ország nyugati 
szélén tűri meg a két egymás mellett álló magánhangzót; Vas
megyében megtűrik az ilyen ejtést loaim, hoa, az őrségi, hetési, 
göcseji és zalai nyelvjárás pedig kedveli is (vaok, naon, kilét stb.).
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/
Epígy megtűri, sőt néha keresi a hiatust a mátyusföldi nyelvjárás 
( naobb, aután, a oka). A magyar nyelvterület többi része semmi
kép sem tűri az ilyen ejtést, s j-t, h-t (bihal), néha v-i (dívó, kese
rítvén) ejt a két magánhangzó között.

13. Hangsúly. A hangsúlyozás módja egyforma az egész ma
gyar nyelvterületen; mindenütt a szavak, illetőleg szólamok első 
tagját nyomósítják s ez a nyomaték szolgál a mondat értelmének 
megvilágítására. Ezen a rendes hangsúlyozáson kívül a nyelvterü
let egy részén máskép is változik a beszélő hangja. Ez a másik 
hangsúlyozásmód a hang magasságának emelésén alapszik s czelja 
nem a mondat jelentésének változtatása, hanem egyszerűen csak 
figyelemkeltés; a hanghordozásnak ezt a módját szokás éneklő 
hangsúlynak nevezni.

Ezt a figyelemkeltő hanghordozást csakis a felsőtiszai nyelv
járás és a két erdélyi nyelvjárásterület használja (v. ö. Nyőr, 
XIX : 70). Valószintileg a palócz vidéken is hallható a rendestől 
eltérő hanghordozás, ezt azomban eddigelé még senki sem figyelte 
meg pontosan.

B )  A  hang-oknak változása.

a) Magánhangzók.

A magánhangzók változása három irányban történhetik : vál- 
tozhatik a nyelv magassága, vagy vízszintes helyzete, vagy pedig az 
ajak működése. Itt tekintettel leszek ugyan a változásnak mind e 
három irányára, de nem terjeszkedhetem ki minden egyes hang
változásra, hanem csak az olyanokról fogok szólani, a melyek egy 
bizonyos területen általánosak s az illető nyelvjárásokra nézve 
jellemzők.

A nyelv függőleges hely változásánál három fokot külömböztet- 
tem meg: alsó, középső és felső nyelvállást; ha tehát a hangoknak 
oly változását látjuk, hogy a nyelv magasabbra emelkedik, ekkor a 
hang zártabbá válik, míg ellenkezőleg, ha a nyelv helyzete alacso
nyabb lesz, a hangzó nyíltabbá vált. Tehát ebből a szempontból a 
magánhangzóknak kétfelé változásáról kell szólanunk: 1. zártabb 
hang áll a nyíltabb helyen (a : o : u ; — e : e : i ; — ö : ü), 
2. nyíltabb hang áll a zártabb helyén (u : o : a ; — i : é : e; — 
ü : ö : ce).
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A nyelvnek vízszintes mozgásánál is három fokot kulömbözte- 
tünk meg : hátsó, vegyes és elülső nyelvállást. Ezek közűi a magyar 
nyelv csak a hátsó (mély) és az elülső (magas) hangokat hasz
nálja (az egy é kivételével), s ezeket szorosan el is választja egy
mástól, úgy hogy rendszeres hangváltozás e két hangsor között 
elő sem fordul, s a hangrendnek csakis kivételes változásairól szól
hatunk.

Végül változhatik az ajak működése, es pedig vagy 1. ajak
hangzó áll nem ajakhangzó helyén (é : a ; — i : ii), vagy viszont
5. nem ajakhangzó áll ajakhangzó helyen (a : e; — ü : i).

a) Zártabb hang áll a nyíltabb helyén.
14. e : é, ö ; — a : u. E hangok zártabbá válásának három

féle esetét kell megkülömböztetnünk; ha az illető hang a) a szó
nak első tagjában van; b) ha a szónak belsejében ragok előtt áll, 
c) ha a szónak végén áll. Végül külön kell tárgyalnunk azt az 
esetet is, midőn a helyett o-t ejtenek egy előtte álló á hatása 
folytán, tekintet nélkül az a helyére.

a) A szónak első tagjában álló a leginkább az őt követő mással
hangzó hatása alatt válik zártabbá, és pedig leginkább v, r előtt: 
java, szóvá, borát, porázs, morlia, sorkantyú, parancs, és ebben a 
szóban vosárnap (v. ö. vesárnap). Ezt a jelenséget két egymástól 
távol eső vidéken találjuk, ú. m. a hetési, göcseji s némileg a szom
szédos felsődrávai nyelvjárásban, továbbá az egész székely nyelv
járásterületen. Néhány szóban előfordul a mátyusfoldi nyelvjárás
ban is.

b) Két nagy nyelvjárásterület ejt a szó belsejében ragok előtt 
a helyett o-t és e helyett é, ö-t (házamat, ágyadat, ruhákat; élete
mét, kezekét, ökrököt). Ezt a változást a hangsúly hatásának tulaj
doníthatjuk, mely változatlanul megőrzi, a mennyire lehet, a tő 
első tagjának hangzóját, de elhanyagolja a későbbieket. így vál
toztatta meg ezeket a hangokat az egész székely nyelvjárásterület 
s az északnyugatinak egy része, ú. m. a középső palócz nyelvjárá
sok, továbbá a sajóvölgyi, esztergom-komáromi, hevesmegyei és a 
jászsági nyelvjárás.

c) A szó végén e helyén álló zártabb hang, az é, ö' (vígé; 
vétté, érté; könyvi), szöttö, ütva) régibb alak megőrzése. (V. ö. 
Szinnyei, A birtokos személyragozásról, Nyőr XVII : 1). Vagyis a
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harmadik személy ragja, mely régebben á volt (v. ö. szemét), meg
rövidülve e lett, melyet nyelvjárásainknak legnagyobb része a szó vé
gén nyiltabbá változtatott; csak az a két terület őrizte meg, a mely 
külömben is megtűr középső nyelvállású rövid hangzót a szó végén, 
ú. m. az egész nyugati nyelvjárásterület és az északnyugatinak 
egy része, a középső palócz nyelvjárás, továbbá a sajóvölgyi és 
némileg a hevesmegyei nyelvjárás.

d) A disszimiláczió hatását kell látnunk abban, hogy a 
Dunántúl egész területén á után álló szótagban nem ejtenek a-t, 
hanem ennél zártabb hangot $-t vagy o-t. Az á-t ajakműködés nél
kül képezik, s ép ezért a következő szótagban — mintegy kárpót
lásul — annál erősebb az ajakzárás ( lábo, házom, járnok). Tehát 
ez a jelenség éppen ellenkezője annak a székely sajátságnak, hogy 
á előtt az a-t is ajakzárás nélkül ( á) képzik. Az a-nak ilyen zár
tabb ejtése tisztán dunántúli sajátság; egész következetesen ejti 
igy az egész nyugati nyelvjárásterület és a dunántúlinak legna
gyobb része; innen átment ez a sajátság a felsődrávai nyelvjárásba, 
és elterjedt némileg a Mátyusföldén és a Csallóközben is.

15. o : u; — ö : ü. A középső nyelvállású hangok zártabbá 
válását szintén külömböző okok hozhatják létre. Nincs nyelvjárá
sunk, melyben egyes szókban ilyen változással ne találkoznánk; s 
ezek vagy eredetibb alak megőrzései, leginkább idegen szavakban, 
vagy pedig a szomszédos mássalhangzó hatása alatt keletkeztek. 
Csak néhány egyes esetben jellemző vonása ez a zártabbá válás 
egyik-másik nyelvjárásnak.

a) A szótőben a zártabb ejtés legtöbbször oú, öií (*ovo, övö) 
diphthongus maradványa (v. ö. Nyőr XIII: 1); e fejlődés úgy tör
tént, hogy az eredeti két szótagból előbb ov, öv, majd diphthongus 
oú, óit, ill. °ú, °ű, s végre hosszú ú, ü lett. Egész következetesen 
végbement ez a változás az északkeleti és királyhágóntúli, valamint 
a nyugati nyelvjárásterületen ( lú, ű, kit, Ütni, szüni). Más nyelv
járásokban csak egyes szavak állapodtak meg a-vei (leginkább: 
ií, kit), a többinek hangzója ó, ö.

b) Epoly hatással van néhol az l is az előtte álló o, ö-re, 
mint a v, vagyis zártabbá változtatja. A fejlődés menete ugyan
olyan, mint az ov, öv szótagé; az í-ből ú, ü lesz, s az oú, öit 
diphthongus lassanként ú, ?í-vé válik (parancséit, pörüt). Azt már 
analogikus hatásnak kell tulajdonítanunk, hogy ma ott is u, ü áll,
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a hol az l még megmaradt: parancsolok, pöriilök. Ez a hangvál
tozás szintén dunántúli sajátság; hallható az egész nyugati és 
dunántúli nyelvjárásterületen, a zalait kivéve, de átcsap egy kissé 
a felsődrávai és a mátyusföldi nyelvjárás területére is.

c) Az őrségi, hetési és göcseji nyelvjárás a szó végén is kö
vetkezetesen végrehajtotta ezt a változást, úgy hogy szó végén 
ezekben a nyelvjárásokban soha sem áll ó, ő, hanem u, ü : akii, 
válii, esü, kettii.

(3) Nyíltabb hang áll zártabb helyén.
16. e : e ; — o : a ; — ö : ce. A középső nyelvállású rövid ma

gánhangzók nyíltabbá válása a magyar nyelvterület egy részének 
legjellemzőbb sajátsága. Ez a változás nem egyszerre történt s 
nem is egyformán állapodott meg az illető egész területen. Először 
az é kezdett változni s vált nyíltabbá az egész északkeleti éskirály- 
hágóntúli nyelvjárásterületen; itt is előbb a magas hangú szavak
ban történt meg a változás, míg a mély hanguakban (gyertya, 
deszka)  még ma is majdnem mindenütt az e-nél valamivel zártabb 
hangot ejtenek. A fejlődésnek ezen menetétől elmaradt Kalotaszeg 
vidékének nyelve; ez megőrizte az e-t, bár kissé nyíltabban, mint 
a dunamelléki vidékek. Az északkeleti nyelvjárásterület a válto
zásnak ezen a fokán megállapodott s a többi középső nyelvállású 
rövid magánhangzót (o, ö) rendesen ejti. Tovább folytatta ezt a 
hangváltozást a királyhágóntúli nyelvjárásterület, megkezdve az 
a ejtését is o helyett (bokar, álló, baráitam, adud, gondalam). Egész 
következetesen csak egy kis vidék, a küküllőmegyei nyelvjárás 
hajtotta végre ezt a hangváltozást, a mennyiben nemcsak e és o 
helyett ejt mindig e, a-1, hanem ö helyett is a nyíltabb ce-1 .

