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A FELSŐ ŐRVIDÉK NÉPE ÉS NYELVE.

I .

A  M. T. Akadémia nyelvtudományi bizottsága 1900-ban 
(a Magyar Nyelvőr szerkesztőségének hozzájárulásával) kiküldötte 
Bubinyi Mózest a moldvai csángók szókincsének összegyűjtésére. 
1901-ben ugyancsak őt újra kiküldték a csángókhoz, Komjáthy 
Sándort pedig Abaujba, hogy e kevésbé ismert nyelvjárások táj
szavaival gyarapítsák a Magyar Tájszótár pótló kötetét. E meg
bízásoknak oly kedvező volt az eredményük, hogy 1902-ben ismét 
megbíztak hét fiatal nyelvészt, hogy a nyári hónapok alatt tanul
mányozzák különféle vidékeken a magyar népnyelvet.* Mivel pedig 
a népnyelv tanulmánya csak egy része annak a nálunk még kevéssé 
művelt tudományágnak, a melyet az angol folMore-n&k nevez: a 
vállalkozó ifjaknak Balassa József és Yikár Béla egy kis tanfo
lyamot is tartott arról, miként kell a népnyelvvel együtt a nép- 
léleknek egyéb nyilvánulásait is tanulmányozni: a népnek költé
szetét, meséit, mondókáit, babonáit, házi szokásait, viseletét, 
építkezését stb. A  kisdedkörű mozgalom szerény kezdet a magyar 
néplélektan tudományos művelésére. Odáig azonban még hosszú 
az út. Ismernünk kellene a módszereket, egyöntetű, rendszeresen 
szervezett eljárást megállapítanunk, olyan t á r s a s á g o t  alapíta
nunk, mely hivatásszerűen védelmébe venné, gyűjtené, rendezné 
a magyarság tájnyelveit, meséit, dalait, hagyományait, a néplélek- 
nek összes v e s z e n d ő  kincseit.

Hogy veszendők, mégpedig gyorsan veszendők ezek a kin
csek, akárki tudhatja, a ki csak 10— 20 éve is forog a nép között 
s szemléli azt a rendkívüli átalakulást, melyen a magyar népnek 
egész gondolkodása módja, világnézete keresztülmegy. De már 
■eleve is elgondolhatja akárki, hogy a mostani alakulás nem 
fogható a többi évszázad lassú fejlődéséhez. A  magyar nép 
szinte csak egy emberöltő alatt egyszerre ismeri meg az újságot, 
az ismeretterjesztő iratokat, soha nem hallott új intézményeket,

* Négyen aztán karácsonykor is megismételtük a tanulmányutat, a 
Tanárképző Intézet támogatásával.



nyelvtani alakok stb., a melyekről a magyar nyelvjárástan nem 
tud. A  mint hogy ezek is vannak nagy számmal.

Mikor a vett útmutatások nyomán elindultam Vas megyébe, 
hogy a magyar nyelvterület nyugati határszélén vizsgálódjam s 
esetleg részletesebb tájnyelvi térkép szerkesztését megkísértsem: 
akadtam magyar területre, a többi magyarságtól tán 7— 800 
esztendeje elszigetelt nyelvterületre, melyről a magyar nyelvjárás
tan — rendkívül különös nyelvtani alakjai mellett is —  annyira 
nem tud, hogy egyetlen vázlatos tájnyelvi térképünkön, melyet 
az addig egybegyűlt adatok alapján Balassa szerkesztett, idegen 
nyelvterület gyanánt van jelezve; akadtam remek népballadák 
veszendő maradványaira, cserépkorsón virágok közé rajzolt csoda
szarvasra s egyebekre. S mikor erre a szűz területre léptem s 
ott kutattam, arra gondoltam, hogy mégis csak jó volna, ha 
volna egy magyar n é p n y e l v i  ( f o l k l o r e )  t á r s a s á g ,  mely 
hivatásszerűen a magyar nép lélektanával s ennek nyilvánulásai- 
val foglalkoznék, de nem úgy, hogy szétválaszsza az összetartozó 
dolgokat néprajzra, népköltésre, népnyelvre, hanem épen ellenke
zőleg ügy, hogy ezeket, mint egyazon körbe vágó elemeket, ter
mészetes összefüggésükben együtt gyűjtse, rendezze, ismertesse, a 
magyar típust minden oldalról megvilágítsa, múltját és jelenét a 
késő utókor számára megőrizze. Ez pedig nem merőben tudomá
nyos, hanem egyszersmind nemzeti érdek is volna.

I I . A  Felső Őrvidék népe.

Yas megyének északnyugati részében, az alsó-ausztriai és 
stájer határszélek összeszögellésénél, a Pinka völgyében, van egy 
csoportban mintegy ötödfélezernyi magyarság, szinte ősrégi idők 
óta elszigetelve a többi magyarságtól: Felsőőr (Felső-Eőr), Alsóőr, 
Őrisziget, továbbá Jobbágyi községnek északi kisebb része, az 
ű. n. Kisjobbágyi. Yan Vas megyében egy másik Őrség, mely 
tovább délen a zalai határ mellett,#/ Oriszentpéter körül terül el. 
Az utóbbinak közhasználatú neve Őrség, az előbbit, mely magyar 
nyelvterületként eleddig csak a népszámlálási statisztikából isme
retes,* „földrajzi helyzetéről s főhelyéről, Felsőőrről elnevezhetjük 
Felső Őrvidéknek. n

A  Felső Őrvidék és Őrség népét — ezt igen régi, "Róbert 
Károly idejéből való s még sokkal régibb időkre utaló szabada
lom- és kiváltságlevelekből megállapíthatni — azért telepítették 
ide, hogy a nyugatról minduntalan veszélyeztetett személyi- és 
vagyonbiztonságot megvédelmezzék. A  Corpus juris Hung. az Index 
Rerum et Personarum-ban azt mondja: »Éw rii: vocabantur centu
riones et decuriones, qui furibus attendebant. Yide S. Ladislai 
Libr. II. Cap. 17.« Egy régi jegyzetből pedig, melyet Pulay

* Egyetlenegy közlemény e nyelvterületről Luka Józsefé Nyr. 14:518.



többi magyarsággal. Az élelmes és vállalkozó kedvű őrvidéki 
ember négy-ötféle mesterséget is űzött és űz egyszerre: földet 
művel, fűr-farag (híresek az őri bicskák), kocsmát tart s amellett 
még ,kereskeszik‘ is, elindul ,lö Magyarországba' deszkával, szitá
val, rostával s más effélével, eljut Vas megye egyéb részeibe, 
Sopron, Zala, Somogy, Veszprém megyébe, még továbbra is, s 
hoz visszafelé bort, gabonát, gyümölcsöt. Keresve is alig lehet 
köztük olyan felnőtt embert találni, ki be ne járta volna s ne 
ismerné helységenkint úgyszólván a fél Dunántúlt. Aratni és 
egyéb munkákra is járnak lent Magyarországon, úgy hogy ily 
módon a hegyes-dombos vidékbe beékelt ó'rvidékiek s a síklakó 
többi magyarság,, közt az állandó összeköttetés fönnmaradt.

Alsóőr és Orisziget lakossága (1500 és 330) magyar, Felső
őré (3500) majdnem négyötöd részben szintén; Jobbágyiban (1400) 
azonban a lakosoknak csak mintegy hetedrésze, az annakelőtte 
közigazgatásilag elkülönített nemes kisjobbágyiak magyarok, ezek 
is, ügy tetszik, lassankint elnémetesednek!

I I I .  A Felső Őrvidék nyelve.

Magánhangzók. Az á hang után közvetlenül következő 
szótagban a helyett kissé zártabb ajakkal $-t ejtenek: a bolondos 
órádat! hányat kötté még? vésárnap, serágig,. Ez igen elterjedt 
dunántúli sajátság, de legtöbb helyen az a még erősebben, o-vá zárul.

A z alsóőriek az á előtti szótagokban az a-1 ajakműködés 
nélkü á-nak ejtik, tehát az «-hoz hasonítják: hogy á szagát 
küvegye, á Fárkásná, sajnáltok, Isfán kirá náptyán, apám, öreg- 
ányám, sajtár, krajcár, kassal, pajtás, fokhájmát. Hallani azon
ban az á-t néha-néha más helyzetben is : csakhogy móa nem irnyi 
rá, marha, öregáptyá, há it már (innunk.

Mondanak hosszú á é hangokat is: amára, kazába rakom, 
dehocs hát meg ! ha vót ké? ijjée-nappe, étörütö;  használatuk azon
ban nem következetes, mondják így is: kazóba rakom, hóa mísz? 
éHörütö.

A  határozott névelő igen sokszor e, e z : e másik cigán, 
ebbe e levélbe; az ijjée is id vót e gérénd, évüttö e tikomékat.

Néhány szóban e helyett é-t ejtenek, talán a következő i-s 
szótag hasonító hatására: messzi, meddig, mennyi, mennyire.

Sűrűén ejtenek óa ée (nagy ritkán öe aö) kettőshangzókat. 
Mivel azonban ebben épenséggel nem következetesek (mondják: 
ma és móa, malom és móalom, emegy, emégy és éemégy), valószínű, 
hogy a kettőshangzók egy része — különösen a hol rövid a e 
hangokat kettőztetnek —  a köröskörül terülő s kettőshangzók
ban roppantul bővelkedő héncz nyelv hatására keletkezett, melyet 
annyira-mennyire minden felnőtt magyar ember ért és beszél: 
o“ még más! má óaz ! e ménkü csaposon óagyon, ü lé ide je 
póadra, hóa mísz, lóam, kóacs, Óaszég, fóa; ki beszité jéesztet? dil-



rosznak, mit töröszöm vele, óamávée kereskészik. Az -ni -ül min
dig rövid: nem tanútok semmit, ha méggyóbuna (gyógyulna) is, 
sogba kér üt. — A  melléknévképző -ú -ű helyett többnyire a 
régies -ó -ö használatos: még ijen jóizöt nem ettem, Kálfusz 
nevezető ember, ékszünyö ruha, nígylábó. —  Oriszigetben és Alsó
őrben némely szó végén ö helyett e (ez is régiség): eleköte, tkp. 
előlkötő: kötény, lepöde, keszkönye. — A  főnévi igenév képzője: 
ni, nyi és az egytagú i-s tövűeknél: nya. — A  szótövek közt a 
képzésben s ragozásban a köznyelvtől eltérőleg rövidek: tehen (tehen- 
tékék, tehent), keves, nehez, eles (éles), eléz (élesít), eszrevész stb.

Határozó ragok. A  helyhatározóknál hol ? kérdésre: -ba be, 
-n, -tt, -n á : Füsüörbe, szobába, nemei hélett sok a gyerek, e pékná 
vótam. Honnan ? kérdésre: -bu bü, -n i rü, -tu tü : erdöbü, szóbábu, 
másru, sémmirü, ez apcsátu, innejtü. Hová? kérdésre: -ba be, 
-ra re, -ho, -vá vé, illetőleg -á é, különösen a -vár végű helyne
veknél s ezek analógiájára némely más helynévnél is: bokorba, 
kerdbe, fára, füjre, idé e Benköho, Ikervára, Sárvára, Szqmihárá 
(Szentmihályra), Pinkóccé (Pinkóczra). A  be, kü, le, fél szócská
kat az irány kifejezésére szeretik megtoldani -nek, néha -ig rag
gal : künek, benek, lének, fének (== kifelé stb.); sog viz van egiz 
béig. —  A  társ- és eszközhatározás ragja vée v. vé, néha magán
hangzó után hiátussal ée;  ugyanez szolgálhat idő- és mennyiség
határozásra is: parasztokká1 beszil, óavvée, téli vót likkée, meny
nyié“? két szekérré”, ijjée-nappé, tökké0 ütött, jól járt e vak 
lóajáve. — Nem illeszkednek tehát a -nál, -hoz, -vei ragok.

