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A NYITMA-VIBÉ&I PALÓC NYELVJÁRÁS.

Gerencsér, Csitár, Kolon, Zsére, Ghymes, Bed, Menybe, 
Pográny, Gesztbe, Nyitra-Boclok, Szalakúsz, Nyitra-Egerszeg, 
Vicsáp-Apáti, Yág-Királyfa, Tardoskedd (nyitra-megyei) és Lédec 
(bars-megyei) magyarajkú helységekben szerzett személyes meg
figyeléseimet adom ebben az ismertetésben.

Hangtan.
1. Magánhangzó-változások.

A  nyitra-vidéki palócz nyelvjárás a zárt e-ző nyelvjárások- 
boz tartozik, mely a zárt e helyett csak ritkán ejt ö-t. Legtöbbször 
ejtenek zárt e helyett ö-t Vág-Királyfán. Némely helység a kétféle 
e-t megkülönbözteti annyiban, hogy az oly szókban, melyekben 
régen a végső szótagban nyilt hosszú e volt, az é  hangból nem 
fejleszt kettős hangzót, hanem zárt e-t ejt helyette: kéz, kevBs, 
szekér, tehen, nehöz, kötél, kinyör, közép. Más helységekben ez a 
hang a zárt e-vel egybeesik, s ebből is í  lesz vagy pedig kettős
hangzót fejlesztenek belőle, leginkább ¿e-t; néhol azonban meg
marad az é : kinyér, szekér. A  régi zárt é  helyett kevés kivétellel 
némely helyen í-t, máshol pedig ié  kettőshangzót fejlesztettek. 
Nyílt hosszú e csak összevonásnál vagy mássalhangzó kiesésekor 
hallható: df: (dél), kéd, mék, két (kellett).

Ami a kettőshangzókat illeti, jellemző ezen nyelvjárásra, 
hogy az á, é, e, ó és ö alaphangok elé zártabb hangzót tesz. Kettős
hangzókat azonban nem mindegyik helység fejlesztett.

Az á-ból kettőshangzót fejlesztettek a következő helységek: 
Kolon, Csitár, Tardoskedd, Geszte, Ghymes, Zsére és Lédec. De 
a kettőshangzó már o-ba is átmegy, s e helységek mind a kettőt 
használják ugyanazon szókban: moás, hatoár, mingyoá, minoálunk, 
haloá (halál), csinoának, voár, annoák, vadoász, mamicskajoát; de 
így is: szóz, batór, ispóny, mos, mór vagy mó stb. Vicsáp-Apáti 
csak o-t ejt.

Az e-ből ié  vagy ie kettőshangzót fejlesztett: Béd, Menybe 
és Pográny: niéki, tie (tél), kevies, cseliéd, eltiérő, kiét, miég. 
Hallani lehet ritkán e-ből is ie vagy ee kettőshangzót: kee (kéd),
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A  zárt é-hől ie kettőskai) gzót fejlesztett: Bád és Menybe: 
sziSd, nyiör, viesz.

Az o-ból és ő-ből uó és üö kettőshangzót fejlesztettek: Béd, 
Menybe és Geszte: eriiős, szüó'nek, elüő, idüó't, belüőle, körüő, 
juó, suó, zsiduó, uót (volt), abbuó stb. Béden ó'-ből még iő kettős
hangzó is lesz: iők, levSgiő stb.

Menyhén azt is mondják tanuót (tanult), gyógyuóva. .
Megjegyzendő Vág-Ktrályfáról, hogy mivel az í-et, de más 

mássalhangzót is szeret a szó belsejében és végén elhagyni, a meg
maradt magánhangzót lapos nyelvvel és kettős hangsúlylyal ejti, 
azért úgy tűnik fel, mintha kettőshangzót ejtene: beöső, eeső, 
türüűd, hoó (hol), voónáá, háá (hát), pallérozzaa (pallérozva), 
kegyeömetek, zöőd, taláász, mikoó, orvosságáé stb.

Az á helyett gyakran ejt ez a nyelvjárás rövid á-t, külö
nösen akkor, ha a következő szótagban a van: kapálla, osztángat, 
órája, marhája; de egyébkor is : határ, ámáre, kirá, adják. Csitár 
és Bodok az al szótag helyett az l kihagyása után o-t mond: 
hajnóba, szóma; Zsére néha oá-1: szoámáre (szalmára); Vág- 
Királyfa csak az első szótagban: óma, szóma, ómárjom, (nyólás: 
nyavalyás).