17. ú : ó; — ü : ő. A palócz nyelvjárások jellemző saját
sága, hogy l előtt (tanól, kéről) és a szó végén ( szomoró, keserö)  
mindig ó, ó'-t ejtenek ú, ü helyett. Codexeinkben nagyobbrészt 
ugyanezt a hangállapotot találjuk, s így ezt a régi állapot megőr
zésének kell tartanunk. Megvan ez a középső palócz nyelvjárá
sokban és némileg a velők szomszédos vidékeken.

Y) Magas és mély hangok változása.
18. Hangrend. A magyar nyelv oly élesen megkülömbözteti 

egymástól a magas és mely hangokat, hogy azok egymással nem
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igen váltakozhatnak, legfölebb egyes szavakban, ha egyik-másik 
nyelvjárás megváltoztatja az összetett szavak egyik alkotó részé
nek hangzóját, hogy az egész szó hangrendje következetesebb 
legyen. Az ilyen változás azomban nem jellemző az egyes nyelv
járásokra nézve. Fontosabb és jellemzőbb az a jelenség, hogy 
egy-két nyelvjárás megőrzi némely rag eredeti alakját az áltab 
hogy az illető rag nem illeszkedik a tőszóhoz. Tehát, míg a nyelv
járások nagyobb része az illető ragot vagy képzőt két vagy három 
alakjában használja, egy-két nyelvjárás csakis egy alakját őrizte 
meg. A ragok eredeti alakjának ez a megőrzése a göcseji és vele 
szomszédos nyelvjárások jellemző sajátsága. Göcsejben nem illesz
kednek a -vei, -nál, -hoz, -szer ragok és néha a -nek; ugyanezek 
megőrzik eredeti alakjukat az őrségi és hetesi nyelvjárásban; Vas 
megyében már csak a •vei nem illeszkedik, míg a zalaiban a -szer, 
a felsődrávai egy részében a -nál.

A -szer rag nem illeszkedik még a középső palócz nyelvjárá
sokban s a vele szomszédos vidékeken, továbbá a nyugati székely- 
ségben s a moldvai csángók nyelvében.

Nem illeszkedő rag még néhol a -vé (sassé, kutyáé vált), és 
pedig a palócz nyelvjárások egy részében, továbbá a háromszéki 
és csík-gyergyói nyelvjárásban.

§) Az ajakműködés változása.
19. e : ö. Ez a hangváltozás, az ú. n. ö-zés, mint láttuk, 

nyelvjárásaink egy részének kiváló jellemző vonása. Maga a válto
zás, hogy az e helyén a neki megfelelő ajakműködéssel képzett 
ö áll, nem egyszerre s nem egyformán ment végbe az illető egész 
területen. Lassú fejlődés eredménye az alföldi nyelvjárásterület 
mai állapota, a hol, néhány egytagú szó és a mélyhangúak kivé
telével (éggy, te, gyertya), minden e helyén ö áll. S ez az ö-zés nem 
is az alföldi nyelvjárásterületnek kizárólagos sajátsága, hanem 
megfigyelhetjük többé-kevésbbé a magyar nyelvnek majdnem 
egész területén.

Az első lépés, mely e hangváltozást megindította, az ajak
hangzók illeszkedése volt (v. ö. Nyőr, XIY : 345). A mai magyar 
nyelv ugyanis ajakhangzós szótag mellett nem tűr meg é'-t, hanem 
mindig ö-t ejt helyette: ivók, kérek, illők; jártok, kérték, jöttök : 
paphoz, kézhez, tűhöz. Tehát az ö-zés első stádiuma, hogy az illető
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nyelvjárás ii és ö után álló szótagban nem tűr meg é'-t, hanem csak 
ö-t. Ez ma közös sajátsága összes nyelvjárásainknak, s csak ott 
nem ejtenek ilyen helyzetben ö-t, a hol még az illeszkedés előtt 
e lett az é'-ből (jőjjen, tühez), mint a maros-szamosközi és a kü- 
küllőmegyei nyelvjárásban. Ez az illeszkedés ma olyan erejű, hogy 
a hol bármi oknál fogva c-ből e lett, s ez ü, ö után áll, a legtöbb 
helyen ezt is ö-nek ejtik (összö, szottö, ütvö, a rábavidéki nyelvjá
rásban, és ökrömöt, ötöt a székelységben); csak a palócz nyelvjá
rásoknak egy része tűr meg ajakhangzó után néha é'-t: szőtte, össze.

Ezután l előtt szaporodott az ö az e rovására. Azt már fen
tebb (15. p. b.) is láttuk, hogy az l úgy szokott hatni az előtte álló 
magánhangzóra, mint egy u vagy v, vagyis labializálja őket. így 
lett előtte az é'-ből is némely nyelvjárásban ö (föl, köli, fölhő) ; ezt 
tapasztaljuk a Tiszától nyugatra eső egész vidéken, vagyis az 
alföldi, dunántúli és nyugati nyelvjárásterületen, s átmegy ez a 
sajátság a Dunán is az esztergom-komáromi, barsmegyei és má- 
tyusföldi nyelvjárásba, s így ejti a nyugati székelység is. Evvel a 
sajátsággal összefügg, mint alább (27. p.) látni fogjuk, az a jelenség 
is, hogy a -hoz ragot ugyanezek a vidékek csak két alakban ejtik: 
hó, hő vagy ho, hó; vagyis a -hez alak eltűnt s a mélyhangú -hoz 
raggal csakis a magashangú -hóz áll szemben (útlió, székhö).

E változások után csak a szótőben s néha a ragok előtt ma
radt meg az e ; most már több helyen ezek is változni kezdtek, s 
lassanként minden é'-ből ö lett. Egész következetesen csak az al
földi nyelvjárásterület hajtotta végre ezt a változást; a duna-tiszai, 
dunántúli és nyugati nyelvjárásterületnek vele érintkező része 
szintén sok szóban ejt ö-t, de mégis gyakoribb az e, s minél 
meszszebbre megyünk az alföldi nyelvjárásterülettől, annál rit
kább az Ö.

Ugyanez a jelenség ismétlődik a székely nyelvjárásterületen. 
A keresztúri nyelvjárás teljesen ö-ző, a nyugati székelység többi 
nyelvjárásában annál kevesebb az ö s gyakoribb az é', minél köze
lebb jutunk a keleti székelységhez, mely már teljesen é'-zö.

20. i : ü. E két hang sok szóban váltakozik egymással a nél
kül, hogy azt az illető nyelvjárásokra nézve jellemzőnek tarthat
nék (fizet, füzet; idő, üdö). Egy-két nyelvjárásban mégis fontos az 
egyik hang gyakorisága a másik rovására. Eredetibb hangnak ez 
esetben is az ajakműködés nélkül képzett i-t kell tartanunk, mely
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bői ópúgy lett gyakran ü, mint az e-ből ö. Tehát ott, a hol gyakori 
az ü, újabb fejlődést kell látnunk, míg az i-s ejtés a régibb álla
pot megőrzése.

Majdnem ugyanazok a vidékek ejtenek gyakran ü~t, a hol az 
ö-zés is divatos, így első sorban a nyugati nyelvjárásterület, to
vábbá a dunántúli, valamint a duna-tiszai és alföldi nyelvjárás
területnek nagy része, csak az alsódrávai nyelvjárás őrizte meg 
sok szóban az i-t. Gyakori az ü a székely nyelvjárásterületen is. 
Az ellenkező sajátságot, az i megőrzését sok szóban, látjuk a két 
e-z'ó nyelvjárásterületen (északkeleti és királyhágóntúli), továbbá a 
palócz nyelvjárásokban, melyek az ö-zés terjedésének is legjobban 
állottak ellen.

b) Mássalhangzók.
21. Palatális mássalhangzók A magyar nyelv palatális más

salhangzói (gy, ty, ly, ny) gyakran az által jöttek létre, hogy a 
megfelelő dentalis mássalhangzó ( d , t , l ,n )  után egy j  következett 
(acl-ja : agygya ; lát-jak : láttyuk) ; az így egymás mellé került két 
mássalhangzónak egymáshoz úgyis közel álló artikuláczióját nem 
végzi külön a nyelv, hanem egyesíti őket: a dentalis explosiva és 
a palatális spiráns egyesüléséből palatális explosiva lett, és a kép
zés időtartama is megfelel a két külön képzett hang időtartamá
nak. Ezt a hangváltozást végrehajtotta az egész magyar nyelv- 
terület.

Nyelvjárásainknak egy része azomban még tovább ment 
ebben az irányban s nemcsak j  előtt képez palatális mássalhang
zót, hanem i, ü, s néha más magas hangzó előtt is: tyűkör, ütyi; 
Bangyi, gyió, szegyi, négy egyik; Palyi, allyig; irnyi. Ezt a válto
zást szintén asszimiláló hatás hozza létre; a szájpadláshoz közel 
képzett i, ü ezen a helyen képezteti már az előtte álló mással
hangzót is. Ez a hangváltozás a palócz nyelvjárások jellemző sa
játsága, s megtaláljuk az egész északnyugati nyelvjárásterületen. 
Egyedül ez a nyelvjárásterület, mely ennyire kedveli a palatális 
ejtést, őrizte meg az ly hangot.