B irtokos személyragozás. Ez annyira sajátságos, hogy egyik 
megkülönböztető vonása a felső őrvidéki nyelvjárásnak. A  személy
ragozott szó többes számát ugyanis nem ¿-vei képezik, hanem 
-ék-kel, néha-néha pedig fölösen is, ¿-vei és -ék-kel; ez azonban 
nagyon ritkán történik. Amellett az egyes 3. sz. ragja a, é (mint 
a nyugati magyarság legnagyobb részénél), a többes 1. sz.-ben 
-unk, -ünk helyett sokszor -ank enk (őrségi és göcseji sajátság), 
a többes 3. sz.-ben -ok ék ök (mint a Eábavidéken). — A  többes
szám -ék végződése olyan képzést sejtet, a minő pl. biróék, papék, 
vagy személyragozott szóból: Pál uramék, katona uraimék stb. 
Ezek az utóbbiak formában egyeznek a felső őrvidéki alakokka l(ríte- 
sémék, tikomékat évüttö e gérénd, lábamék, gyerckémék), jelentésük 
mégis egészen más. — A  birtokos személyragozás mintái: lú és tehen.

Egyes szám. Többes szám.
lóJm tehenem lóamék tehenemék
lóad tehened lóadék tehenedéit
lóaja tehene , lóaji teheneji
lóank tehenenk v. -ünk lóankék tehenenkék v. -iinkék
lóatok tehentek lóatokék téhentekék
lóajok tehennyek Wjokék tehennyekék

Elvétve aztán hallani ilyen alakokat: lőajmék, tehenejtékélc stb.
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Sokan vannak e kocsmán. — Emegy a muzsikára: mulatságra. — 
Mennek e jífére: éjféli misére. —  Lend vótam több öty hétig: 
több mint egy hétig. —- Azon sir: azért sír. — Jó belűdösztünk: 
jó sok vadat összelőttünk. — Hóa való? TJgyis őri. (Állandóan 
használt kifejezés, a. m. úgyis tudhatja, láthatja rólam, hogy 
őri.) —• Má mekfokta az istennek a köntössit: meggazdagodott, 
könnyen beszél. — Lessz is sok sömmi, kevezs valami: édes
kevés lesz.

IV. Fontosabb tájssok és helynevek.

Ágyilus: nem nemes ember (lat
agilis).

dgyilusság: a nem nemes köznép. 
bele-álqpodik: beleegyezik. 
bakéle v. bákkedli (Alsóőr); bo

rókafenyő. 
balidő: felső testre való női ruha. 
b a n ya : 1. barnaszőrű szarvas

marha; 2. pünkösdi búcsú és 
népmulatság (régente), melyre 
ilyen színű állatot vágtak le. 
Alsó őr.

rőke : 1. szőke tehén ; 2. pün
kösdi mulatság. Felsőőr. 

beredvás: borbély. 
bőg: hámfa.
borfa: deszkás szekéren az ol

dalnak a teher tartására szol
gáló alsó fája. 

borimdcsik: .krumpli-núdli'; így 
is mondják: monyamácsik. 

borona: a faház oldalában levő 
fák, melyekre a tapasztást te
szik.

borsó: bab, paszuly. 
bwrös: timár. 
csibojő: búbos pacsirta. 
csollány: csalán.

' - csótánfa : deszkás szekérnél a két 
felső oldalfa, ezekre aggatják 
az összetartó lánczokat. 

csötkirál v. csutkirájsz: ökörszem. 
danaj: világi dal; ,danajos köuv!. 
disznókörti-tiiskefa: galagonyafa. 
düheskeszik: dühösködik. 
elekötő v. eleköte v. lekő: kötény.

farazat: a zsuppos háztető lecsa
pott eleje. 

fogas: borona. 
fő t : keréktalp.
mekfut: megüzekedik ; (csak Er

délyben s a Székelyföldön for
dul elő ebben a jelentésben.) 

gyújt: gyújt (régiség). 
hatag: kelés, daganat, (csak a 

Székelységben fordul elő.) 
hájas [nyájas ?] : hízelkedő ; hájas- 

kodik: hízeleg. 
hamisan: gyorsan, sietve., 
hé: forró.
hintís: a fenyő tűlevelei a fa 

alatt, avar. 
behordoz: beboronál; »fog meg 

ászt a fogast, hordoz be észt 
a gabnát!« hordozó: borona. 

hazakeres: otthon meglátogat
(heimsuchen). 

kereskeszik: kereskedik. 
keszköne: keszkenő (Als. és Őri

sziget).
komat: hám (ném. kummet, köz.

f. ném. komat) 
kornabék v. koronabék: boróka

fenyő (Kranaweck). 
köröt fodros a rózsámnak kötinnye: 

körül fodros (Népd. Fels.) 
kukac: fenyőtoboz. 
le-kukorál: leguggol. 
lepöde: lepedő (Als. és Sziget). 
lokka : mélyedés (szláv szó ; a szé

kelységben is lók v. lóka. MTsz.) 
meccek, meccessz, mecc, meccennünk,
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,Dőlök1, erdők, rétek, szőlők: Ajsó- és Főső-csász§, Nadas, Jgzus- 
kiátó, Geci-vőgy, Benkők-szőleje, Török Miá kegye (,előbb rígen 
valami Török nevöek bírták1), Szenkut, Bálint-óas (-avas), Puszta
szőlők, TJj-szőlők, Barnya-ódó, Barnya (egy lap az előbbi mellett), 
Markók nyírásé, Forduló v. Haraszt, Főső-borda, Ajsó-borda, Bérda, 
Nadazsdmellík, Nadazsd, Büg-dőlő, Körti-fóa, Szarka-rít, Hátár, 
Dombi-erdő, Szálas, Gyákiak-erdeje, Tilamas (Tilalmas), Tilamas-fenős, 
Töispóart (Tövispart), Ajsó- és Főső-vőgy, Atorudba (Altaluti-düllő), 
Kútfej, Fűső-kutfej, Kárász, Sorompó, Puszta-móalom, Komocsi-rít 
(így!), Lécejter, Kis- és Nagy-hosszi, Ajsó-rít, Túsó-rít, Bit-kert, 
Fenék, Szennyes-fák, Szíki-nyíres, Ajsó-, Közép-, Fűső-telek, Óas, Ódó, 
Pó^'tos-főd, Hégymeggett (!), Kípi-szőlők, Bakkus (erdő), Hidegódó.

Y. Népi szövegek.

1. Felsőőrből, — No ha misz sógor; látom a lóadék sántitta- 
nak, ejszem a kóacsho misz velek?

— Oda. Hogy begyüttem e szerdára kát mondok jészt is
éevígzém itt a Kelemenné.

— Ippeg odaménék én is, jé6sztet e vides szénát akargyog
behoznyi, e szekerenlc meg nál§. van, óaszt huzatom é.

— Nincs is reminsig az idén sémmiho is, istók uosa éerohan-
nunk. Ez én cselédemék (feleségem, gyermekeim stb.) is kimentek 
hetfen, hogy összöpetrencézik e bikkent, de bizo11 a fengye (föle) ojan 
vót mint e lengye, teli vód vizzé6.

—  Mas kicsjrázik ami hát még le nincs aradva is ; ek kis 
rozsot má mink is behosztung videssen, de meccennünk óavvée is ? 
As se tóm csapcsok-i vaj masinállok, a szóma is kellene meg e 
zsupp is.

— Ötlem Magyarországba se igei léssz ez idén. Azutátu fogva
múta ezekké e fenye viharágyukké lűdöznek, mék töpször écsapcsa 
űket e gyég. Hát űneki nem tét kárt ez a sok esses idő ?

—  E fenye ruggya (olv. rug-gya) még, dehonnem! A búzám
még e tikfiaknak se lenne élig. De gyümőcs sincs sehun. Szijját nem 
hiszem hol lehetné edzs elekötővée összöszennyi égisz Füsüőrbe.

— E jó Benkő hedvennyóe éves, de aszmongya, illen időjárást 
még nem látott.

•— Hedvennyóe má a jó Benkő ? Asztettem nem töp hedvenná.
— Ippeg ojan idős mint e désanyám ha íné. ÍJ is sokat meg

ért án iletibe, e vím Benkő.
— Bizo“ .
— Eccér is aszmongya ippeg rőkén vótak, megerett az esső,

ű ek koronabék alatt állott még ippeg amott a Vörözsdombnak
ellembát. Hát a ménkü belecsapott e fába, messzire éehánta az ága
kat, de űneki nem léd bajja. A  fóa helé körű ojan lokka támatt, 
még mást is megvan. Hodzs vésárnáp összötalákosztam az öreggé® e 
bérédvásná, od beszite.
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Mese-töredék Babszem Jankóról.

Hát eccer vót eggy ember, azután óannak, igen-igen szerette 
vóna, hocsha gyerékcsBk led vóna, azután ige11 riott, hodzs nem yód 
gyerekesek. Azután hozzákeriit ek kódis, kérte, hóm mér sir. »Honne 
busunék«, mikor hát nincsen gyerekesek. Azután adót nekik ecs szem 
borsót, hodzs űtessik el ecs cserébbe, hogy óabbu lez dzserekcsek. 
Azután kihajtott eccer esek és kivirágzott, ojan ecs kizs dzsermek. 
Osztán tuggya, hogy ojam pici“ vót, Jankó lett a neve. Mektanut 
szabónak, eggy esztendejig vart magának eggy őtözetet ruhának, 
maga se vót nagyobb, mind ez ujja, úgy láttam mim m§st. Osztán 
aszmonta, hogy ű émegy dúgozni, aszmonta az asszonnak, hogy ű 
émegy vándunyi. A  kemi11 likon küvüttö e gőz, azután a mezzőn 
gyütt három ember, azok elatták ecs kereskedőnek a kis Jankót, 
osztán az az ember fát hordott, Jankó vót e kocsis. Azutám beleüt 
e Iának a fiilibe, azutám mindig aszmonta e lúnak: gyű fakó. Osztári 
látták az emberek, hogy it nincs kocsis, mégis mindig megy a lú . . .

A magyar huszár káromkodása.

Mikor a nímees császár kiváncsi vót a magyar huszár kái on- 
kodására. Mindik hallotta, hogy a magyar huszárok ige11 finomu tun
nak káronkonnyi, ktifejeszte az ezredesnek kívánságát, hoos szeretne 
ászt hallanyi. Az ezredes mekkérte a tiszteket, meliknek a század- 
zsáb§ vóna jó káronkodó ember. Monta ecs hov van az ű század- 
zsába ej jó rígi jőrmester. —  Ez előruktat az ezredes elejbe. »Pijam, 
aszongya, szeretne e császár káronkodást hallanyi.« —  »Ja, ezredes 
uram, nem mégy án az ojam parancsszóra.« —  »No, aszongya, fijam 
tám mégis lehet.« — »De mékse lehet ászt ojam parancsszóra, ezre
des uram.« —  »Jó van, aszongya, akkor éemehet.« — Hát hov 
visszafordul, a lova megbotlik: »Ejj az anyádnak azt a Golgota
hegyin . . . «  ícs keszte, osztán ojant káronkodott, hogy a nimécs 
császár csaknem a fülit izs befokta.

A szegény ember kakasa.