Azon szavakban, melyekben az utolsó szótagban a van, az 
utolsó előtti szótagban pedig á, az utolsó szótag a-ja o-vá válto
zik, de csak Grhymesen, Kolonban és Vág-Királyfán: háló, árpo? 
hiábo, sárgo, pávo, Pálnok, látta, lábo stb. Yág-Királyfán azonban 
a szó belsejében is, tehát itt találjuk meg a legkövetkezetesebben: 
megáldonyi, házosság, szármozik, drágolátos, fájdolma stb.

Yág-Királyfán az a-ból á lesz, ha a következő szótagban 
á van: ájánl, álázot, báráccság, bárázda, csálás, pállás, kám- 
rábo stb.

Jellemzi továbbá ezen nyelvjárást, hogy a szóvégi ú, ü
helyett kedveli a nyíltabb ó, ö hangokat; tehát a főnevekben és
melléknevekben; továbbá az -ul ül végzetű szókban az l-nek 
elhagyása után: gyűsző, gyűrő, bocsó, gyaló, szinő, háboró, bető, 
tető, tő, féső; repő (repül), kérő, térő, buró, megő, körő, belő stb.

De megtaláljuk az o-t u és o-t ú helyett más szavakban is 
úgy a szó belsejében, mint a szó végén: gyojtó, kokorica, otán, 
csónya, hós, szalotál, indót unk, kódos, májos, posztónyi, póka 
(pulyka).

Mint fentebb említettem, a zárt e'-ből í  lesz kevés kivétellel, 
hol kettőshangzót nem fejlesztettek belőle: ígís, fedís, Zsire, píz, 
szegíny, vírmes, fírj, nígy, egíssíg, bíke, bika, dí, dícsír.

Ellenben az e-t megőrizték némely helyen oly szókban, 
melyekben ma t'-t ejtünk: készét, hasonlét, ásét, gyécsér. hénár, 
késér (sőt papéros, cém) stb. Leginkább Gerencséren haszná
latosak.

Zártabb hangzót ejtenek az egyesszámű tárgyesetben, a.
többes alanyesetben és tárgyesetben és a személyragos egyes és
többes tárgyesetben: szivet, vadot, szemet, fákot, hitványok, kuno
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kot, holtakot, anyjokot, tyúktokot, sárok, vadok, libáikot, vasot, 
magamot, magokot, őköt, ökrököt, falok (falak).

A  hangrend megzavarodására is találunk itt példákat és 
pedig annyiban, hogy mélyhangú szókban e lép fel: vesárnop, 
nyekát, kárhozet, oszte (osztja), fogte; Jóske, csavérkodott, nyevola, 
kalep, malecz, derázs, ölen, zecskó, gyónta, herkál, aretó; továbbá 
ilyenek is vannak: azőtS, miőta. [L. még alább ü :u ! ]

De viszont egyes magánhangzók illeszkednek is : henem 
(hanem); élig (alig), derékebb, átallanban (átellenben), odala 
(odale), hornyó (hernyó).

Találunk példát arra is, hogy magashangú szó mélyhangúvá, 
mélyhangú pedig magashangúvá változik minden jelentésváltozás 
nélkül: esek (csak), güröl (gurul), fergelődött (forgolódott).

Egyéb hangzóváltozások:
a > i :  agyig, kilitka, lámpi, muti (mutasd). 
a > o :  vocsora, poroncsó, legjova, hoszon, bokter, harop, tavoj, 

kokas, hogymás, cudor, porhonyó. 
á > i  vagy í :  bucsít, osztin. 
e > a :  szegínysíg, da, sa. (Menybe). 
e > i :  szicska, liány, eki. 
e>e, ö, ű :  írtsk, prős, fűi, szűró'. 
i > ü :  füzet, üttet (itt). 
í > é :  lényia, fényét, agyég (addig).
i > e :  ¡iskola, me, meőta, velág, völla, verad, hetvány, menyét, 

gy^nnye, nékö, menyistráló, palenka.
o > a :  gyarsan, váras, lakadalom, zúgalóttak, farás, hagyatt, 

mastan, alaj, álló, barona, stb.
o > u :  sunka, mágus, buró (borul), gundó, humi, búha, gyúnni, 

bűkor, bugár, bugla, bomú (bomol), ustor stb.
ö > e :  esszé, setét, megcsekkent, ketény, geríny.
ö > é :  féve, féként, endrégyi, köté.
ö> m : kísűbben, kű, űtet, belűle.
ö > ü : gyiin, fürünnyi.
ü— i :  csicsek, ípilet, fristük, hives.
ü —u : teszünk, metszünk, vettük. (Menybe).
Szereti ez a nyelvjárás a szó első tagjában a rövid magán

hangzót a hangsúlynál fogva hosszan ejteni: nyér, nyél (nyel), 
vét, véle, tész, távasz, múlat, vigyáz, lévén, bé, púha, nékem stb.