22. j  : gy, ty. Ez a hangváltozás csakis mássalhangzó után 
fordul elő (párgya, vággyá; kálaptya, raktyák), és pedig zöngétlen 
explosiva után ty, zöngés explosiva és r után gy lesz a 7 -ből. Ma
gában e változásban a hang erősbülését kell látnunk, mi által az
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átmenet egyik hangról a másikra könnyebb lesz; az explosiva 
után könnyebb ismét explosivát ejteni, mint zöngés spiránst, a 
mennyiben a hangszalagok előbbi helyzetükben maradnak, csak a 
nyelv zárja el egészen a szájüreget a j  képzésének helyén. Tehát a 
keletkezett explosiva minősége is megegyezik az előtte álló más
salhangzó minőségével. Ez a hangváltozás a dunántúli vidék sa
játja; megvan az egész nyugati és dunántúli nyelvjárásterületen, 
sőt átment a felsődrávai nyelvjárásba is.

23. Az l elhagyása. A magyar nyelvterület egyik legáltaláno
sabb hangváltozása, hogy a szótagzáró l a szó belsejében épúgy, 
mint a szó végén elmarad. Azomban ez a hangváltozás nincs egy
formán elterjedve az egész nyelvterületen, sőt ellenkezőleg mai 
állapota is szépen megvilágíthatja az egész változás keletkezését 
és lefolyását. Ez a jelenség egyik legszebb példája annak, hogy 
kezdődik egy hangváltozás, hogy halad tovább az illető nyelv te
rületén lépésről lépésre, s hogy növekszik és gyarapszik s von a 
maga hatáskörébe minél több egyes esetet azokon a területeken, a 
hol egyszer lábát megvetette.

Az a hatás, melynek következtében a szótag végén álló l el
veszett, nyelvterületünk nyugati és északi részén kezdett működni 
s onnan terjedt kelet felé egész az erdélyi magyarságig. A székely 
területen újra kezdődött ez a változás, s ott is nyugatról keletre 
haladt. Hogy ez valóban így történt, kétségtelenül bizonyítja az, 
hogy e hatás következtében a legmélyrehatóbb változásokat a nyu
gati és északi részen találjuk, míg a keleti rész még ma is nagyobb
részt a régi állapotot őrizte meg. Úgyannyira, hogy ha keletről 
nyugatra menve vázoljuk a mai állapotot, magunk előtt láthatjuk 
e hangváltozás egész történeti fejlődését.

Már láttuk fentebb (8. p.), hogy az I, megnyujtja az előtte álló 
s vele egy szótagba tartozó magánhangzót; ez az első lépés, mely 
ezt a változást megindíthatja. Mihelyt hosszabbá válik a magán
hangzó, képzésének időtartama magába foglalja az l képzésének 
idejét is, úgy hogy ez feleslegessé válik, elmarad. Első sorban oly 
esetekben maradhat csak el az l, a hol nincs külön functiója, 
mint pl. a szó belsejében; míg a szó végén, s a ragokban sokkal 
fontosabb és jelentősebb, semhogy oly könnyen elmaradhatna. Ez 
az oka annak, hogy mindenütt előbb maradt el a szó belsejében 
levő l, mint a szó végén álló, s minden egyes nyelvjárásunk ma is
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egy fokkal hátrább áll a szó végi l elhagyására nézve, mint a szó 
belsejében álló l-1 illetőleg. A szóvégi l megőrzését elősegíti az is, 
hogy gyakran magánhangzóval kezdődő szó következik utána, s 
így a szóvégi l-bői szótagkezdő mássalhangzó lesz.

E hangváltozásnak legkezdetlegesebb állapotát láthatjuk a 
királyhágóntúli nyelvjárásterületen. Itt az l megnyujtja az előtte 
álló magánhangzót, de csak ritkán marad el; szó végén mindig 
megmarad, szó belsejében pedig csak o, ö után hagyják el (Kalota- 
szegen néha a, e után is). Csak alig egy lépéssel haladt tovább az 
északkeleti nyelvjárásterület, a mennyiben itt az l a szó belsejében 
néha u, ü és á után is elmarad; így állapodott meg a duna-tiszai 
nyelvjárásterületnek tiszántúli része is. A Tiszától nyugatra már 
mind jobban fogy az l ; az alföldi nyelvjárásterületen még legjob
ban a kiskúnsági nyelvjárás őrzi meg; ez szó belsejében csak 
o, ö, u, ü és á után hagyja el, azomban kezdi már elhagyni szó 
végén is egyes ragokban (házbú, kézzé, rosszá) s az igék 2. szemé
lyében ( vótá, írná). Még gyakoribb az l elhagyása a szegedvidéki, 
valamint a pest- és bácsmegyei nyelvjárásban; itt a szó belsejében 
kevés kivétellel elmarad; szó végén is már gyakrabban marad el, 
így egyes szótők végén, főleg o, ö után, továbbá a névragok végén 
mindig és az igék 2. személyében. A Dunán túl a tőszó végén már 
a, e után is elmarad (aszta, haza) és az igék 3. személyében is: 
tanú, kerít, felé, á (áll). Teljesen és egész következetességgel a nyu
gati nyelvjárásterületen ment végbe ez a hangváltozás; itt elmarad 
minden szótag- és szóvégző l, sőt még azok az Z-ek is, melyek e 
nyelvjárásterület sajátsága szerint ly, Ij helyén állanak : kirá, Mihá, 
á (állj), kerít (kerülj).

Ugyanígy halad az l elveszése északon is a Tiszán innen. Az 
északkeleti nyelvjárásterülettel érintkező hegyaljai nyelvjárás még 
csak a szó belsejében o, Ö után hagyja el, szó végén megőrzi a 
sajóvölgyi, hernádvidéki és a, e után a borsodi nyelvjárás; azom
ban a többi középső palócz nyelvjárás valamint a nyugati nyelv
járások mindig elhagyják, sőt ezekben még a szóvégi ly is hasonló 
sorsban részesül. A déli palóczos nyelvjárások nagyobbrészt szin
tén elhagyják a szó végén is.

A székely nyelvjárásterületen újra kezdődik ez a változás; a 
nyugati székelység szó belsejében mindig elhagyja az l-1, s még 
szó végén is, ha utána mássalhangzó következik. De a homoród-
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vidéki nyelvjárás már csak o, ö után hagyja el, s a szó végén min
dig megtartja, viszont a csík-gyergyói nyelvjárás elhagyja néha 
a, e után is a szó belsejében, míg a többi keleti székely nyelvjárás 
csak o, ö és néha u, ü után hagyja el, a szó végén pedig meg
marad.

Az ily módon elvesző l helyét rendesen a magánhangzó 
hosszúsága pótolja; csak a nyugati nyelvjárásterület egy része 
rövidítette meg az így keletkezett hosszú magánhangzókat is 
( ement, házbu) ; itt tehát az 1-nek semmi nyoma sem maradt. Sok 
esetben a magánhangzó hosszúságán kívül még más változás is 
tanúskodik az eltűnt l mellett. Már fentebb is láttuk (15, b. és 17.), 
hogy az l gyakran megváltoztatja az előtte álló magánhangzót, a 
mely a legtöbb esetben zártabbá válik, csak a palócz nyelvjárá
sokban lesz az ú, ü nyíltabbá. Ha azután az l el is vész, a magán
hangzó változása megmarad.

A következő két lapon levő táblázatban összeállítom, hogy mi
lyen változásokon mennek keresztül az l-re végződő szótagok az 
egyes nyelvjárásokban, és pedig oly sorrendben, hogy kitűnjék, mint 
vész el lassanként mind jobban ez az l. (Lásd 130. és 131. 11.).

24. Mássalhangzók illeszkedése. Általános jellemvonása a ma
gyar kiejtésnek, hogy szereti az egymás mellett álló mássalhang
zókat a képzés módjára és néha helyére nézve is, minél egyfor
mábbá tenni (v. ö. Phonetika elemei, 11.4. és 116. 11.). Nyelvjárá
saink egy része tovább megy ebben a tekintetben és asszimilálja 
néha az egymás mellett álló mássalhangzókat akkor is, ha mind
egyikük külön szóhoz tartozik. Ez leginkább egytagú szavakkal 
történik (egy, hogy, úgy, ez, az, meg), pl. éh ház, ét templom, hov 
vót, aj jó, ev vót itt, méttalálom. A mássalhangzók ez asszimiláló- 
dása főleg nyelvterületünk nyugati részének sajátsága; választó 
vonal a Tisza, ettől nyugatra mind az északnyugati nyelvjárás
területen, mind pedig a Duna-Tisza közén és a Dunántúl egész 
területén megvan ez a sajátság, és pedig annál erősebben fejlődött 
ki, minél nyugatabbra megyünk. Elleniben a Tiszától keletre eső 
összes nyelvjárásokban változatlan marad a mássalhangzó, legfel
jebb zönge tekintetében illeszkedik (éty könyv, úty háttá).

A Dunántúl déli és nyugati részén a szó belsejében is tovább 
halad a mássalhangzók illeszkedése, mint másutt; ez a vidék ugyanis 
zönge nélkül ejti a t után álló v-t: ötfen, hatfan, hitfány; asszimi-

9Balassa' M. nyelvjárások.
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lálja a szóvégi t, s-t a következő szó zöngés mássalhangzója előtt: 
id vót, ód ben (ott benn), itt izs van.

II. Alaktani sajátságok.

Itt csak néhány fontosabb rag alakjáról és használatáról 
akarok szólani, a mennyiben az az egyes nyelvjárásokra nézve 
jellemző.

A)  N évragok.

25. -bán, -ben. A hol kérdésre felelő helyhatározó ragot egy 
nyelvjárásunk sem ejti ebben az alakjában, hanem -ba, -be. Ebben 
nem láthatunk egyszerű hangváltozást, a mennyiben a szóvégi n 
a magyarban nem vész el, hanem a kétféle irány (hol és hova,) 
összezavarását, miáltal a rag is egyformává lett. Ehhez hasonló 
jelenség az, midőn az északkeleti nyelvjárásterület egy része 
(Szatmár, Szabolcs, Zemplén megye) a -nál ragot használja a hova 
kérdésre is : Kinél mícc ? — Bírónál; valamint az is, hogy a 
zemplén-abauji, a kalotaszegi s a maros-szamosközi nyelvjárás a 
-ni ragot használja hol és hova kérdésre egyaránt.