Két tezsdvír vót, ez eggyiknek Péter vót e neve, a másiknak 
mék Pál. Péter szegin ember vót, Pál meg gazdag ember vót. Péter
nek nem vót máss§, mind e kokassa, Pálnak mek persze sok más 
marhája vót. Osztán a kokas mindig átajárt Pálnak a portájára, ot 
kopargatott. Osztám Pál monta Péternek hodzs: ne erezd áta a 
kokasodat, mert óagyonütöm, ha még idégyün e tikomékho. Szégim 
Péter osztán éebusuta magát, hodzs má jéeszt ez ecs kokassát is 
óaagyon kell ütynyi, fokta magát, bevüttö az urasákho, hon neki 
aggya ajándigba. — Kérdeszte ez uraság: Micsoda inneb van nála
tok Péter, kocs kokazsd vüssz ajándikozni ? — aszongya — inkább 
ennéd meg magad, tudom úgyis szégin ember vagy és sok a gyer
meked. — Aszmondzsa Péter ez uraságngli: Nem jó a naccságos 
uram, a gyerekeket húsra szoktatynyi. — Aszmongya neki az ura-
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A szegény ember a menyorszdgban.

Esz szegin ember ámába, fékerüt ményországba. Mikor bement 
ményországb§, óaszt is ámotta, liosz Szem Péter komáj§ vót nekijje, 
osztán aszonta neki:

— No szerbusz koma, jó bocs hazakeresté, móa nadzs vendik- 
sigét csapnunk, észnünk, isznunk, táncununk, mullatnunk.

Hád vezeti be a szobáb§., hát előbb ékerütek édzs nagy elő
szobába, óa teli vót pobarakkée ; minden“ pohárba, olaj vót és meg 
ígétt is óaz az olaj. Kérte e koma Pétertü, hogy aszongya minek 
íg ez a sok pohár ebbe e szobába ?

Aszmongya a Péter e komának, hogy it minden embérneg van, 
aki e világon íl ecs pohara, osztán akinek éccér kiig, óa mékhal. 
Kérdi e koma Szem Pétertü: Nekem izs van-i jédzs ijem poharam ?
— Van, aszongya Péter, esek kerezs meg, a neve úgyis mindenik- 
nek rá van irva e poharára. En addig bemének e mellíkszobába, az 
ebítho az előkíszületeket méktészém.

Hát a koma kereste a poharakat, méktaláta jaz övejjét is, de 
abba má esek ojan kevezs vót, hogy alik pislogott. ÍT mégédét hodzs 
más mingyá mekhal, hogy az olaj kiig. Óamot még e másik pohár 
teli vód, gonduta, hogy óabbu felit áttőti ez ű poharába. De e pohár 
lé vót erősidvé, nem tutta févénnyi. Ettibe nem tudót mázs gon- 
dunyi, az gonduta: Az ujjomékad belemártom ebbe e másigba, osztán 
átacsöpöktetöm ez enyimbe. — Mártogatta izs vóna, ha e felesige 
ódalba nem böki, hocs: Te disznó! Jéerre osztá11 féibrett.

2. Alsóőri szövegek. — Immá lássa géréndét is sütöttem, óannak 
is ige11 jó e húsa, de tuggya óasztad be ke póaccunyi, hogy a izejit 
küvegyé, á szagát. Bizon a cigán csak iív vesz érté! De hát á 
macskának, óannak izs gyönyörű húsa van án! Mék há más hozna 
ide magának ojam macskapecsényét, aszöndáná: nyulhus, még ille11 
jóizőt nem ettem.

—  Lássa a kutyazsir, az is nagyo11 hasznos, iszen asz kapnyi 
e patikába is, macskazsirt is éléget kapnyi e patikába. Észt a macska- 
zsirt tuggya ászt keverik mindenféli ílastromok közé, a kutyazsirt 
asz még a tüdő elle11 használlák, a heptikás emberek.

—  Az ijjée is id vót e gérénd, évüttö e tikomékat. De mec- 
cénnüng velék ? Nehez űket kütimpolósztanyi (kiirtani).

— Az ébi-borz is ige11 kártívő áll§t. Az ojan nagy, mint e 
róka, ligba tartószkodik, még az ója11 kutya állat án, ha jaz ember 
a puskacsövet nekitartya, úgy éharaptya csak ús sercég.

— Angyi a példának okájér óam mikor én te, például mink 
tezsdvírék vannunk, no hát az én tezsdvírém már ez ém feleségem
nek aszongya: ángyi.

—  Mikor az éccéri ján ément a muzsikárf, jez annya nem 
akarta eleresztenyi; hát osztán éggyik csizsmá á lábám vót, á másikat 
mék kükíszitétté, hogy ötkün cság belelíp. Hát az asszon a helétt á

NYELVJÁRÁSI TANULMÁNYOK. I . 2



Á CSÍKSZENTDOMOKOSI NYELVJÁRÁS.

I.

ösík-Szent-Domokos a Csík-Szeredától Gyergyó-Szt.-Miklósra 
vezető országút mellett van, e két város közti távolság közepén, 
mind a két várostól körülbelől 30 km-nyi távolságban. Északról 
legközelebb van hozzá a 20 km-re fekvő Vasláb (oláh község), 
mely már G-yergyóhoz tartozik; délre a 3 km-re levő Csík-Szt.- 
Tamás a legközelebbi falu. Csík-Szt-Domokos lakossága 4600. 
Van egy pár száz görög kath., kiknek külön templomuk is van, 
de ezek is csak a magyar nyelvet beszélik; a lakosság többi része 
róm. kath. A  lakosságnak még egy harmada sem tud írni és 
olvasni.* A  határszéli oláhokkal folytonos érintkezésben vannak 
s öltözetükön és dallamaikon könnyen észre lehet venni az oláh 
hatást.

Csík-Szt.-Domokos nyelve hangtanilag megegyezik Os.-Szt.- 
Tamás, Jenőfalva, Dánfalva, Karczfalva, Madaras és Mádéfalva 
községek nyelvével, a következő falu : Tapolcza már inkább az 
alcsíki nyelvjáráshoz tartozik.

Steuer János a csíki székelységről szóló czikkében (Nyr. 22) 
elfogadja a csíki nyelvjárások két főcsoportra: alcsíkire és gyer- 
gyóira való osztását. Pedig az alcsíki és a középcsíki (értve az 
utóbbin a fentemlített falvakat) nyelvjárások közt bizonyára van 
annyi különbség, mint a középcsíki és a gyergyói közt.

A  magánhangzók.

A  csíkszentdomokosi nyelvjárásnak a következő rövid hangzói 
vannak:

Alsó nyelvállásúak: e, e, a, Q„
Középső » e, ö, o.
Felső » i  ü, u.

* A tanulókötelesek száma felülmúlja az 1200-at, s ezek közűi csak
300 fér be a róm. katli. iskolába. Az állam szívesen átvenné és megfelelő 
karba helyezné az iskolát, de az egyház visszautasította. A nép, a mely 
anélkül is nagy nyomorban van, sokat zúgolódik ezért, mert fiait még ina
soknak sem fogadják fel a városokban, mivel írni és olvasni nem tudnak.
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(hasonulás). — u h . a : csatom csutora, gantpr gunár.* —  Szabály
szerűen mindig a van az o'-val végződő szavak vég o'-ja helyén, 
ha a sző után 3. személyű birt. rag, vagy az i képző követke
zik : utó— utaja, hordó— hordaja, sikló— siklója, vágó—vágaja, 
Csiesó— csicsai stb.

s :  Ez a hang hallatszik mindig a köznyelvi a helyén, midőn 
ez a szó végén van s a megelőző szótagban á van: lába, háztx, 
vára, —  várja, lássq, — lábárq,, szánba, — szálka, bárka. — 
Ezt a hangot hallottam többször a -val és a -nalc igei és névszói 
ragban is, ha a megelőző szótagban á van: szénával, kárval, 
lábnak, —  állnak, járnak.

e : Az é'-ző nyelvjárások közé tartozik. Köznyelvi ö helyén 
rendesen e van a hosszú ő-vel végződő szavakban, a 3. sz. birt. 
rag előtt: kendéje, kötéje, szeretéjje stb. — Szintén é van a köz
nyelvi ö helyén a többes 3. személyű -ők, jök személyragban: 
élettyék életjök, fejek, kezek, menniék kell, élniék és kéne. — 
Köznyelvi ö helyén áll ezenkívül még számos szóban: csemer, 
cséméllik csömörük, ees öcs, essze össze, dérget dörget, hercsek, 
szernyű, zérget, térpe, zére zörej, serén sörény, pergel pörköl, 
temérdek tömérdek, setét; —  mérnék mérnök, tömléc, hivés. —
o h. é : résta rosta, réstál. ■— í h, é : és is, Mába hiába, Icélincs, 
gélészta, 'kéntorna, méénk, tééd, téétek tiétek, ésmént ismét. Ezen
kívül az st, sk, sp. kezdetű idegen szók járulékhangzója mindig 
é : éskotoja skatulya, éstálló, éspárga. — ü h. é : sépédékés süppe- 
dékes, fekégy feküdj. — eh. e, mint az egész székelységben, a többes
számú s a személyragos névszók tárgyesetében: kövekét, kezemét, 
kezedét, kezékét stb. — é h. e :  A  fénn, fél és lenn szavakban 
e van, ha az utánok következő szótagban alsó nyelvállású hangzó 
van, de más esetben mindig é : fennáll, fénnül. Általában figyel
met érdemel az a gyakori tünemény, hogy egyik szó tag hangzója 
befolyással van a másik szótagéra. Ennek pontos kimutatása fino
mabb megfigyelést tenne szükségessé.

ö : é h. ö : förödik, höngörög hengereg. — e h. ö a többes 
szám s a személyr. szók tárgyesetében ö és ü után: ökrököt, 
bkot, erdömöt, gyürünköt. — ü  h. ö : röcskös rücskös, röcsJcöl.

o : Általános szabály, hogy a köznyelvi a helyén o van, ha a 
megelőző szótagban á van, kivéve azt az esetet, ha ez az a a szó 
végén van (1. a ) : ától átal, hányódik hányadik, — fárottam fárad
tam, támoggya támadja, — lábok lábak, tálok tálak, várót várat, 
hányon hányán, tálos, lábos lábas, — hátom, hatod (de háta), 
lobom lábod. Kivételek e szabály alól a már említett -nak igei 
és névszói ragok s a -val névszói rag. — Köznyelvi a helyén o 
áll a mélyhangú szók ragjai és képzői előtt, kivéve azon szókat, 
melyeknek tőhangzójuk a : útom, útot, újjos; d e : halat, halak,

* A ganár szó a-jára nézve 1. Melioh: Melyik nyelvjárásból valók a 
magyar nyelv régi német jöv. szavai 22. 1. Ilyen úton sok népies hangelté
résnek lehetne megtalálni a magyarázat]'át, melyet rendes hang változások
ból kimagyarázni nem tudunk.
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madár, fonál, bogár. Ezek analógiájára: szalad. Ez a hang van 
az alája ,alája‘ szóban s néha r és l- előtt: bal, marha, ára.

g : Köznyelvi é  helyén van az s azon kéttagú szók második 
tagjában, melyekben az e-t ragos alakban e váltja fel s az é  után 
r vagy l következik: egSr, tenSr tenyér, kinyer, gyüker, szekér, 
levél, kötél. Ezek analógiájára: gacsSr. Ez a hang van a nyel 
nyél és a ser sör szavakban, továbbá rövid e helyén van az l, j
és r hangok előtt: ere, Mre, v&rte, méj, Sjt (leginkábbb zárt szó
tagokban). Yö. e.

e : Eitkán fordul elő, használata egyénenként is változó: 
re/ja (de gyakrabban reá), ISI. Különösen j ,  l és r  előtt hallható 
az e helyén, zárt szótagokban.