26. -ból, -bői; -ról, -röl; -tói, -tol. E ragok egyformán változ
nak nyelvjárásainkban és pedig mindig az illető nyelvjárás hang
tani törvényei szerint. Változtathat a rag alakján első sorban az, 
hogy az illető nyelvjárás elhagyja-e a szóvégi l-t vagy nem, más
részt, hogy a magánhangzó megmarad-e ó, ó'-nek, vagy zártabbá 
válik, sőt néha meg is rövidülhet. Legjobban megőrizték e ragok 
alakját a székely nyelvjárások; a keleti székelység s a marosszéki 
nyelvjárás -ból, ból alakban használja, míg a nyugati székelység 
elhagyja az l-t, ha utána mássalhangzón kezdődő szó következik. 
A királyhágóntúli nyelvjárásterület szintén megtartja az l-t, de a 
hangzó már ú, a (-bál, -bál), csak Küküllő megyében -ból, -bői. 
Zártabb magánhangzóval ejti az egész tiszántúli vidék, ú. m. az 
északkeleti nyelvjárásterület, a tiszántúli nyelvjárás, továbbá a 
zilahi és a hegyaljai nyelvjárás; csak az alsószamosi nyelvjárás 
ejti palóczosan ó, ó'-vel (-ból, bői). A Tiszától nyugatra elmarad 
az l s a magánhangzó hosszú (-bú, -bú), de ha a következő szó 
magánhangzója előtt megmarad az l, az u, ü röviden hangzik (-bul,
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-biil) ;  így ejtik a Tiszától nyugatra eső összes nyelvjárások, csak a 
nyugati nyelvjárásterület s a felsődrávai nyelvjárás ejt akkor is 
rövid magánhangzót, ha az l elmarad (-ha, -bű). Az északnyugati 
nyelvjárásterület szintén elhagyja az l-1, s a középső nyelvjárások 
ó, ó'-vel ejtik ( -hó, -bo), a többi ú, a-vel ( -bú, -bű).

27. -hoz, -hez, -hoz. A legváltozatosabb alakú rag, melyet a 
legkülömbözőbb hangtani törvények módosítanak. A ö-ző nyelv
járások nem ismerik a -liez alakot, az e-zők meg nyiltabb hangzó
val ejtik (-hez), sőt a maros-szamosközi és kiiküllőmegyei nyelv
járás az o-t is nyíltabban ejti (-ház). Ehhez járul, hogy végső 
mássalhangzója is változik, a mennyiben l ( -hol, -höl), vagy 
n ( -hon, -hon)  állhat a z helyén, sőt a mássalhangzó el is ma
radhat.

A ragnak eredeti alakja •hoz (v. ö. hozzám), ebből lett illesz
kedés által -hez, ajakhangzók mellett -hoz. A szóvégi z-t csak a 
Tiszától keletre eső vidék egy része őrizte meg; e mellett a ragot 
hármas alakjában csakis a marosszéki és a keleti székelység hasz
nálja, míg az ö-ző nyugati szekelység csak két alakját ismeri (-hoz> 
-hoz). A többi nyelvjárásban már kezd elveszni a z ; így a tiszán
túli és a kalotaszegi nyelvjárás vegyesen használja a -hoz, -hez, 
-hoz és -ho, -he, -hó alakokat. Az e-zö vidékek a -hez magánhang
zója helyett nyíltabbat ejtenek (-hez), s náluk a -hoz alak is ritka; 
a felsőtiszai nyelvjárásban a z is elmarad ( ho, -he); így ejti a zi
lahi nyelvjárás is, míg a zemplén-abauji nyelvjárás megtartja a z-t 
(-hoz, -hez, ritkán -hoz). Mindkét alak nyíltabbá vált a maros- 
szamosközi és a kiiküllőmegyei nyelvjárásban (-ház, -hez).

A Tiszától nyugatra eső vidékek ejtését már nem érthetjük 
meg a -hoz alakból, hanem fel kell tennünk, hogy mellette meg
volt a -hol alak is. A Duna és Tisza közében és a Dunán túl ma is 
ejtik a -hol, -höl alakot, ha utána magánhangzó következik, s ezt 
nem tarthatjuk ham s analógia szülöttének a -hó, -hő-bői, mint 

' csolkol, pélpa (Simonyi, Analógia hatása, 7. 1. és Magy. névrago
zás, 21. 1.). A paphol, késhöl alaknak meg kellett előznie a -hó, -hő 
alakot, mert a hosszú magánhangzót ép az l kiesése okozta (v. ö. 
■bú, ■bű ebből -bul, -bűi), s egyébként is e ragon csupa olyan vál
tozást látunk, a mit az l szokott okozni; a magánhangzó hosszú
ságán kívül erre mutat az is, hogy a Tiszától nyugatra csak két 
alakban használják -hó ( -hol) és -hö (-höl), s ezt az ö-ző ejtést csak
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az l hatása magyarázza meg (v. ö. kő, fő  e h. kell, fel). Végre a 
-hol, -höl alakból érthetjük csak meg a szegedvidéki nyelvjárás 
-hon, -hőn ragját, mely nem egyéb, mint *holon, *hölön összevo
nása (v. ö. nékün ebből nélkiilön, mán ebből maron). Tehát fel kell 
tennünk, hogy e rag eredeti alakja, melyből a mai alakokat ma
gyaráznunk kell, a Tiszától keletre -hoz, -hez, -hoz, míg a Tiszától 
nyugatra -hol, -hel, -hol.

A Duna és Tisza közében (pest- és bácsmegyei, kiskunsági 
nyelvjárás), valamint a duna-drávaközi és dunántúli nyelvjárások 
területén a -hol, -höl és -hó, -hő alakokat használják; így ejti a 
Duna bal partján az esztergom-komáromi és a mátyusföldi nyelv
járás is. A zalai nyelvjárásban a -hó, -hő mellett hallható a rövid 
liangzós -ho, -hó alak is ; a nyugati nyelvjárásterületen, mely az 
l elveszésekor is rövid magánhangzót ejt, általános ebben a ragban 
is a rövid magánhangzó, és pedig a rábavidéki, mely éppen nem 
ö-ző, három alakban használja (-ho, -he, -hó), míg a göcseji, őr
ségi és hetési nyelvjárás csak egy alakját ismeri s ez nem illeszke
dik a tőhöz (férho).

Az északnyugati nyelvjárásterület keleti része úgy használja 
e ragokat, mint a felsőtiszai nyelvjárás; a többi részen más
salhangzó nélkül és rövid magánhangzóval ejtik és pedig három 
alakban (-ho, -he, -hö), csak a hars- és hevesmegyei ejti két alak
ban (-ho, -hö).

28. -val, -vei. Ez a rag is többfélekép változik az egyes nyelv
járásokban a szerint, hogy a végző l megmarad-e vagy nem, meg
változik-e az előtte álló magánhangzó, és hogy illeszkedik-e a 
kezdő v a szóvégi mássalhangzóhoz ? Az £-t e rag végén is csak 
azok a vidékek hagyják el, melyek egyáltalán el szokták hagyni az 
Z-t a ragok végén, vagyis a Tiszától nyugatra eső egész terület és 
a nyugati székelység. Az l előtt álló magánhangzó ugyanazokon a 
változásokon megy át, mint a melyek az illető nyelvjárásban az 
ily helyzetben levő a, e-t rendesen érni szokták; vagy egyszerűen 
meghosszabodik (á, é), vagy zártabbá válikYó, é) vagy diphthon- 
gus lesz belőle (au, ei); a keleti részen pedig az l megmarad s a 
magánhangzót hosszan ejtik. Mindezeket a változásokat feltünteti 
a 130—131. lapon összeállított táblázat.

Fontos még az is, hogy hogyan változik az egyes nyelvjárá
sokban a rag kezdő mássalhangzója. Rendesen csak két magán
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hangzó között marad meg a v, míg mássalhangzó után asszimilá
lódik (kézzel). Azomban az őrségi, hetési és göcseji nyelvjárás 
magánhangzó után sem ejti a r-t, ezenkívül a rag nem is illesz
kedik a mély hangú szavak mellett: kapájje, őmájje (kapával, 
almával). Viszont a palócz nyelvjárások és a székelység egy része 
mássalhangzó után is v-t mondanak: botvau, embérvé; magamval, 
pénzvei. így ejtik e ragot a középső palócz nyelvjárások s a velük 
érintkező hars- és hevesmegyei nyelvjárás, továbbá a székelység 
körében a csík-gyergyói, hétfalusi és moldvai csángó nyelv
járás.

29. -nőtt, -nól, -ni. E helyhatározó ragokat ma a magyarság
nak csak egy része ismeri és használja személynevek és személyt 
jelölő köznevek mellett: bírónőit, papnál, Jánosai. Az egyes ragok 
alakjára nézve eltérnek egymástól a külömböző vidékek. Teljes 
alakja a hol kérdésre nőtt, -nőtt, a honnan kérdésre -nól, -női, és a 
hova kérdésre -n i; ma azomban ezeket az alakokat egészen így 
egyik nyelvjárás sem használja. Leggyakoribbak e ragok a palócz 
vidéken ; és pedig mind a hármat használja a mátravidéki, bor
sodi, karancsvidéki és sajóvölgyi nyelvjárás -nőtt, -nőtt; -nó, -nő 
(-nú, -níí)  és -nyi alakban. A rajtuk végbement változást a palócz 
nyelvjárások hangtani törvényei okozzák; i előtt a mássalhangzót 
palatalisan ejtik s az / a szó végén elmarad. Innen nyugatra már 
ritkább a használatuk; az ipolyvidéki és barsmegyei nyelvjárás a 
-nól, -női ragot már nem ismeri, a -nőtt, -nőtt is ritka, míg a -ni 
használata általános, még a hol kérdésre felelve is. Messzebbre 
nyugaton és délen már egyik ragot sem ismerik.

A palócz vidéktől keletre a Tisza felett, valamint Erdélyben 
is általános e ragok használata. Ugocsa megyében, Zilah vidékén, 
valamint a maros-szamosközi nyelvjárásban még ismerik mind a 
három ragot; a hol kérdésre felelő -nitt, analogikus hatás folytán 
jött létre a -ai-nek megfelelően, de már ritkán használják, gyako
ribb a hol kérdésre is -ni. A másik két rag alakja -ni és -níd, -nül, 
vagy -nól, -női. Szilágy megyében, a zemplén-abauji és a kalota
szegi nyelvjárásban, csak a -ni alak ismeretes, mely egyaránt felel 
a hol és a hova kérdésre; a -níd nagyon ritka. A két rag ez egybe
esése a két külömböző functiónak ópoly összezavarása- által ke
letkezett, mint a hogy -bán, -ben helyett ma már mindenütt -ba, be 
használatos, A székelységben is használják mind a három ragot
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ilyen alakban: -mii; •núl, -nül ("a nyugati székelységben -mi, 
-níí) ;  -ni.

30. Birtokos személyragozás. Nem tárgyalhatom itt a magyar 
nyelvjárások birtokos személyragozását egész terjedelmében, ha
nem csakis néhány személy ragjának eltérő alakjairól lesz szó. Az 
egyes nyelvjárások hangtani törvényei, mint azt az eddigiekben 
eléggé láttuk, többfélekép változtatják a birtokos személyragokat 
is. A Dunán túl ugyanis az a helyett q, o-t ejtenek, ha az előtte 
álló szótagban á van (házom, lábo); a palócz és székely nyelvjárá
sok pedig a rag a, e-je helyett rendesen o, é, ö-t ejtenek (lábodot, 
kezemét). Ezenkívül a Dunán túl a j-bői is mássalhangzó után 
gy, ty lesz (párgya, aptyuk). Különösebb változás csak a többes 1. 
és az egyes és többes 3. személy ragjánál fordul elő.

A többes szám 1. személyének ragja rendesen -nnk,-ünk; azom- 
ban néhány nyelvjárás nyiltabb hangzót ejt helyette. A göcseji, őr
ségi és hetési nyelvjárásban a rag magánhangzója egészen nyilt: 
házank, kezenk, a mi szabályosan megfelel a HB. uromk alakjának. 
A sajóvölgyi és a középső palócz nyelvjárások pedig megőrizték az 
o, Ö-t és hosszan ejtik: harangónk, papónk.

Az egyes szám 3. személy ragjának magánhangzója rendesen 
nyilt a, e, s csak ott ejtik zártabban, a hol az illető nyelvjárás egy
általán kedveli a magánhangzók zártabb ejtését szó végén, mint 
az egész nyugati nyelvjárásterületen és a palócz vidéken (keze, 
végé). A palócz nyelvjárások máskép is változtatták ezt a ragot, a 
mennyiben az eredeti -je szótag helyén i-t ejtenek (bori, ízi), 
épúgy mint az igék 3. személyében ( üti, kéri). Használják ezt az 
i végű 3. személyt a középső palócz nyelvjárások, a sajóvölgyi, 
hegyaljai s mellettük a zemplén-abauji nyelvjárás; hallható to
vábbá az alsódrávai nyelvjárásban is.

A többes szám 3. személyének ragja -ok, -ék, -ök, mely bá
rom irányban változott. A nyelvterület északi és keleti részén a 
magánhangzó (o, é, ö) vagy változatlan maradt, vagy a rendes 
hangfejlődes szerint nyiltabbá vált (-ak, ek) ; elleniben a nyugati 
részen zártabbá lett ( -uk, -ük vagy -juk, -jitk), néhány nyelvjárás
ban a -jo, -jö szótagból i lett (borik).

Az -ok, -ék, -ók (-jók, -jék, -jök) alakot használják a középső 
palócz nyelvjárások és a szomszédos sajóvölgyi és hevesmegyei 
nyelvjárás, azonkívül a királyhágóaljai és a gyergyói nyelvjárás, a
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nyugati határszélen pedig a rábavidéki és őrségi nyelvjárás. A nyu
gati székelység, a havasaljai nyelvjárás kivételével, szintén így 
használja e ragokat, de csak két alakban, miután ö-ző (-ok, -ók). 
Az e-zö nyelvjárások közül az északkeleti nyelvjárásterület csak 
az e-t változtatta nyíltabbá (-ok, -ek, -ók), míg a maros-szamosközi 
és küküllőmegyei nyelvjárás az o-t is (-ak, -ek). A Tiszától nyu
gatra általános a magánhangzó zártabbá válása (  uk, -ük) ; így 
ejti a duna-tiszai és dunántúli nyelvjárásterület, a kiskunsági és 
szegedvidéki nyelvjárás, valamint az északnyugati nyelvjárásterü
letnek evvel a vidékkel érintkező részei, a nyugati palóczos nyelv
járások, a felsőpestmegyei és jászsági nyelvjárás. E ragokat ik 
alakban két egymástól távol eső vidék használja; a nyugati határ
szélén a hetési, göcseji és zalai nyelvjárás, valamint a duna-dráva- 
közi nyelvjárásvidék, a keleti határszélen pedig a csíki, három- 
széki, hétfalusi és moldvai csángó nyelvjárás.

B) Igeragozás.

31. Személy ragok. Az igék személyragjai épúgy változnak az 
egyes nyelvjárások hangtani törvényei szerint, mint a névszókéi- 
E rendes változásokon kívül csak egy-kót személy ragja erdemel 
figyelmet.

A többes szám 1. személyének ra.'ja -unk, -ünk, a tárgyas alak
ban. -juk, -jük; csak egy kis vidék őrizte meg a régibb o, é, ö hang
zót, és pedig az őrségi, hetési, göcseji és zalai nyelvjárás: k'érenk, 
vesztettünk; tugygyok, várj ok, kinyőtiök. A palócz vidék, és pedig a 
középső palócz nyelvjárások és a sajóvölgyi nyelvjárás szintén 
nyíltabb magánhangzóval ejti a tárgyatlan alakot: látónk, gyövönk.

A 3. személy ragja a mélyhangú igék tárgyas alakjában 
szintén eltér néhány nyelvjárásban; a -ja ragot ugyanis épúgy 
i-re változtatták, mint a magas hangú igék -je ragját, az egyes és 
többes számban egyaránt: láti, házi; tuclik, adik és a többes °2. 
személyben: látitok. így használja e ragokat két külön vidék, a 
szegedvidéki nyelvjárás s a duna-drávaközi nyelvjárás vidék, to
vábbá a Zemplén-abauji és hegyaljai nyelvjárás.

32. Főnévi igenév. A főnévi igenév ragja csak annyiban vál
tozik, hogy az i palatalizálja néhol az n-1: kérnyi, hoznyi; így 
használja ezt az egész északnyugati nyelvjárásterület, mely i előtt 
palatalizál minden dentalis mássalhangzót, továbbá a dunántúli
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és a nyugati nyelvjárásterület, valamint a felsődrávai nyelvjárás. 
A dunántúli két nyelvjárás terület az olyan igéket, melyeknek töve 
i-vel van, disszimiláczió folytán -nya raggal ejti (irnya, sirnya). 
Az őrségi, hetési és göcseji nyelvjárásban ez a -nya más igékhez is 
járul: dógoznya, várnya.

33. Felszólító mód alakja jelentő mód helyett. Nyelvjárásaink 
nagyobb része a felszólító módban máskép változtatta a t végű 
igéket, mint a jelentő módban. Mindkét esetben a f-t j  követi 
(lát-ja, tart-ja), azomban míg a jelentő módban a t +  j-ből pala
tális ty lett (láttya, tartya), addig a felszólító módban nagyobb 
változás történt. Itt a dentalis t és palatális j  úgy hatottak egy
másra, hogy képzésük módja közeledett egymáshoz s megállapo
dott a két eredeti hang képzésének helye között, ott a hol a pala
tális hangok második sora képződik (s, zs), s lett belőlük magán
hangzó után ss (lássa), mássalhangzó után cs (tarcsa). Néhány 
nyelvjárás végrehajtotta ezt a változást a jelentő módban is, s ott 
is úgy mondja lássa, tarcsa. A hol e változás megtörtént, ott 
összezavarodnak a felszólító és jelentő mód alakjai s olyan alako
kat is hallunk a jelentő módban, mely alakok képződésének hang
tani oka nincs ( vigyünk, elkezgye), hanem csakis a külön nem vá
lasztott felszólító mód analógiájára képződtek. Leginkább össze
esik e két alak a szegedvidéki és duna-drávaközi nyelvjárásokban, 
s innen hatott e sajátság a szomszédos Felső-Bácskára, sőt kezd 
terjedni a t végű igéknél Fehérmegyében is. Ugyanezt a sajátságot 
kifejtette az egész székely nyelvjárásterület is.

84. Igeidők használata. Nyelvjárásaink legnagyobb része 
csak két egyszerű időt használ, a jelent és a múltat, az összetett 
idők közűi is legfeljebb a jövőt. Csupán a két erdélyi nyelvjárás
terület használja az elbeszélő múltat s többféle összetett időt (ír 
vala, írt vala, írt volt). Az elbeszélő múltat nem rég befejezett cse
lekvés jelölésére használják, míg az írt alak, s az összetett idők 
régebben vagyis más cselekvést megelőzőleg befejezett cselekvést 
jelentenek. Az erdélyi népnyelv csupán e külömböző idők haszná
latának megállapítása szempontjából is megérdemli a bővebb 
kutatást.

35. Ikes igék. Az ikes igék külön ragozását nyelvjárásaink 
csak kevéssé tartották fenn; nyoma a kétféle ragozásnak minden 
nyelvjárásban megtalálható ugyan, de ma már nem választják
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ketté a szemólyragokat úgy, hogy míg az iktelen igéké -k, -sz 
volna, addig az ikeseké -m, -l, -ik. Részletesebb kutatásnak kell 
megállapítania, hogy hogyan használják e ragokat az egyes nyelv
járások ; itt csak a legfontosabb jelenségekkel akarok beszá
molni.