é : a h. é : pazérol pazarol, — i h, é :  héjoz hiuz, kénes. —
í  h. é : Tcéván, veretek, kén, kénlódik, gyek, éz, kégyó, késír,
késértés kisértet, héja híjjá. — ü h. é : éveg üveg. 

ő : ü h. ő : tő tű.
í :  é h. í :  hírvad hervad. — é  h. í :  szik tojásszéke, gyír,

f étink, kelís, ígíz, ítíl, ítílet, így ír  igér. — ü h. i : fii fűi, síjed.
ű : ö h. ü : csüdül csődül.
Ezekben találtam a hangoknak a köznyelvitől eltérő alkal

mazását. E változások oka és értéke, mint láthatjuk, különböző.
A  hangzóknak időmértékére megjegyzendő, hogy a köznyelv 

számos rövid hangzója helyett hosszút ejtenek, s ebben talán 
román hatást láthatunk. Szótagzáró l és r  előtt szabály szerint 
hosszú a hangzó. Mindig hosszan ejtik a következő szavakat: 
hiba, cíbre, füge, sütő, fütő, pipa, rügyez, vigyáz, ügyéi, ügyibe
váló, rókony, fűt, múlat, ígyír igér. A  hol a hosszú hangzóhoz
pótló nyújtás is járul, a hangzó majdnem kétszeres hosszúságot
kap: ámot láttam, otós kád.

A  második szótag hangzója elveszett a köv. esetekben: 
sollás sorolás, reglő legelő, aszkot azokat, eszkét ezeket. A. tulaj
donnevek véghangzója mindig elesik, ha az utána következő 
keresztnév hangzóval kezdődik: Szab Albert Szabó A., Kurk 
Ignác Kurkó I . ; ilyen változás a kecskolló (kecskeolló, gödölye) is.

Itt említem meg, hogy az Alcsíkban és Háromszék egy 
részén divatos éneklő hangsúly itt alig észlelhető.

A mássalhangzók.

Két mássalhangzóval nem kezdődhetik a szó: fé lé  pléh, 
polojbász plajbász, karajcár, Kirisztus, kalassis, terep lépcső, 
porobál, dérága, deránica fedéldeszka, palakten plattén, palánta, 
Kiriska, friss, goróf, Barassó. Néha a szó belsejében levő szótag 
elején is feloldja a két mássalhangzót: Somojó Somlyó, tempolom, 
körtöve.

Szó végén n y  helyett mindig n  van: hán? hány? hán 
hány (dobál), hitván, ménkő, kocogán, legén, kémén, kormán,
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A  köznyelvitől eltérő- tőváltozások: jú, d e : johok, jóim, 
johostúl: —  nyii, nyöves, nyövek;  — szó, szóm, szód, szova, 
szovaz, szók; könyü könyv: könyüm, -d, Icönyüje, könyük; — 
szü szív: szüm és szüvem, pzüd és szüved, szüve.

Az -n  és ny  végű szavakról már szólóttam.
Az egyes és többes 3. szem. birt. ragoknak majdnem min

dig j-és  alakjok van: élettye, színnye, kelettye, verje, élettyék, 
v érjeh; határjq,, hattyú, határ jók.

A  -bán ben ragnak csak ba, he alakja van. — Az -ért rag 
-étt alakban: métt mért, gombaétt, pénzéit stb. — A  -vá vé  rag -é 
alakban van m eg : Tájjak osztovátáé. Teendőé, osztovátává, kendővé; 
poré porrá, káré kárrá stb. —  A  -val vei megtartja v -jé t: regvei, 
sokval, k inyivel, borval, vízvei stb.

A  -t igen gyakran képez határozót: erőst nagyon, bízvást, 
fójvást, lépést, menést, járást, az egy járást egyúttal; léptést, jár- 
tást. A  köznyelvi ,tudni tudom, látni látom‘-féle kifejezések helyett 
is így mondják: tudást tudom, látást láttam, válást vót (Kolozs
várt : vóni vót).

A  kor mint határozó mindig ragozva van: öt órakoron ott 
leszSk,^bán órakoron van? de: négy órakór vót, níikor jött.

Érdekesebb határozói alakok: vélle vele, réa v. reja rá, rét a 
rajta, mijánnam, -ad, -a miattam; meheddig, ahaddig, eheddig med
dig .. .  stb.; ittegyen, ottogyon itt, o tt ; ehejt, ahajt; — oldalaslag 
oldalt, haslag v. hasmánt hason, hátlag v. hanyatán hanyatt; — 
az eleintékbe v. a minapákba nem rég.

A  személyes névmások közt a köznyelvitől eltérnek: mű és 
műk mi, tü, tűk és tűk ti. Birtokos névmások: enyim, tééd v. 
téjéd, méénic v. mejénk, teétek tiétek.

I g e r a g o z á s .  E nyelvjárás rendkívül gazdag az igeidőkben. 
A  következő jelentőmódú igeidők vannak: 1. utazik, 2. útazék,
3. útazék vala, 4. útazott, 5. utazott vala, 6. el van utazva, 
7. el vala útazva, 8. el volt utazva, 9. el fog utazni, 10. el lesz 
utazva, 11. el fogott útazni. Az utóbbi három alak a valószínű
séget fejezi k i : Merre mentek a tanító űrék ? Itt foktak elmenni: 
valószínűleg itt mentek el. Hol a káplán úr? Otthon fog lenni 
v. el lesz útazva: valószínűleg otthon van v. elútazott. 
j A  magashangú í-tövű igék tárgyas többes 1. személyű, a 
mélyhangú í-tövű igék egyes 3. szem. és a többesben összes 
alakjai megegyeznek a fölszólító megfelelő alakjaival: üssük: ütjük 
és üssük, vessük, lássa, fokhassuk, tárcsátok, lássák stb.

A  tesz, vész, eszik igék többes első személyű alakjaiban 
ugyanezt a jelenséget látjuk: tegyük: teszszük és tegyük; vegyük: 
veszsziik és vegyük; együk: eszszük és együk.

A  futtám, üttem, köttem alakok itt is, mint talán az egész 
székelységben, használatosak.

A  felszólító mód mellett igen gyakori a -sza sze nyomaté- 
kosító szócska: néjzedsze, lássuksza, fogjasza, neszesze.

Az esik (az eső) ige 3. sz. ess, főnévi igeneve: esseni, óhaj-
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bigyegő: vörös, a bab virágjához 
hasonló virágú felfutó növény. 

binec: ütődés az emberi testen. 
blrcsóka: a burgonya zöld gyü

mölcse.
bitykó: nagyobb hegység apró:

kiálló csúcsai. 
bodacs: 1 éves tinó. 
bogyán: goromba. 
böliel! : marhát kergető szó. 
bojgatagos üdő: változó idő. 
bojt: fiatal fenyő. 
bojtos: fenyves. 
bökken: böfög.
böklent, büklent: egy pálczát úgy 

dob el, hogy hol egyik, hol 
másik vége éri a földet. 

bőlegén: vőlegény. 
börönkől: erősen sír. 
bubalátni: látogatóba (menni) olyan 

házhoz, hol gyermek született. 
bugyúrka: hitvány kis gyümölcs, 

bingyó.
bűn ■' rest: láss dolokhoz te, ne 

légy ojan bűn! 
burjános: főtt saláta disznóhússal. 
ágy-bütüje: az ágy alsó és felső 

fala.
elbütwl: hirtelen elmetsz vmit. 
lüzfutó: labdajáték: méta, nagy 

büdű.
bűz: a két méta közti hely. 
ceka: a burgonya szára. 
céra: csira.
cigrus: kis czigány gyermek. 
csáfa: a berbécs felső hátgerincz- 

része. 
csámpojog: lézeng. 
csandartt: cserdít (ostort). 
csap: mindenféle erdei fa ága. 
csapópénz: borravaló kocsisnak. 
csapos-kert: vízszintesen fektetett 

faágakból készült kerítés. 
csató-patóka: apró szerszám. 
cseka-nye ! :  disznót hajtó szó 
csenditet: esti harangszó. 
cserepei: helytelenkedik, hunczut- 

kodik.

csisszent: foga közt köp, serczint. 
csompó: útjavításra való sírdomb- 

alakú kőrakás az országút szélén. 
csórcsog: hugyozik. 
csúga: a mogyoró zöld tokja. 
csuka-buka : 1. fenyő, melynek tete

jét levágták, 2. suta, esetlen. 
lecsukábukázni: fenyőfa tetejét

lenyírni.
ésszecsukorít: marhát egy csomó

ban hajt. 
csuportúl: összegyűl. 
dábbogó: idétlen menésű. 
daga: kisebb folyó v. patak meg

növekedése, áradása eldugulás 
miatt: a jég dagát okozott. 

feldagásodik a v íz : megnő. 
dajbancs: lomha járású. 
dali: hitvány, semmiházi. 
dibbeg-dábbog: lomhán jár. 
ledöbökől: levereget (földet v.

akármit. 
dürüszölú'dik: horzsolódik. 
felduvassza az órát: felhúzza az 

orrát, haragszik. 
écs: csak fiú-öcs (éccse) ; öcs: csak 

húg (öcséje) ; »két eccse és há
rom öcséje van« — ecsémuram
— őcsémasszony. 

égés virág: gabona közt vörös 
virág.

az eleintékbe: a minap. 
ennyég: ennyire.
é r :  eltaláltam az érit a rozsom

nak : az alkalmas helyet, hol 
jól megterem. 

é r d : tojó récze.
esszekujak: »akkora, mint az esz- 

szekujakom« =  akkora mint a 
két öklöm. 

fallat: farol.
elfallat: elmegy mellette. 
faluba megy: látogatóba megy. 
fecske-virág: mezei árvácska. 
félbordás: féleszű. 
felkötés: a csizma torka. 
finga-bogyó: semmi. Mit kosztál?
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melynek csak háta van; vő. ülő 
szék.

kaszaj f a : ölberakott fa.
Icászta: deszkarakás a fűrésztele

pen.
katona: a tekerő levél lyukaiban 

levő pálczikák, melyek a fona
lat tartják. 

mekkavanyodik: a tej megromlik. 
kecc-nyS l : kutyát kergetnek vele. 
kece-fice: rátarti. 
kecskellő, kecskolló: kecske gödö

lye.
kecsula: tarkafejű kecske. 
kénszereg: nyomorog. 
élképik: elképped. 
mekképik: elbámul. 
kércinkedik: hizeleg. 
kerek-Mmes szövés: bizonyos szö

vésminta neve. 
kerekvár: körben futó labdajáték;

kerekvározik. 
kernáncsol: nyivákol. 
késleg: (a felhámozott lovat vagy 

a rúdhoz fogott, járomban levő 
marhákat) külön, a szekérhez 
nem fogva (hajtani). 

ketrán: menny a ketránba! =  
menj a pokolba! 

kétszánt: rézsátosan. 
ketye-lótya: semmiség, apróság. 
kiadás: 1. hang: jó kiadása van: 

erős hangja, 2. bírói kihirdetés 
kiricseny: muharkurti, juhszőrből 

szőtt kék és fekete csíkos női 
lékri.

kócsona: a zár nyelve. 
kófindál: csavarog. 
koggy-él! borjúhajtó szó. 
mekkohant: megcsap. 
köhendi: köhögős. 
kóléca: a ház oldalához épített s 

a háznál törpébb nyitott kis 
szín.

fcomárnyék: az eszterunga mellett 
levő kalyiba, hol a juhász hál. 

elkórúl: elpusztul. 
kozsda: 1 éves bárány.

koppant : megkopogtat. Hoty kop- 
pantád az ajtómot (Népdal). 

mekkötte az apró: a himlő meg
jegyezte. 

mekkubakól : megöklöz. 
kucsu-më!: kutyát hínak vele. 
kürtő: dorong-fánk. 
kurunc : fütykös. 
küzsdegézü : kicsiny. 
kutúl : kutat, matat. 
belékutúl : beleváj. 
lácfa : fenyő, melynek csak a te

tején vannakNágai. 
meglökni: kiállani, kibírni: nem 

lakja meg a száját. 
léc-csihán, árvacsalán. 
lëllëgél : éldegél. ■
lengyel : kivarrás a ruhán. 
lépeséi : fecseg. 
ellepcsent: kifecseg. 
léptést : lépésben. 
lipinka-madar : barázdabillegető. 
Űzi: pélargonia.
lőcs-káva : görbe-vas, mely a lőcs 

felső végét a szekérhez erősíti. 
lőcs-küpü : vashüvely, melyben a 

lőcs alsó vége van. 
lövődöz : sérteget, gúnyos czélzá- 

sokat tesz. 
lükög : lüktet.
lülü : az elnyílt pitypangvirág 

(taraxacum) bóbitája. 
lülü: takonyhólyag. 
lülüs: taknyos (gyermek). 
macska-csics : szemőcs a nyakon. 
magyaros: csárdás. 
makujkodik : makacskodik. 
mána : a vörös lóhere feje. 
mányál: babrál.
Mária-teje lapi : nagy, fehérlevelű 

növény. 
másikszor : máskor. 
matató-menkő : kóbor villám. 
matolla : ördögszekér-tövis (eryn- , 

gium).
elmëcsërîti a száját : félrevonja. 
meddü : két éven át nem fiazó juh. 
mëgmëcsken : megnyekken.
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vadászatkor egy részét körül
keríteni.

számra vetni. Mejik számra vesz- 
szük a fonalat ? : hány fonál 
legyen egy igében v. hány ige 
egy zserébben ? 

szánűó: tor. 
szárkonc: lábszárcsont. 
szeg; barna szeg: barna arczú. 
mekszelehédik: nekigyorsúl. 
szélkoszorú: a ház szarvazatának 

alsó rámája. 
szeméj: arcz. 
elszentül: elszenderedik. 
szikraji: vörös virágú kerti nö

vény.
szikon: szikes föld. 
színajja: nyílt szín vendéglők ud

varán, hova a szekerek beállnak. 
szintez az eső: szitál, csepereg. 
szippoktat: pöfékel a pipával. 
sziszíl: nyelvét fogaihoz szorítva 

fütyül.
szó: hang: jó szova van: erős 

hangja.
szükönget a kutya: szűköl, vonít. 
szunyák: szúnyog. 
takargató: fedő asztalkendő. 
feltakarni: a szénagyűjtést telje

sen elvégezni. 
takaró ruva: takargató. 
tanórokos hSj: kaszáló, melyen el

szórva épületek vannak. 
tébrég: tépelődik, tűnődik. 
te/lek: szélesfarú fehérnép. 
mektémejédik: megtébolyodik. 
tépenták: ügyetlen. 
felteperedik: feloseperedik, felnő 

lassanként. 
ésszeteplődik: összeverődik, össze

gyúródik. 
tebzel vmiben: készülődik. 
térpel: aprókat lép a ló. 
terpentyű: terpentin.

tével h i : tegez; az uraknál a 
gyerek tével híjjá az apját. 

tidó: a nyírfa külső héja. 
tojak: ügyetlen, málészájű. 
tojogqló: a tálos fiókja. 
tókás diák: garaboncziás diák.* 
tőke: a fa törzse. 
töllesztő: takarékpénztár. 
tőrvénkedik: vitatkozik. 
törzsül: mos.
iidüllő: oly szántó v. gabonaföld, 

mely több párhuzamosan haladó 
földdel merőlegesen fekszik:

-----------------
----------------------------------- -- --------  p,
-------1--------------------------  S3j

_______________  Oj

ühöjt: üvölt. 
ujj ember: új házas. 
ülő szék v. küzsdeg ü. sz.: fonó

szék.
elürűtni a szénát: szétszórni. 
üte-bota: ügyetlen, félkegyelmű. 
megvaccsan: a kutya megvakkan. 
vacsog: vonít a kutya ha meg

ütik. 
vájlogat: válogat. 
vápa: két hegy közti nyeregalakú 

mélyedés. 
megvátozik, elvátozik: elválik. 
vénasszonybüzlentyű: boldogasz- 

szony-levél (ménta-féle). 
verettyű.
vészel: vesződik.
elvetni a borjút: elválasztani any

jától.
viciróskodik: faczérkodik, flangí- 

rozik.
vídikel: jóízűen cseveg. 
fenvülikel : késő estig vidáman 

elcseveg.
vigytt a legénnel: összeszűri a

levet.
viszpad, viszszék: pad, hol a vizes 

edényeket tartják.

* A néphit szerint néha fekete könyvvel a hóna alatt az erdőkben 
sétál, néha a felhőkön lovagol s jégesőt, vihart olvas le a vidékre.



A ZALA VIDÉKI NYELVJÁRÁS.

I . Bevezetés.

A  Zala folyó két partján fekvő néhány községnek a nyelv
járását akarjuk leírni. Tiszta magyar falvak s amennyire törté
netüket ismerjük, mindig is azok voltak; csak három község 
köszöni eredetét német telepítésnek. A  göttweii bencések, kik jó 
ideig a zalavári apátságot is bírták, 1715-ben Esztergáira, Bárándra 
és Kis-Badára több száz német paraszt családot telepítettek. Esz
tergál és Kis-Bada most is virágzó falu, Báránd azonban elpusz
tult s ma már csak a zalavári apátsághoz tartozó, néhány házból 
álló major.* .

Öreg emberek még emlékeznek olyanokra, akik tudtak néme
tül, de ma már csak az ilyen nevek mutatják német származá
sukat, mint ffberpaker, Fasching, Pfarrer, Langstáller.**

Az egész vidék a nyugati nyelvjárásterület ű. n. zalai részé
hez tartozik. Balassa határvonalnak veszi ugyan a Zala folyót, 
mely szerinte a nyugati nyelvjárásterületet az alsó-dunántúlitól 
elválasztja, de ez valószínűleg igazításra szorúl, mert a Zala két 
partján fekvő községek nyelvében nincsenek olyan eltérő sajátsá
gok, amelyek alapján a jobb és a bal partot külön nyelvjárásba 
kellene soroznunk. Nagyobb különbség csak az el igekötőnek a 
-val vei és a -hoz ragnak az ejtésében mutatkozik. Bár az lé 
diftongus mindkét parton használatos, az el és a -vei a jobb par
ton mégis így hangzik: e, -ve; a -val-1 -m-nak, a -hoz höz-t -ho 
hö-nek ejtik ; csak a bal parton mondják: *é, -v% -vő, -hó, -hö

* ííem lesz fölösleges itt megemlékeznünk két falu, Alsó- és Felső- 
Páhok nevének az eredetéről: XVI.' századi levelekben és okiratokban Alsó
éi Felső-Páh a nevük, sőt még ma is nemcsak »a nóta szól a páhi lányok
ról«, (Nyr. 13 : 5), hanem a szomszéd falubeliek is jobbára csak páhiak-ról 
beszélnek; világos, hogy itt a szó többesszámát ruházta föl a nyelvszokás 
egyesszámú jelentéssel.

** Az anyakönyvek tanulságosan mutatják, hogyan magyarosodnak ezek 
a német nevek a belügyminiszter beavatkozása nélkül; a Faschingok&t most 
már általánosan Farsangnak híják, de vannak öregek, akik még a régi német 
néven nevezik őket. A Pfarrerból először Plébános lett, de úgy látszik ezt 
a nevet egy kicsit mégis különösnek tartották és 20—30 év óta a Pfarrerokat 
Papnak híják.

NYE L V JÁ R Á SI TANULMÁNYOK. I . 3



35

' I I . Hangtan.

A  nyelvjárás legjellemzőbb vonásai:

1. A  rövid magánhangzók kedvelése.
2. Nagy hajlandóság a zárt hangzók iránt.
3. A  kettőshangzók használata; ez a sajátság nem egyforma 

erejű, ugyan az egész területen, de mégis általánosnak mondhat
juk; a városhoz közel eső falvak nyelvében nagyon meggyöngül, 
sőt az ié  kivételével el is tűnik. Egyébként a diftongusok ereje 
községenként, sőt egyének szerint is változik; feltűnő, hogy az 
asszonyok mindenütt sokkal erősebben diftongizálnak, mint a 
férfiak.

4. Néhány rag még nem illeszkedik.
5. A  szótag és a szó végén álló l pótló nyújtással eltűnik.
6. Hosszú mássalhangzók kedvelése. -
7. A  mássalhangzók nagyfokú asszimilációja.

A  hangolt képzése.

Magánhangzóié: Különösen három magánhangzó képzésében 
tér el nyelvjárásunk a köznyelvtől:

1. Az e a köznyelvinél sokkal nyíltabb; az e-nek megfelelő 
nyelvállással és az á ajaknyílásával .képezzük. Akusztikai hatására 
nagyon hasonlít is az «-hoz, azt hiszem a finn a-hez közel áll; 
így írhatjuk: e.

2. Az a a köznyelvinél mindig zártabb és erősebben labia- 
lizált, de nem minden a egyforma képzésű. Egész határozottsággal 
megállapíthatni, hogy az á után következő a jóval zártabb az 
egyéb helyzetben levő a-nál, azért csak ezt az a-t jelöljük így: a.

3. Az á hang szintén zártabb valamivel a köznyelvinél.
A  hosszú hangzók helyett rendesen a megfelelő diftongu

sokat ejtik a már említett megszorítással: é : %é, é :%  ö : uő, á : aá, 
ó : uó. — Hosszú í-t, ü-t, ú-t nyelvjárásunk egyáltalában nem 
ismer. Csak egy faluban, Zalavárban és egyetlenegy szóban van 
hosszú 6: lény (leány), lény ók.

A  mássalhangzók képzésében csak annyi eltérést mutat e 
vidék nyelve, hogy az ly-et és az Ij mássalhangzó-csoportot nem 
ismeri, helyettük mindig l-et és ll-et ejt.

Magánhangzók váltakozása.

Zártabb hang áll nyíltabb helyén. Nyelvjárásunk egyik 
legjellemzőbb vonásának mondtuk ezt a minőségi változást; mint
hogy a hangzók zárulása, különösen a határozóragokban, sokszor 
hangzórövidülést is von maga után, azért már itt fogunk néhány 
mennyiségi változást is érinteni.

3*
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(csak Zalavárban), héti, (kín), vérad, megsélli (sínyli), iréíli 
(irígyli), irégy.

i : e véTla, geleszta; éjed, téed; a következőkben az eredetibb 
hang maradt m eg: héjjá vminék (híja) hértelen (de Isten herével).

ü : ö gyöjt (ered).
ü :ö  a -jük többes 3. személyű birtokos rag rendesen -jöli- 

nek hangzik, ha az előző hangzó' labiális: tüjök, tűzök, gyürüjök ; 
még ezekben: öveg, söveg (így is : öeg, söeg);  — ü : é, kezék stb. 
1. Névrag.