Az első személy ragja ma már általában -k, ikes és iktelen 
igéknél egyaránt, csakis az erdélyi népnyelv őrizte meg az ikes 
igék -ni rágós 1. személyét. A 2. személy ragja már változatosabb. 
A legtöbb nyelvjárás úgy használja e személy ragjait, hogy sziszegő 
mássalhangzók után -l (illetve -ol, -él, -öl vagy -6, -ü)  a rag, a többi 
igéknél akár -l, akár -sz, bár ma, különösen a Duna vidékén és a 
Dunán túl, mindinkább terjed az -l (mondó, kérő). A felszólító 
módban is az -l-es rag gyakoribb (írjei, szalagygyá). A két erdélyi 
nyelvjárásterület itt is jobban különválasztja a kétféle igék ra
gozását.

A 3. személy -ik ragja egyes nyelvjárásokban mindjobban 
terjed s hozzájárul oly igékhez is, melyek másutt a nélkül hang
zanak. A felszólító és feltételes módban a legtöbb nyelvjárás -ik 
nélkül képezi a 3. személyt (enne, egyén); de ikesen ejti a felszó
lító mód 3. személyét minden igénél az északkeleti nyelvjárás
terület és az északnyugatinak nagy része: egyik, jöjjík, hozzík.



FÜGGELÉK.

A n y e lv já rások  tanu lm ányozásáró l.

E munkámban arra törekedtem, hogy feldolgozzam és a 
nyelvtudomány számára értékesítsem mindazt, a mi nyelvjárá
sainkról az irodalomban eddigelé megjelent, személyesen vagy 
mások segítségével pótolva a szembeötlőbb hiányokat. Ezzel 
azomban nem az volt a czélom, hogy befejezzem a nyelvjárások 
tanulmányozására czélzó eddigi munkásságot, hanem ellenkezőleg, 
hogy helyes alapot adva, megindítsam a magyar nyelvjárások 
rendszeres tanulmányozását.

A ki e dolgozatot figyelmére méltatta, az előtt nem kell bő
vebben fejtegetnem, hogy mi a czélja a népnyelv tanulmányozá
sának. Hasznát veszi a nyelvjárások ismeretének első sorban a 
magyar nyelvtudomány. Nyelvünk története oly kicsiny, nyelvem
lékeink helyesírása oly gyarló, hogy az egyes nyelvtani alakok és 
hangok történetére nézve csak kevés tanulsággal szolgálnak; 
annál többet várhatunk nyelvjárásaink tanulmányozásától, mert 
egyrészt sok régi alakot őriztek meg, másrészt az eltérő alakok 
összehasonlító vizsgálata is megvilágíthatja a történeti fejlődés 
menetét. Ehhez azomban okvetetlenül szükséges nyelvjárásainknak 
pontos és megbízható leírása.

Fontos a nyelvjárások vizsgálata a nép szellemi életének 
megismerése és megértése czéljából is. Nyelvében nyilatkozik a 
népnek egész gondolatvilága, egész szellemi élete; minden tettét 
minden gondolatát beszéddel kiséri, s megvan a népnek minden 
szokásos vagy hagyományos cselekedetéhez a maga megszokott 
mondókája, mely feltárja előttünk régebb korok gondolatvilágát s 
azt a szellemi életet, melynek hatása alatt fejlődött a mai nemze-
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(lék. S ép ezért a népnyelv vizsgálatinak nem szabad a nyelv 
külső formáinak összeállítására szorítkoznia, hanem ki kell ter
jeszkednie a beszédnek tartalmára is. Az egyes szavak használata 
és jelentése, a nyelvtani alakok alkalmazása, a mondatok szerkesz
tésének módja gyakran szintén világot vet a nép gondolkozása 
módjára, de szellemét, lelki világát egész valóságában csakis dalai, 
meséi, babonái, szólásmódjai, játéka, táncza és szokásos cseleke
detei tárják fel előttünk.

A nyelvjárások tanulmányozásának tehát kettős tárgya van : 
a beszédnek formája, vagyis a nyelv szerkezete, s a beszédnek 
tartalma, vagyis a nép szellemi életének nyilvánulása. A vizsgálat 
mindkét irányban kettős fokozaton megy keresztül: első fok az 
anyaggyűjtés, második fok az összegyűlt anyagnak feldolgozása.

Bármilyen czélból foglalkozunk is a nép nyelvével, első fel
adatunk az anyaggyűjtés ; a míg elégséges és megbízható anyag 
nem áll rendelkezésünkre, addig a feldolgozás munkájához semmi 
irányban hozzá nem foghatunk. S az anyaggyűjtés foglalkoztathat 
tágabb köröket is ; mert míg a feldolgozáshoz csak a szakember 
foghat sikerrel, addig az anyaggyűjtésre vállalkozhatik mindenki, 
a ki a nép nyelve és lelki élete iránt érdeklődik, tud elfogulatlanul 
látni és hallani, s képes a látottakat és hallottakat pontosan és az 
igazsághoz híven feljegyezni. Tehát kettős feladat vár a népnyelvi 
anyag gyűjtőjére : megfigyelni mindazt, a mit a nép mond és tesz, 
különösen azt, a mi a nép lelki életére nézve érdekes és jellemző, 
s mindezt pontosan és híven feljegyezni.

Mit kell megfigyelnünk ? Erre nézve nehéz pontos feleletet 
adni; tulajdonkép azt kell mondanunk, hogy mindent, a miben a 
nép gondolkozásmódja, lelki élete nyilvánul. Hopy mégis részle
tesebb adatokkal szolgáljak, a következő csoportokba sorolom a 
megfigyel endőket:

1. Népmesék (mondák, legendák, főleg a melyek helyneve
ket, különös természeti jelenségeket magyaráznak);

2. népdalok, népballadák és románczok;
3. a népnek vallásos felfogása, babonái (ide sorolandó a ku- 

ruzslás és a jóslás);
4. közmondások, példabeszédek és szólásmódok ;
5. rejtvények, találós mesék, tréfás kérdések, szójátékok;
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6. a népnek mulatságai: játék és táncz, a szokásos táncz- 
szókkal, felkiáltásokkal együtt;

7. a népnek szokásos cselekedetei, fontosabb családi esemé
nyek (születés, esküvő, halálozás), ünnepek (karácsony, vizkereszt, 
lmsvét) alkalmával és az év bizonyos részeiben (szüret, aratás);

8. tájszók, gazdasági és mesterműszók;
9. helynevek, tulajdonnevek; állatok, növények és ételek 

elnevezései; gúnynevek;
10. ritkább nyelvtani alakok, különösebb mondatszerkezet, 

mindig a nép ajkáról leirt példamondatokban tüntetve fel.
Mindazt, a mit a nép énekel, dallamával együtt kell meg

figyelni és feljegyezni.
Természetes dolog, hogy mindezeket nem lehet egyszerre 

megfigyelni, s egy vidékre nézve az egész anyagot csak úgy gytijt- 
heti össze valaki, ha azon az egy helyen hosszabb időn át állan
dóan foglalkozik a népélet e nyíl vámolásainak megfigyelésével, s 
igyekszik lassanként lehetőleg mindent összegyűjteni és felje
gyezni. Ez azomban csak hosszú idejű és kitartó munkásságnak 
lehet az eredménye. Ép ezért szükséges, hogy egyesek csak e cso
portoknak egyikével vagy másikával foglalkozzanak, s igyekez
zenek annak anyagát vagy csak egy vidékről, vagy akár egy na
gyobb területről, de lehetőleg teljesen összegyűjteni. így azután 
többeknek vállvetett munkálkodása fogja megteremteni azt, a mit 
egy ember maga nem tehet.

A második kérdés, a mire feleletet kell adnunk az, hogy 
hogyan jegyezzük fel a megfigyeiteket ? Mindenesetre úgy, a hogy 
hallottuk; s mindazt, a mit a nép mond, egészen híven úgy írjuk 
le, a hogy mondja. Ez nemcsak arra vonatkozik, hogy a szavakon 
és mondatokon mit se változtassunk, hanem hogy tüntessük fel 
pontosan a kiejtést is. Igaz ugyan, hogy a kit a népies közlemé
nyeknek csupán tartalma érdekel, használhatja a közlötteket akkor 
is, ha irodalmi helyesírással jegyezték fel. De éppen nem veheti 
hasznát az ilyen közleményeknek a nyelvész; s nehogy a gyűjtő 
csak fél munkát végezzen, igyekezzék úgy jegyezni fel a hallot
takat, a hogy a nép ejti, mert így kevés fáradsággal sokkal értéke
sebb munkát végez, s a kiejtés hű feltüntetésével közleményének 
hitelességét is nagyban emeli. Ezért nem használhatjuk a nép
nyelvi közleményeknél az irodalmi helyesírást; hisz az ily szöveg
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nem viseli magán eredete helyének bélyegét, s minden ember a 
maga nyelvjárása szerint fogja olvasni.

Tehát a népnyelvi közlemények leirására az irodalmi helyes
írástól független s a beszélt nyelv hangjaihoz alkalmazkodó Írás
módot kell használnunk. Azomban a magyar nyelvjárások nem 
térnek el annyira az irodalmi nyelvtől, hogy ne használhatnék a 
szokásos alfabétumot, melyen csak néhány változtatást kell ten
nünk, hogy azokat a hangokat is jelölhessük, a melyeket az Írott 
nyelv nem ismer.

A beszélt nyelv jelölésének első főszabálya, hogy jelöljünk 
meg az írásban minden hangot, a mi a beszédben hallatszik, s vi
szont ne jelöljünk egyet sem, a mit nem hallunk a beszédben. 
Tehát nem szabad leírnunk pl. a h-1, l-1, ott a hol nem ejtik
(cé eh . czéhyju e h. juh ; főd, vöt); továbbá Írjuk így : gyerek, kerbe 
(nem: gyermek, kertbe) ; viszont ki kell Írnunk a j-1 két magán
hangzó között ( fija, rejá).

A jelölésnek másik főszabálya, hogy egy hang jelölésére 
csakis egy jegy szolgáljon, s viszont egy jegy csakis egy hangot 
jelöljön. Tehát semmi tekintetben sem szabad a történeti Írásmód
hoz ragaszkodnak, a hol az a mai kiejtéssel ellenkezik; ennélfogva 
írjunk így: ászt (azt), fásztam, doptam, kabdos, lanka stb.