Néhány ide vágó példával még az alaktani részben fogunk 
találkozni.

Az ajakműködés változása» Bár nem tartozik nyelvjárá
sunk a tulajdonképpeni ö-ző területhez, mégis nagyon sok szóban 
ejt ö-t a köznyelv e-je helyén; pör, föl, köll, röpül, pöngö, gyönge, 
öggyütt, böcsület, tisztölet; sőt amint említettük, Komárvároson 
már majdnem olyan mértékben őznek, mint a Dráva vidékén.

Z.-Apátitól északra, mint már tudjuk, a szóvégi e helyén 
ö-t találunk, ha labiális hangzó van az előző szótagban: vüttö, 
küttö (küldte), ütöttö, sütöttö; üdvö (ütve), ködvö (kötve), pöcsé- 
tövö; gyürüjö, belülö, tülö.

Néha azonban az ajakhangzó illabiálisra változik; így külö
nösen, ha az ö, ü végű névszókhoz 3. személyű birtokos rag járul.

Ez a jelenség a köznyelvben is előfordul, csakhogy nyelv
járásunkban sokkal gyakoribb: esztendeje, szőlleje, kendeje, fej- 
Jcöteje, szereteje, esseje, csípeje; cipejét, sürejét (sűrűjét), gyürejét.

Még e szókban: irém (üröm), innep.
A  tik, lik, hosszi szókban, a szomszédságban volt palatális 

hang hatása alatt változott az u i-re.
Hangrend. A  -nál rag még nem illeszkedik: embérná, 8zől- 

l'úná, enná: hasonlókép nem illeszkedik a Zala jobb partján sok 
esetben a -vei: szómáve, kcdappe, kapáve. —- Azokívül egyes 
szókban a hangrend megromlását láthatjuk: verga (varga), vér- 
gánya, vésárnáp;  a jár-kél igét, mintha a kél gyakorító képző 
volna, így ragozzák tovább: járkálok, járkénak, járkáló (szegény 
legény). —  Az órának (arra felé) hatása alatt keletkezett 'érának.

Nem mondhatjuk általános sajátságnak, de mindenesetre 
igen érdekes jelenség az, hogy a -hoz rag gyakran mélyhangű 
szóifcoz.is -hö alakban járul: ahhö llánhö, királhö, hidhö; tán a 
hangrendi illeszkedés iránt való érzék gyöngeségének a jele.

Mássalhangzók váltakozása.

Itt nem sok eltérőt találunk a köznyelvtől.
n : ny  a főnévi igenév képzőjében: kérnyi, házasonnyi, 

alunnyi; azonkívül több más szó közepén v. végén: masinya, 
keszkenyö, csinyál, unyalmas, vonyogó, ieknyő; kany, fony, 
fonyok, fonyás, paplany, paplanyon.
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mive, kerékke;  zsákká,, szomorúsággá, a zuramma, szóvá;  de a bal 
parton: iérnének, Jcézz'é, miv'é; zsákká, szomorúsággá, a zurammó.

Természetesen a hosszú hangzók után álló l kiesése nem 
jár pótlónyújtással: f é  nap (de fél vkitől), ét (élt), át, szót (állt, 
szállt); rövid marad az l előtt álló u, ü  is ,»minthogy a megfe
lelő' hosszú hangzók meg sincsenek nyelvjárásunk hangzórendsze
rében: elindut, emut, Jcucs, takarunyi; megörüt, Icerüte, küsö, 
föüt (ült), küd.

A  hosszú mássalhangzókat nagyon kedveli nyelvjárásunk: 
fordétt, tanéit, ségétt; forgolóddik, rázkóddik, vágóddik, zöcskölöd- 
dik; Mén, ollan, miilen, tellik, szöllö, csollán, szógálló; pompássan, 
hamissan, égyenéssen, egésszen, késszen; orvossá, lakássa; mezzö, 
essö; házonn, kezeménn, szépénn. — Ellenkező sajátságot mutat: 
ál (áll), ólat, áléttás.

Á  köznyelvvel szemben néha egy magán- vagy mássalhangzó
val bővült alakot találunk; így a mássalhangzótorlódás elkerülése 
végett gyakran két mássalhangzó közé egy magánhangzót tolda
nak be. Ez a jelenség sokkal gyakoribb azon a vidéken, mely a 
szóvégi e-t zártan ejti, mint a terület másik felén: el van hasét- 
tava, meg vöt mondává, készéttevé, a Szala ki van ömlevé; néhány 
idegen eredetű szóban: kélázli, kiripta, sérágla, firiss.

Néhány szóban hiányzik az n  hang: ikább, kételen, harmic, 
úszol (kinál); muka (csak Kis-Komáromban hallottam).

Az -ért rag -í-je mindig nyomtalanul elvész: azér, pénzér, 
házér; az r  is ezekből: mingyá, má.

A  mássalhangzótorlódáson nemcsak egy magánhangzó betol- 
dácával segítenek, hanem az egyik máss. kilökésével is: pitar, 
tesfér, Is fán, kerbe, ezüskerbe, más má, mi csinyász;  hajhat, tar
hat (hajthat, tarthat) máj megmondom, hunnaj vetted, onnaj 
gyütt; (de mit akarsz, majd adok, onnajd él).

Néha azonban minden látható ok nélkül elhagyják a két 
hangzó közt levő mássalhangzót, sőt gyakran egész szótag is 
kimarad. Az így támadt hiátust aztán egyes esetekben j-ve  1 töl
tik ki; az ez, az mutatónévmás z-je magánhangzó előtt is elma
rad: e is, a is eék, aok, autánn (e jis, a jis, ejék).

Más hangok is: vao/c, naobb, naonn; beile (belőle) pejg 
(pedig); öeg, söeg, lüjök, gyüjök, szüjök, marhavejés. —  Egész szó
tag marad el: fór (fuvar), höss (hűvös), győ télen (jövő), fókodik 
(fuvakodik).

Hasonulás. ,
Szóvégi t, ha utána 'v kezdetű rag v. szó következik, ren

desen d-vé gyöngül: ködve, od van, id va n ; és ez a hasonulás 
megtörténik akkor is, ha a í végű és a v, b kezdetű szó külön 
szólamba tartozik: hát od vótá-e má ? Hasonlókép viselkedik az s 
és sz a v előtt: az első zs-ré, az utóbbi z-vé gyöngül: ázsván, 
csuzva, mázva. Ellenkező irányú a hasonulás néhány tőszó belse
jében ; itt rendesen a v keményedik az előző mássalhangzóhoz:
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Névszóképzés névszókból. A  középfok képzője -jobb jebb, 
ha a melléknév nem végződik sziszegő mássalhangzóra vagy magán
hangzóra : öreggyébb, fárattyabb, gazdaggyább, röviggyebb; rosszabb, 
frissebb; általános ez a bővült alak: külömbgyébb; az olyan és a 
másforma is gyakran felveszi a középfok képzőjét, ha jelentése 
a. m. különb: Na még ollan tehenet nBm láttá, mind a millent 
én tennáp vettem! — Dehonnem, láttam én má ollannyabbat is. — 
A ggjon e kicsint másformábbat. A  keresztnevek kicsinyítése is 
figyelmet érdemel már azért is, mert szláv hatást mutat: Naca, 
Nanica (Anna); Fáni, Mári, Plóni (Apollónia), Juli, Julisa, 
Trészka (Teréz), Csicsa (Pista), Jani, Jancsi, Csana; Gyura 
(György).

A  szóképzésnél még meg kell jegyeznünk, hogy a tyű, tyü 
képző ilyen alakban nem él s a fogantyú, szivattyú, pörgettyű, 
kopoltyú, kesztyű helyett azt mondják: fogantik v. fogantál, 
szijató, pörgető, Icopétő, keszte.

Szóragozás.

Igeragozás. Az igeidőket illetőleg csak azt kell megemlí
tenünk, hogy a jövő képzésére nem használják a fog segédigét, 
hanem vagy a folyó jelent alkalmazzák a jövő kifejezésére, vagy 
még a majd határozót teszik az ige elé.

Határozott különbséget tesz nyelvjárásunk az i k e s és
i k t e 1 e n igék ragozása közt: járok, gyüjök, látok, de eszem, 
iszom, aluszom; a föltétes és fölszólító módban: innám, enném, 
álunnám; igyam, egyem, alugyam; igyék egyék, alugyék. Edétek 
tiktya tojjék, a másé csatázzék.

A  sziszegő végű igék 2. személye mindig l : lesző, teszö, 
vesző, vesző, altiszó. Érdekes, hogy a f. jelen egyes második sze
mélyében néha azok az igék is -l ragot kapnak, melyeknek ren
desen -se a ragja: gyüjő (jösz), menő (mész), beszélő (beszélsz), 
kapó (kapsz); ez rendszerint kedveskedő, becéző, gyöngéd beszéd
ben történik. Hasonló esetben kapnak az iktelen igék a felszólító 
mód 2. személyében -l ragot, bár ez már egyébkor is előfordul: 
gyüjjé, mennyé, tegye, hozzá.

Néhány egytagú, v tövű ige a folyó jelen egyes sz. 3. szemé
lyébet -n ragot kap: fun  (fú), hm  (hív), szin (szí), rén (ri), 
lün (lő), gyün  (jön), szün (sző) és még főn  és sün. A  mégy ige 
a tő n -jét majdnem minden személyben megőrizte: mének, méssz 
(így is: mensz), mégy, ménünk, menték, ménnek.

Megemlítendő még: klék : kellene, ergye (metathesis): eredj.
Névragozás. A  mutatónévmás tárgyragját sokszor megis

métlik: asztat, észtét sőt asztotat, esztétet.
A  -bán ben alakja ba, be: a házba, szobába vótam; a 'bői, 

bői stb. mindig bu, bü, rn, rü, tu, tü : házbu, embertü, fáru, 
hegyrü. A  hoz, hez, höz rag ho hö v. hó hő alakban é l : apámho,
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A  muszájhoz még segédige járul: muszáj vöt, muszáj lésszy 
nem lett vóna muszáj v. nem muszáj lett vóna.

A  -va we-ragos igenévnek a van, lesz igével való szerkesz
tése egészen elterjedt, általános keletű; annyira sűrű a haszná
lata, hogy bátran tarthatjuk ezt a német hatás alatt keletkezett 
szerkezetet nyelvjárásunk s z e n v e d ő  igealakjának: Szabadra 
vattok eresztve. Az va n . határozva, az lett határozva. Engedetem 
lett adva. Fejbe lettem vágva. Meg lett kérdezve a pap.

A  némelyik névmás értelme: valamelyik, ebben a kapcso
latban : némellik nap : valamelyik nap, múltkor. (JJégieö, Arany
nál is: Megölé némely nap szerető szolgámat. Toldi.)

Megjegyzendők ezek a pregnáns- kifejezések: oda vótam a 
sógoromho, Kanizsára vótám.

Néhány érdekes határozóhasználatot említhetünk itt fel. — 
A  fél ige megtartotta régies szerkezetét ebben a kapcsolatban: 
azon félék; hasonlóképpen a vész ebben a tréfás kifejezésben: hun 
vetted ászt a szép pár csizmát? Ötön vettem Kotoriba (loptam).

A  -bán rag, vagy néha egész határozós kifejezés helyett 
-bői ragos határozót találunk: Kenyérbü, lisztbü, krumpibu hála 
Isten nem szorulunk még. Abbu nincs hiba. Abbu mást könnyeb
ben vaok, bocs csak magamru kő gondókonnom (abban a tekin
tetben).

Az -ul ül rag köznyelvi -ról helyén: apu, anyu, rokkonyok ;  
más használata: ád a szegánnek, mer az gondolla, hogy a zisten 
pénzű füzeti vissza neki (pénzben). Búzát rozsot vesznek, asztán 
lisztü aggyák el (mint lisztet).

A  -tói töl rag hol kérdésre: fejtü, lábtu.
A  -kor rag a nap szakának az étkezés ideje szerint való meg

határozásában megtartotta önállóságát: fölöstököm korba, uzsona 
korba, vacsora korba.

A  táj főnevet csak időhatározásban használják: huzsvét 
tájba, karácson tájba (időjelentése van ebben a kifejezésben is i 
éggy tájbéliek: egy idősek). ■

Időhatározókban az -nként rag helyett gyakran megismét
lik az időt jelentő szót: régge-régge ollan hideg van hocs csak n a ; 
este-este: esténként.

Okhatározásra is szolgál a végett névutó: A  könyér ókor 
a liszt végett nem jó. A  sok essö végett hitfán a gabona. (Talán 
hatással volt rá a hasonló hangzású wegen).

Egyéb érdekes határozós szerkezetek: férnek mégy, férnek 
van; éggyiránt: mindenfelé nSm eggyiránt megy a beszéd (egy
formán) ; a kéménnyek éggyiránt füstölög (folyton, egyre); magam 
szérént: önként, olyan régies szerkezet, mint személyem szerint: 
személyesen.

Az ö s s z e t e t t  m o n d a t  szerkesztésében a köznyelvtől 
nem sok eltérőt találunk.

Egy egészen uj kötőszava van nyelvjárásunknak: a m ár;
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Tájszók.

aboda, abuda (ovoda): kisdedóvó. 
agaricafa: akácfa (Zalavár). 
aszólék: mindenféle aszalt gyü

mölcs.
bábikó: a tormához hasonló nö

vény. '
bdlis: házaló olasz. 
bankó, bonkó, mankó: a kaszanyél 
fogói; kis bankó, nagy bankó; 
Sármelléken és Páhokon a nyél 
közepén levő fogantyút kacsibá- 

nak híják. 
határ: nagy társzekér. 
bébic, ibic: bibic ; a balatoni íbiszt 

is így nevezik. 
begörög a disznó: malacos lesz. 
biszti: merce. 
bogár: légy.
bokálla korsó: az u. n. vászon

korsó.
bókkony: a hajó oldát erősítő 

fapántok. 
borona épület: deszka falu ház. 
borosta: meszelő. 
bors; piros bors, höeles bors: 

paprika.
borsólikas gyöngélés: a hímzés 

egy faja. 
borsos kránic: 1. bális. 
bubuta: büdös banka. 
bucska: kis hordó. 
büdöske: poloska. 
cájg : élesztő.
cicpad: a szövőszék ülőkéje. 
csádé: tüske, bozót. 
csádé szu: ökörszem (madár). 
cságoté: az ekének horogalakú 

rudja (Sármellék). 
csatáz a tik : kotkodácsol. 
csebet: lárma ; csebetöl: lármáz. 
cserén: deszkasaroglya. (Sármel

lék) ; az istálló lécajtaja (Zala- 
Apáti).

cséve: kicsi facső, melyre a taká
csok pamutot gombolyítanak.

csévés : hütő kád, melyen a pálinka
főző csövei keresztülvezetnek. 

csévöl: pamutot csövekre gom
bolyít.

csinpáca: így hivják a takácsok 
a fonalszálakat elválasztó lécek 
egyikét.

csigalapicka: fadarab, mellyel a 
rudazó kötelet a nyomtató rúdon 
megszorítják. 

csiksáss: a sás egy faja. 
csimuta, csimota: kis gyermek; 

csak enyelgő beszédben: édes 
kis csimotám! 

csinga: karcsú. 
csórnyi: lopni. 
csótán: svábbogár. 
csörge: forgácsfánk. 
csuszóka: erdei mályva. 
cswpü, küpü: a gabonaszem taka

rója.
dob : üt ; pofondob, agyondob : 

pofon-, agyonüt. 
dobzó sziva: hideglölős szilva. 
döngöletés vidék: szelíden dom

bos v.
ekeló: az eke, után akasztott ágas 

fa, mely az ekét kissé fölemeli, 
hogy az ekevas ne érjen a 
föld színéig. 

élcankózik: elsomfordál. 
elelőz: a még kévében levő gabo

nát kicsépeli. 
elfog: a mi tehenenk nem fokta 

el: nem lett borjas. 
elhányja a disznó a malacot: idő 

előtt malacozik. 
élpazál: tönkretesz; a zellenséget 

epazótuk; a zesső mind epa- 
zóta a szőllőt. 

elrúggya a szálló': a sz. virága 
lehullik.

eltőttőzik: az ökör nagyon jóllakik. 
élvádol: elvállal.
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líoláha: a gabnaneműek szálkája.
. koncsék: a szántóföldön maradt 

kukorica gyökér. 
kópic: szalmából font, kb. méh

kas alakú alkotmány; borsó, 
aszalt gyümölcs tartására hasz
nálják.

korcsula: létra féle, melyen a hor
dókat a pincébe eresztik. 

korozsma : keresztfáinak v. leány
nak vett ajándék. • 

koszmő: var a kis gyermek fején. 
közőködik: közlekedik, érintkezik. 
krumpihal: leszelt burgonya, vajjal 

és tejföllel megsütve ; subenájsz- 
nak is híják. 

kusza: az összekötött hulladék 
gabona. 

langali: lángos.
lap: völgy, két domk között levő 

síkság. 
lajha: lusta. 
lehurrog: leszól.
Vendek: zabos bükköny. 
lessz : születik ; gyereke lett; meg

lett má ? 
letorzsol: a még kévében levő 

gabonát csépli. 
lójsza: hosszú, esetlen ember. 
ludkék: kákics; kákicsónak is

nevezik. 
macóma, mucóma. 
mangita óma.
margit: szijon függő nehezék a 

szövőszéken, amely a fonalszá
lakat elválasztó pálcák egyiké
ről. a margüos pácáról csügg le. 

maszlinca: maszlag. 
máié (a szövőszék része): ék alakú 

fa darab, amely a fonalas durung 
végén levő kerék fogaiba kapasz
kodik.

mégcsökik: a növésben vissza
marad.

meghorgya a viz az utat: folyást, 
árkot ás magának az úton. 

megirankodik: megrándul.

meglopattya magát - az üsző, ha 
két éves kora előtt borjas lesz. 

mégpörken a fa levele: megsár
gul, lesül. 

megszűri a betegség az embert: 
lesoványítja* 

megüdül az oltás, a fiatal fa : 
megfogamzik. 

megüztékedik a tehén : borjas lesz. 
mégvalla magát a züdő: állandó 

jó idő van; nem vallotta meg 
a tehén: nem lett borjas; a 
fiatal fa nem vallotta meg, ha 
a gyümölcs^ lehullott róla, mi
előtt megérett volna. 

meneteles: lejtős.
meny: nemcsak az anyós híja 

így a fiának a feleségét, hanem 
az idősebb sógorasszony is az 
ifjabbat. 

mocsola: mocsár, pocsolya. 
módba hagy: szigorúan meghagy. 
mórfái: sárból épített fal. 
murnya: hulladék gabona (Komár- 

város).
nekivállik a hízásnak: hizásnak 

indul.
neveletlen u jj: a kisujj mellett 

levő.
nyári kelet: északkelet, nyári

nyűgöt: északnyugat; téli k. : 
délk., téli n y .: délny. 

ókamadik: alkonyodik. 
ordos óma.
öggyüböllenkedik: összevesz, össze

tűz.
pallos tojás: záptojás. 
panics: az ásónyél végén levő 

kis fogó. 
papfej: a szijószék fejét így is 

híják.
párfödél : vászonlepedő, takar

mányt szoktak benne a mező
ről hazavinni. .

pellég: piheg.
perecmácsik: kenyér tésztából ké

szült. 
petérnye körte.
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vet: fonalat vet a takács; a f.-t gérce: jérce.
a motólára gombolyítja. gyántár: gyanta.

viszáru teccik: itt nem szeretek halom: hanem,
szógányi, igen viszáru teccik könnyig: könnyű,
a hel. köskön : keskeny.

vonyogó: horog alakú vas szer- kövecs: kavics,
szám, mellyel a szénakazalból lucer: lucerna,
szénát húznak ki. melléi: műhely.

vó'gy, a kelés vőgye: gyökere. nyanya: anya; nyanya aggyon
záp, ődózáp : a szekéroldal foga. kenyeret! (tán a gyermeknyelv-
zöcskölőddik : rázódik. bői ?)
zuzorka: morzsolt levestészta. pazdergya: pozdorja.
zsétér: fejőke. pamuk.: pamut (a k eredeti).
zsirka : töpörtő. petémzsirom: petrezselyem.

Látszálagos tájszók. 'ffIfÜ ! '■ íitiify
bozda : bodza. szomgyus: szomjas.
buborka: ugorka. iérbetünyi: térdepülni.
édontalan : idomtalan. venicse: venyige.
förfl férfi. zsiba: liba.

Gúnynevek. Pemet (az asszonyok egyszer pemettel verték meg), 
Csötörtök (csütörtöki napon csípett be először a nősülése után), 
Pilátus (ollan merett formán néz), Csurka (disznóöléskor mohó vót 
a csurkáho), Szulák (nagy, magos ember), Káboszta (kábosztát lopott), 
Csekáj (féleszű), Buruncfi, Palacsi, Ábel, Muci, Ősitek, Kiráncsi, Dádás 
Padragi (az iskolában parlagi helyett padragit mondott), Viharágyu, 
Bosseégyeés, Gsitó, Koca, Bungi, Posszantó, Penész, Angol kása, Cso- 
csora, Ikerhonvéd, Gida, Csorba Csicsa, Borka, Csörgő réce, Gézád, 
Jeszes, Vas Jankó, Kilinkó.

Dűlőnevek. Devecseri dűlő, Hosszi megye d., Tüskés d., Gátőr 
d., Sanyarú, Hangyálos, Cendrus d., Vicsori d., Szivászszeg d., Tüske
vár, Vőgydomb d., (Sármellék).

1losszi hódák, Kobzó alla (a Kobzó hegy alatt), Égett csádé, 
Kotori dűlő, Kódis d., Göller ódó, Ördög gödri (itt eggy embert 
mékkésértéttek, asztán a za zember meg is bomlott a zelméjébe). 
(Szt.-Györgyvár).

Barkócás, Kis rapát, nagy rapát (magas partok közt vezető 
utak), Mekénye (Z.-Szabar).

Pagony (erdő volt), Cseresnyés, Kis mezző, Sarokgyótán, Tis- 
lérkert, Mikóvizes, Kollát, Beréktü, Kosszihajtás, Tusakos, Marton- 
cser, Subri vágás, Baláka, (Zala-Apáti).

Szólások, közmondások.

A  szegén emberek fájává fütögetnek (ha nagyon meleg van).
A zisten szeressen bennőnket! — De ne szeressen, mer akkor 

magáho vesz, hanem tarosom meg bennőnket! A  rosszak ragaggyák 
e k’édet, a pokó fogaggya be! — Ha te ott lesző, nem térek be.