Az egyes hangok jelölésére nézve a következőket kell meg
jegyeznünk. Azok a betűk, a melyek egy határozott hangot jelöl
nek, mindig csak az illető hang jelölésére használtassanak. Ezeken 
az írott nyelvben használt jegyeken kívül alkalmaznunk kell a 
következőket:

e, a közép vagyis zárt e hang ezekben : meg, te, ember, gyertya 
tehát stb.

á, az á-nak megfelelő rövid magánliangó; székelyeknél: 
apám, tálál; palócz: adok, tártom stb.

oe, az ö  néi nyíltabb hang, mely a nyílt e-nek ajakhangú 
párja: eddig csak a küküllőmegyei nyelvjárásból ismerjük önál
lóan, másutt egyes diphthongus alkatrésze.

é, az a és e között álló hang, melyet több székely nyelvjárás 
ejt e helyén : nem, templom, kell stb.

Meg kell még jelölnünk pontosan az egyes magánhangzók 
időtartamát is ; a betű változatlanul hagyva rövid magánhangzót 
jelent, a hosszúságot pedig a betű fölé tett ékezet jelöli (í, ó, ú, é).
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Ez a hosszúság a magyarban kissé zártabb ejtéssel jár együtt 
(szűkén képzett bangók), míg a széles ejtést, tehát midőn a rövid 
magánhangzót a képzés módjának változása nélkül ejtjük hosszan, 
a betű fölé tett A -vei jelöljük (á, d, ö, í, ö, é stb).

A magyar magánhangzókat a nyelv állása szerint három 
sorba osztottuk: felső nyelvállással képezzük azokat, melyeknél a 
nyelv legközelebb áll a szájpadláshoz (i, u, ií), középső nyelvállás
sal azokat, melyeknél a nyelv a szájüregnek közepét foglalja el 
(e, o, ö) és alsó nyelvállással azokat, melyeknél a nyelv egészen 
lenn, a szájüregnek alján van (e, a, á, oe, é). Egyes nyelvjárások 
ejtenek azomban olyan hangokat is, melyek nem illenek e három 
sor egyikébe sem, hanem képzésüknél a nyelv két állás között fog
lal helyet. Pl. van olyan hang, mely kissé zártabb, mint az e, de 
nyíltabb az i-nél; vagy egy másik lehet nyíltabb az é-nél, de még
sem e, mert ennél meg zártabb. Az ilyen változatokat az illető 
betű alá tett jegygyei jelöljük; és pedig nyíltabb hangot, tehát ala
csonyabb nyelvállást, a lefelé mutató v jegygyei (e jelent e és e 
között álló hangot), viszont zártabb hangot, vagyis magasabb 
nyelvállást, a felfelé mutató a  jegygyei ( é  jelent é  és í  között álló 
hangot). A magánhangzók között egy más kíilömbséget az ajak- 
zárás hoz létre: a magánhangzók egy részét ugyanis az ajak mű
ködése nélkül ejtjük ( i, e, e, e, d), a másik részénél az ajak is mó
dosítja a hangot és pedig annál zártabb az ajak, minél magasabb 
nyelvállással képződik az illető hang (u, ü; o, ö; a, oe). Egyes 
nyelvjárásokban hallhatók olyan hangok is, melyeknél az ajak 
működése nem vág egybe a nyelv állásával; pl. a-1 képezve a nyelv 
megmarad az alsó állásban, míg az ajak ügy összeszorul, mint az 
o-nál, így ejtik Fehérmegyében ezt lába; az ilyen erősebb ajak
zárást a betű alá tett 0 jelöli, tehát az említett hang q. Epígy le
hetséges, hogy egy nem ajakhangzó képzésénél az ajak is össze
szorul egy kissé, a mit ugyanevvel a jegy gyei jelölünk; pl. a azt 
jelenti, hogy á-t képezve az ajkakat összevonjuk, de nem annyira, 
hogy á lenne belőle.

Ezekkel a betűkkel és jegyekkel pontosan megjelölhetünk 
minden egyes magánhangzót, a mi a magyar nyelvjárásokban 
hallható.

Az orrhangü magánhangzókat kétfélekép jelöljük; ha mel
lette még némileg hallható az m, n, ny, akkor így: lán, toromba, de



ha a mássalhangzó éppen nem hallatszik, csakis az orrhangu ma
gánhangzó, akkor így : Iá~, turo~ba.

Legnehezebb a diphthongusok megfigyelése és pontos jelö
lése. A gyűjtők ugyanis gyakran hajlandók diphthongusnak jelölni 
az egyszerű hosszú magánhangzókat, ha képzésük módja a közön
ségestől egy kissé eltérő; ha pl. olyan hangot hallanak, a mely a 
képzés módját tekintve a és ó között áll, gyakran jelölik ezt ao 
vagy oa-val, s ezzel azt a hitet keltik, hogy az illető hang a és o 
diphthongusa, pedig sem a, sem o, hanem vagy a, vagy q. 
Diphthongusnak csak az olyan hangot szabad jelölnünk, melynek 
ejtése közben valóban két magánhangzót képezünk, és pedig vagy 
oly formán, hogy egy magánhangzó képzése után nyelvünk futó
lag, csak mintegy keresztülmegy egy másik magánhangzó képzése 
helyén (é\ eső diplithongus), vagy pedig úgy, hogy a teljes magán
hangzó előtt érinti a nyelv egy másik hang, a kapcsoló hang, kép
zésének helyét ('c, emelkedő diphthongus). Es itt nem szabad 
megelégednünk avval, hogy konstatáljuk a diphthongikus ejtest, 
hanem igyekeznie kell a gyűjtőnek, hogy pontosan megállapítsa, 
vájjon a teljes hangzó áll-e elől, vagy pedig a futólag ejtett kap
csoló hang; vagyis hogy a diphthongus eső-e vagy emelkedő. 
Azután meg kell állapítania, milyen hang a teljes hangzó, s — a 
mi már nehezebb — hogy milyen a kapcsoló hang, melyet felül a 
betű mellé, előtte vagy utána tett kisebb betűvel jelölünk ( uó, aó ; 
ólí, öü).

A mássalhangzók jelölésére használhatjuk a szokásos betű
ket, csak azt kell ismételve is megemlítenem, hogy mindig azt 
a hangot kell jelölni, a melyet ejtenek; s ebben a tekintetben az 
etimológia és az irodalmi helyesírás semmikép se zavarja a gyűj
tőt. A gutturalis n (rj) jelölésére nem szükséges külön jegyet alkal
maznunk, mert ez a hang csakis bizonyos helyzetben, k és g előtt 
fordul elő, s ekkor mindig így ejtik; tehát jelölhetjük w-nel, a nél
kül, hogy ez félreértést okozhatna (engem, lánka). Még csak azt 
kell megjegyeznem, hogy a kétjegyű és hosszú vagy kettős mással
hangzók jelölésére írjuk ki kétszer mind a két jegyet, ha az egyik 
jegy megtakarítása kétértelműséget okozhatna (v. ö. agygya és 
rág-gya). A ez helyett a népnyelvi közleményekben használjuk az 
egyszerű c-t.

Az anyaggyűjtéshez tartozik valamely nyelvjárás érdekesebb
10
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nyelvtani alakjainak összeállítása is. Ezt könnyen elvégezheti a 
nem nyelvész is, a ki gyermekkorától fogva ismeri a maga anya- 
nyelvjárását s kellő műveltséggel bír, hogy elfogulatlanul meg 
tudja figyelni saját beszédjét, s képes számot adni annak sajátos
ságairól. Az eddigi nyelvjárástanulmányok — kevés kivétellel — 
nem is mentek túl az anyaggyűjtésen.

A teljes anyaggyűjtést követi a feldolgozás, s ez már a szak
ember dolga. Az így összehordott népnyelvi anyagot két szem
pontból dolgozhatjuk fel: vagy tartalmuk, vagy külső alakjuk, a 
nyelv tekintetében. A népies közleményeknek tartalmával, vagyis 
a nép szellemi életének vizsgálatával az etimológia foglalkozik *) > 
és pedig vagy egy vidék népének teljes szellemi életét vizsgáljuk, 
vagy pedig e szellemi élet nyilvánulásának csak egy körét (dalok, 
inesek, babonák stb.) tesszük tanulmány tárgyává, kiterjeszkedve 
külömböző vidékekre is.

A nép ajkáról összehordott és híven feljegyzett anyagból 
összeállíthatjuk az illető vidék nyelvjárását. Legjobb, ha a feldol
gozónak anyanyelve az illető nyelvjárás, vagy pedig legalább 
magi gyűjtötte össze az egész anyagot. Ha azomban az anyagot 
más gyűjtötte össze, elég ha a feldolgozó hosszabb időt tölt az 
illető vidéken, hogy maga is hallja az illető nyelvjárást, s legyen 
módja a gyűjtés hitelességét ellenőrizni. A feldolgozás csak akkor 
lehet teljes, ha kiterjeszkedik a nyelvnek egész szerkezetére; ha 
tehát nem elégszünk meg egyes különösebb vonások felsorolásával, 
hanem összeállítjuk az illető nyelvjárásnak egész nyelvtanát, te
kintet nélkül arra, hogy az egyes sajátságok meg vannak-e az iro
dalmi nyelvben vagy nincsenek. Ily módon teljesen össze kell 
állítanunk az illető nyelvjárásnak hangtani, alaktani, jelentestani 
és mondattani sajátságait, valamint a szókincs különösségeit is. 
Csak így nyerhetjük az illető nyelvjárásnak teljes képét. A kuta
tónak azomban nem szabad megelégednie a nyelvjárási sajátsá
goknak ez egyszerű leírásával, hanem arra kell törekednie, hogy 
megmagyarázza és megértesse az egyes sajátságok, s azután az 
egész nyelvjárás eredetét. Vájjon önálló továbbfejlődés hozta-e 
létre ezt a nyelvjárást, vagyis hogy sajátságai a nyelv fejlődésének

*) V. ö. Katona Lajos, Etlmographia. Etimológia. Folklóré. (Etlino- 
graphia, I : ü9.)
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egy jövő korát tüntetik-e fel, vagy viszont elszigeteltségnek és a 
régibb állapot megőrzésének köszöni-e létrejöttét? Meg kell vizs
gálnia a kutatónak azt is, hogy nem volt-e befolyással az illető 
nyelvjárás keletkezésére valamely idegen nyelv, vagy ugyan annak 
a nyelvnek egy más nyelvjárása, s hogy nem mutatbató-e ki ez az 
idegen hatás a nyelvjárásnak egyik vagy másik sajátságán? Meg 
kell továbbá állapítania a kutatónak az illető nyelvjárás pontos 
földrajzi határait is. Csakis ily módon kaphatjuk majd idővel 
nyelvjárásainknak teljes leírását.