NYELVJÁRÁSI TÁKOLM ÁNYOK. I . 4
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és a zannyának ekezdett dicsekennyi, hóm miilen kis álatot vett a 
krajcáréi’ . A  zannya ‘ere igém megörüt, hogy a kis fia eggy álatot 
vett a krajcárér, nem kötötte el !ére-óra. Másnap regge megént 
adott neki a zédesannya ek krajcárt. Megénn, mikor mentek haza 
a ziskolábu, akkor meg a pajtássai em macskát akartak agyonvernyi, 
de ászt is megvette tülök azér a krajcárér, kit a zannya adott neki. 
Hazavitte a kis macskát, a zannya megént igém megörüt. Harmadik 
regge meg e kis egeret akartak agyonvernyi a pajtássai; ászt is 
megvette tülök.

A  zannya ekeszte a gyereket pirongatnyi, hogy egeret mér 
vesz, az othnnn is van elég. Aszongya a gyerek: »Édesanyám, azok 
nem ollanyok mind ez, ez más fajtu egér.«

Negyedik nap regge megént kapott a zédesannyátu ek krajcárt ; 
mikor a ziskolábu hazafelé mentek, akkor meg ek kígyót akartak 
a pajtássai agyonvernyi, de ü ászt is megvette. De észt a zédes- 
annyának nem mutatta meg, mer fét megmutatnyi, hanem vót a 
kertyekbe eb bozdafa bokor, az alá tette. A  három álat csak édegét 
a gyerekke meg a zédesannyáva és a gyerek minden nap et tányér 
tejet kért a zédesannyátu; ászt hazutta, hogy ü eszi még, pejg a 
kígyónak vitte el. Má egy hét hejja vót két esztendőnek, hóm minden 
nap tejet nem evett a kígyó. Eccer a zédesannya meglátta és igenn 
elkeszte pirongatnyi a gyereket, hóm micsoda csúnya álat van a 
kerbe. A  gyerek elkeszte hazuttónyi a zédesannyát, hon nem igaz; 
ezér asztán kütte szógányi, hot takaroggyék a háztu.

A  gyerek aszonta: Jó van édesanyám, elmének, uh hoh híremet 
se halla. Es a gyerek elpanaszkodott a kigyónak, hogy a zédes
annya küdi szógányi, hóm mennyen el, takaroggyék a háztu. Aszon
gya a kigyó: »Jó van kedves gazdám, majd eh hét alatt emennyünk.« 
Létellett a zeggy hét, elmentek. A  gyerek föüt a kigyó hátára. 
A  kigyó aszonta a gyereknek: »Mást mennyünk a zén édesanyámho, 
majd az teneked megszőgálla kegyes szüvességedet, amér fönev'oté.« 
Ementek, de mentek hét esztendeig. A  kiisziklák hegyére mentek, 
ott lakott a kigyónak a zédesannya. Mikor föértek a küsziklák 
hegyére, a gyereket a kigyó letette küllü, ü meg bement a zédes- 
annyáho, beköszönt hozzá: »Aggyon Isten kedves édesanyám!«
»Aggyon Isten neked is kedves fiam. Na édes fiam, én is igen 
nagy álat vajok, de te még nagyobb vagy.« És kérdeszte tüle, 
hogyan tudott ekkorára megnyőnyi ; aszongya a kigyó : »Édes anyám, 
én egy hét hejja hét esztendőnek, hóm mindennap tejet nem ittam.« 
Kérdeszte tüle hók ki nev^te fö ekkorára és ki adott neki mindennap 
tejet. »Ide küllü van egy gyerek, az táplát, az tartott.« Aszongya 
a kigyó édesannya, hogy hijja be, megajándékozza, mér fönev'éte. 
Akkor kiment a kigyó a gyerékhö és aszonta neki, hogy egyebet a 
zédesannyátu el ne fogaggyon, mind a falonn er rozsdás gyűrűt 
meglát, ászt kérgye el.

A  gyerek belépett és a kigyó édesannya mekkérdeszte tüle, 
mit kiván, mér a fiját fönev^te. Aszonta a gyerek, hogy üneki más 
nem köll, mind aki azonn a rozsdás szegen van gyürü, ászt aggyák
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fát mozgacc. t e ; a királ aszonta, hogy királ vaj bárófi is elveheti 
a Pányát, nem ollan szegén legén, mind te.«

De a gyerek megén csak bekütte a zannyát, de a királ mégén 
kikergette. Mikor harmaccor is bement a szegén asszon, a királi 
család ehatároszta, hóm más majd eí föladatot annak a gyereknek. 
Az vót a föladat, hogy a szegén asszon házátu a királ lakássáig 
legyen eggy aran ut, azon a zaran utón legyen három aran’nid és 
eggyik felü a zaran óma érgyék, a másik felii virágozzék. A  királ 
ekkor még aszonta, hogy eggy igen szép kasté legyen a zén lakásom 
előtt; az aran láncon lóggyon, szarkalábon forgológgyék, köröskörü 
a víz fólia, eggyik felü érgyék a zaran óma a partyán, a másik felü 
virágozzék. Aszonta a királ a zasszonnak, ha észt meg tuggya ténnyi 
a fija:, neki aggyá a Pánt.

Hazamegy a zasszon, mongya a fijának, mit mondott a királ. 
Aszongya a gyerek: »Édesanyám, a lekkissebbik gondom is legna
gyobb enná.« Réggé kimegy a gyerek a zudvára, hármat, fordétott 
a gyürünn a zujján, kiugrott a ződ jáger. Ászt kérdi: »Mit teccik 
parancsónyi kedves gazdám?« »Nem egyebet, legyen meg a királ 
kívánsága.« Abba a pillanatba mékkészüt a szép ut, a szép vár a 
királ lakássa előtt. Fök'ét réggé a királ, igém mégörüt ennek a sok 
szépségnek. Akkor a gyerek bement hozzá, beköszönt: »Szerencsés 
jó napot királ ő fölsége!« »Hozott a szerencse fijam.« »Megvan a 
kedves kivánsága, mást aggya oda a l'ányát feleségemnek.« »Jó van 
fijam, odadom, ha a l'ánnak van kedve hozzád emennyi.« Behivatta 
a Pánt,, kérdeszte tüle, hogy eménne-é ahho a gyerékhö feleségnek. 
Aszonta a Pán: »Apám, ha szegén gyerek is, eménék hozzá.«

Igen nagy roppantott lakodalmat tartottak *ére; megesküttek. 
Csak étek szépen boldogu és a gyerekbü kiskirá lett. Bccer kérdeszte 
a felesége,, hogy mi által tutta ászt a zü aptya kívánságát meg- 
ténnyi. Aszonta a gyerek; »Van énnekem egy gyűrűm, ászt a zén 
neveletlen ujjomra ráhúzom, kiugrik belüle ez ződ jáger, amit én 
annak parancsolok, ászt abba a pillanatba megteszi'.

Annak a királPánnak meg vót em másik királfi szereteje. 
A  zurátu elopta a gyűrűt, ráhuszta a maga ujjára, hármat fordétott 
rajta kiugrott a ződ jáger. Ászt kérdi tüle : »Mit teccik parancsónyi 
gazdám mégölője?« »Nem egyebet, mind ez a zaran ut evve a zaran 
kastélla öggyütt, kertészsze, szógállóva meg a zén kedves szeretőmme 
öggyütt legyünk a tenger hetfenhetedik szigettyén. Ez. a zaran kastál 
és arán ut aran láncon lóggyon és a zén uram idehaza legyen, a 
zaran nyuszolán hitfán szűrre takarózzék.« Réggé föébrett a királ, 
igén mégéjett, hogy hun van az a szép gyönyörűség, a zut meg 
a vár! És a királ a vejit bezáratta a börtönbe és igen saván életét 
adott neki, ippen hóm még ne halion, mer ászt hitte a királ, hot 
talán az vitette el a. várat meg a zutat.

A  kutya, még a macska, meg a zegér, akit megvett még 
gyerek korába, meghallották, hogy a gazdájok be van zárva a bör
tönbe. Éccér este föugrott a macska a börtönajtó ablakra, bekjátt 
hozzá: »Kedves gazdám, életbe vagy-ém ég?« Aszongya a gazdájok:
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»Te cirus, erezd el ászt a kis halat!« Aszongya a macska: »Addig 
nem eresztem el, mást esett ehbe a tengerbe égy gyiirii, ha ászt 
odaggyátok.« A  halak királa parancsot adott a halaknak, hogy a 
tengerbe van egy gyűrű, ászt röktön keressék meg. Mektaláták a 
gyűrűt, kidopták a tengerpartra, akkor a macska is nekieresztette 
a kis halat.

A  macska belefokta a szájába a gyűrűt, a zegér beleüt a 
kutyának a fülibe, ballaktak hazafelé. Hazaértek, a macska megént 
föugrott a börtönajtó ablakra. Bekajátt hozzá: »Kedves gazdám 
ész-e még?« Aszongya a gazdájok: »Még élek.« Kérdi tüle a macska: 
»Hát vóna-e ollan szép ember, vaj asszon a világonn. akinek meg
mondanád, hogy mibe van a te szép hatalmad ?« »Többet soha de 
sósé, csak még eccer a gyűrűmet fokhatnám meg.« Akkor a macska 
a zablakon bedobta neki a gyűrűt. Ráhuszta a zujjára, hármat for- 
détott rajta, kiugrott a ződ jáger; kérdi tüle, hogy mit teccik 
parancsónyi kedves gazdám? »Nem egyebet, mind a zén szép kas- 
télom, feleségem legyen ithunn, az a hitfán ember pejg aranláncon 
lóggyjon ott a tengerbe.«

Akkor a feleségi, meg a kasté meg a zut othun lettek a 
zelöbbenyi heleken, a feleségi bocsánatot kért tüle, hob bocsásson 
meg neki. Aszonta: »Megbocsáttok. ha annyi üdőt a börtönbe kitőttő, 
mind én kitőtöttem.« Akkor a feleségit becsukatta a börtönbe annyi 
üdéig, mind a mennyi üdéig ü be vót zárva.

Kitőtötte ászt a züdőt, azután asztán úgy lettek egymásé 
megént vissza.

A zecceri asszon három fija.

Eccer vót eggy asszonnak három fija. Annak a zasszonnak 
vót eggy igen szép cseresnyefája; a cseresnyét a verebek igenn 
ehorták. Monta a nagyobbik fijának, mennyen el a cseresnyét meg- 
őriznyi. Amint a gyerek fekszik a cserésnyefa alatt, óra ment esz 
szegén öreg ember. Mongya neki: »Aggyá fijam e kis cseresnyét!« 
»Dehogy adok, úgyis igen sokat ehordanak belüle a madarak.« A  
fa ement a zember utánn.

Hazamegy a gyerek jajgatva, panaszkodik a zannyának, ement 
a fa eggy ember utánn, mér nem attam neki cseresnyét. Mongya a 
középsőnek a zannya: »Menny e fijam te.« A  zis uj járt. Eökijátt 
a lekkissebbik, mongya: »Majd emenek anyám én!« Ement a kis 
gyerek. Fogott magáho két kis darab fát, ot faragcsál a fa alatt. 
Megy óra megént a zöreg kódis. Mongya neki: »Aggyá fijam e kis 
cseresnyét!« »Adok báccsi, fómenek a tetejébe, onnaj hozok le 
magának.« Föment a gyerek, hozott le ek kalappa. Kivesz abbu a 
zöreg eppár szemet. Kérdi a gyerektü: »Eijam, mit akarsz csi-
nyányi abbu a kis fábu ?« »Éggyikbü ollan puskát, hogy ahány 
madárra én rálüjök, mind ot maraggyon; a másikbu meg ollan em 
muzsikát, hogy aki ászt meghalla, mind táncollon.«

Evve a kis gyerek emént haza. Megy eggy erdőbe; eb bokron 
igen sok veréb v ó t ; rálün a verebekre. A  veréb mind lehullott a
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