Eddigi nyelvjárástanulmányaink közűi a legjobbak egyesí
tették az anyaggyűjtést és a feldolgozást, de egyik sem terjeszke
dett ki a nyelvjárásnak egész szerkezetére, hanem rendesen csak 
az érdekesebb sajátságok feltüntetésére szorítkoztak. Másrészt meg 
hiányzott a legtöbb kutatóban az általános szempont; nem tudták 
kijelölni vidékük nyelvjárásának helyét a magyar nyelvjárások 
körében, tehát a legtöbb esetben nem is tudták mérlegelni az 
egyes sajátságok fontosságát s csak ritkán vetették össze egyes 
tapasztalataikat más vidékek hasonló vagy ellentétes adataival. 
A nyelvjárások tanulmányozásának ezentúl is a részletes s csak az 
egyes vidékeket felölelő vizsgálódásokon kell alapulnia; de soha
sem szabad elfelejtenie a kutatónak, hogy az a vidék, melynek 
nyelvét vizsgálata tárgyává teszi, nem egy elzárt terület, hanem 
része az egész magyar nyelvterületnek s vele minden oldalról a 
legszorosabban összefügg. Minden egyes, még a legkisebb terület 
nyelvének is közös története van az egész nyelvterülettel, melynek 
fejlődésében maga is részt vett s csak kis részben haladt külön 
úton. E mellett e különös, s az egész nyelvterület történetétől 
eltérő fejlődés kimutatása képezze a kutatónak legfőbb czélját.
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P ó tlék  a d u n án tú li nyelvjáráshoz. A 41. oldalon Orosháza 
nyelvjárásáról szólva, e nyelvjárás sajátságai alapján azt állítottam, hogy e 
község lakossága valószínűleg a Dunántúlról költözött mai lakóhelyére. 
Azóta megyőződtem, hogy e feltevésem igazságát történeti bizonyítékok 
támogatják. Az «Egyetértés» ez. napilap 1891. május G-iki számában egy 
tárczaczikk Orosháza történetéről szól; ebből idézem a következő sorokat: 
«Az ország legnagyobb, tősgyökeres magyar faluja, a mai Orosháza száz
negyvenhét esztendővel ezelőtt, 1744-ben települt. Akkor vetette meg a 
község alapját a vallásukban háborgatott tolnamegyei zombai evangéliku
sok közűi 30 magyar család. — — Az odatelepülő zombaiak, mint nem 
örökös jobbágyok, három-három évre szerződtek a földesúrral. Sárból épí
tettek hajlékot kezdetben s nagy küzdelmekkel tartották fönn magukat az 
egyes családok.» Megemlítendő még, hogy «letelepülése óta az orosházai 
magyar nép 4—5 ízben körülbelül 10.000 lakost telepített kebeléből a 
szomszédos vidékekre. Bánfalva, Szent-Anna, Puszta-Földvár jóformán 
csupa orosházi telepítvény.»
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E munkámhoz mellékelt térképen igyekeztem híven feltün
tetni nyelvjárásaink mai állapotát. A színekkel bekerített terület 
magyar nyelvű, legalább nagy részben, míg a teljesen idegen ajkú 
vidékek bekerítetleniil maradtak. Nem jelölhettem meg a bácsmegyei 
nyelvjárás déli, továbbá a szegedvidékinek déli és keleti határát, 
mert mindkét vidéken a magyarság községenként is keveredik a 
német, szerb és oláh lakossággal; a nyelvjárásterület szélén látható 
színes csík azomban mutatja, hogy a mellette levő területen a ma
gyar lakosság az illető nyelvjárásterülethez tartozik. Nem jelöltem 
meg az egyes nyelvjárások határát ott sem, a hol csak lassú átme
netet láthatunk a két vidék nyelvjárási sajátságai között, így jelö
letlen maradt a határ az alsó és felső drávai nyelvjárás s a nyugoti 
székelység egyes nyelvjárásai között. Egyáltalán nem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy a nyelvjárásterületek és a nyelvjárások 
határai soha sem oly határozott választófalak, mint pl. a politikai 
területek határai, hanem — a mire e művemben elég gyakran utal
tam — a határokon mindig vegyülék nyelvjárásokat találunk, 
melyek átmenetül szolgálnak az egyik területről a másikra.

A nyelvjárási szigeteket aláhúzás jelöli, melynek színe utal 
arra a nyelvjárásterületre, a honnan az illető község lakossága mai 
helyére vándorolt. Aláhúzással kellett megjelölnöm Pest megye 
kétféle nyelvjárását is ; a vörössel jelölt községek lakossága a kis- 
kúnsági, a sárgával jelölteké a pestmegyei nyelvjárást beszéli.
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III. kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik :

K o m á r o m y  L. és K i r á l y  P.
IV. V. kötet. Érdy C. Közzéteszi V o l f  G y.
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Ilorvát Codex. — VII. köter. 

Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C. 
Lányi C. — VIII. kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. 
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. kötet. 
Érsekújvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. — XII. kötet. 
Döbrentei C. Teleki C. — XIII. kötet. Fesztetica Cod. Pozsonyi C. 
Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y.

Ara kötetenként 2 frt.

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. V. kötet: A Jordánszky-codex biblia- 
forditása. Kinyomatta T o 1 d y ; a Csemesz-töre lék szövegével kiegészítette 
és előszóval ellátta Vo l f  Gy. 1888.......................................  Ára 6 frt.

RÉGI MAG YAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i- 
1 á d y  Ár o n .  I. kötet: Középkori magyar költői maradványokl877.Il.—V. 
kötet: XVI. századbeli magyar költők 1880—86. Ára kötetenként 2 frt.

CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templuin Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. Ku u n  G éza. 1880. N.8-rét.Ára 5 írt.

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
hoz. I. szám. Gene t z  A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 kr.
II. sz.Zűrjén nyelvmutatványok. Közl.Budenz J. s Halászi.1183. Ára60kr.

III. szám. Ha l á s z  I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ára 60 kr.
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí

tásából közölte B u d e n z  J 1881.................................... Ára 60 kr.
V. szám. M u n k á c s i .  B e r n á t .  Votják nyelvmutatványok és nyelv

tanulmányok I. 1884.........................................................  Ára 60 kr.
VII. szám. H a l á s z  Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. Lule-és Pite-lappmarki

nyelvmutatványok és szótár 1885...............................Ára 1 frt 20 kr.
VIII. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. II. Jemtlandi lapp nyelv

mutatványok. 1886..............................................................  Ára 60 kr.
IX. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. III. Ume- és Tornio-lappmarki 

nyelvtudományok. 1887 .............................................Ára 1 frt 20 kr.



(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közleményekéből.)

RÉGI MAGYAR NYELVÉSZEK Erdősitől Tsétsiig. (Corpus Grammatico- 
rum linguae Hungaricae veterum.) Kiadta T o 1 d y F. 1866. Ara 2 frt.

REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta 
H u n f a l v y  P á l  1861.............................................................. Ára 2 frt.

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B u d e n z  J. 1873—81.
Ára 5 frt.

A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s  G á b o r  1872. . . . . .  Ára 1 frt.

A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta P. T h e w r e w k  Emi l .  1873
Ára 1 frt.

A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá
lata. Irta I m r e  S á n d o r .  1873..................................................Ára 1 frt.

KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította Ba r n a  Fér d.  Ára 1 frt.

SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) 1881................ ..  Ára 1 frt 20 kr.
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83.............'. . Ara 2 frt 70 kr.

KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta S z. B á l i n t  G á b o r .  
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1876.
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 1877. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt.

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 
a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. Gy u l a i  P á l, osztály titkár. 
I—VIII. köt. 1867—1880. Ára 21 frt 65 kr. — IX. köt. 1881. Ára 3 frt 20 kr. — 
X. köt. 1882. Ára 4 frt. — XI. köt. 1883. Ára 3 frt 70 kr. —- XII. köt. 
1885. Ára 5 frt 10 kr. — XIII. kötet. 1886 Ára 3 frt 40 kr — XIV. köt. 
1887—89. Ára 3 frt 80 kr. — XV. köt. (1—9. sz.) . . . .Ára 4 frt 65 kr.

SIMONYI ZS. A magyar határozók. I. köt. 1. és 2. fele 1888 és 1890 Ára 3 frt 20 kr.

SZINNYEI JÓZSEF. Finn-magyar szótár 1884................................Ara 3 frt-

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. Irta Bude nz  J. 
Első füzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közi.-bői.) Ára 1 frt. 
Második füzet: Névszóképzés. 1887..................................... ..  Ára 80 kr.

A PHONETIKA ELEMEI, különös tekintettel a magyar nyelvre.
Irta B a l a s s a  József dr. 1886.................................................. Ara 70 kr.

VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNYOK. Gyűjtötte és fordította 
dr. M u n k á c s i  Bernát 1887.....................................................  Ára 2 frt.

OSZMÁN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I., II. köt.: Oszmán-török 
népmesék és népdalok. Gyűjtötte dr. Kunos  Ignácz. 1887—89. Ára 5 frt 10 kr.

HÁROM KARAGÖZ-JÁTÉK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította 
dr. K u n o s  Ignácz. 1886. (Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények 
XX. kötetéből.)............................................................................... Ára 1 frt.

F R A N K U N -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA
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