De viszont meg is rövidíti a hangzót, s ezt a sajátságot 
különösen Ghymesen találjuk: bácsi, témördek, példa, nene, istálló, 
arpa, vall stb.

S. Mássalhangzó-változások.

Általában jellemző e nyelvjárásra, hogy a t, d, n  hangokat
i előtt mindig jésítik, de gyakran é és é  előtt is, sőt néha más 
hangok előtt is: 1. % előtt: gyivó, pegyig, gyícsér, érnyi, innyi, 
iyi, tyinó, szeretyik, fizetyi, testyi, gondókogyik, iagyikónyi, sárgó-



gyife. 2. e és é  előtt: hetyö, gyBnnye, fizetnyék, aggyég, kőnye? 
gyécsér, mennye, Mátyé, vetyés, tyéged, térgyei. 3. Más magán
hangzók előtt: bútyor, tyűkör, minyő, színyő, ringatynyi, igyő.

Az is általános tulajdonság, hogy az ly helyett leginkább 
l-et ejtenek, bár néha l helyett meg ly-et, de Vág-Király mindig 
l-et ejt; mii, gúzsai, hel, garábla, veszíl, tapolfa, góla, heles, 
tíveleg, folik, tavali, homálidő. Gyakran ly helyett 11: illen, ollan, 
mellik, furullázott, billeg stb. — l helyett ly-et ejtenek: lyány, 
lyánka, kölly, fölyhő, fölyű, galyiba, (jány, jegíny, ójba). — Az rí 
és Ij helyett mindig ll-et ejtenek, csak igen ritkán van Ij 
helyett Uy: gyalló, pallag, talló, vándolló, halla, hónall, hegyalla, 
tellesít, gondulla, vizsgalla, hasznalla, visellük, meghiányollák, 
üllőn, illen (éljen), alloát (alját), derekaik — Ij helyett Uy: 
dögöllyön, hallya. Ebben az egy szóban: aljabb mindig megtart
ják a j - 1, mert itt a jobb középfoknak a képzője; csak Beden 
mondják: alyabb. — Eéshang zárhanggá változik: j —g y : gyün, 
hagyigál; v— b : lebegő, manéber, másuba, bívát (vivát). — Zár
hang lesz zárhanggá: t— d : bód; k—g :  agacs, gurnyó, gurázsi, 
Gubinyi, guba, grajcár, pörgőt (pörkölt); g— k : vájlok \gy—g, d : 
m'gágó, igenyes, szígelli, dőzzük; p — t trobál; t—p : csupka ; 
h— p :  rop ka; d—g :  ügyvíg ; sz— c :  váncorog, bajúc, Cibéríja, 
Cingellérhegy. — Eéshang váltakozik réshanggal: h— v :  juvász, 
rotvad; fuhar; sz—z :  vadázó, csőz, epezd. — Zöngehangok is 
felváltják egymást: n— n y : meginy, ispóny, nyő, rokony, ártatlany, 
idegeny, ollany, katlany; n y— n :  csunább, légin, Gátén, cigán, 
bizonos, ján ; n y —wj,: torom ; m— n y : vilánylik, citrony; r — l : 
mulár, szekuláció, Amolszky (Zámorszky), leformátus; Rozária; 
n— r : firánc; mán; l— n : hun; honnal, pilísz (penész) ; n — m: 
semki, ipsilom, vágyom; ly—n y : vőfíny.

Egyéb mássalhangzó-változások: szűzfa, förnyeteg, berceng, 
meddzig, eddzig, üdzekedís, csizsma, sinor, hévül, hász (hát), 
Gecfalu (Gedfalu), uhorka, pacsikázhat, palacinka, reberenció, 
kilokszer, berzenbup, stb.

A  mássalhangzók hasonulása igen gyakori; ez történhetik 
egy szón belül, vagy pedig a szóvégi mássalhangzó hasonul a 
másik szó kezdő mássalhangzójához: 1. hoinpótta, szigellötte, 
melegennyi, ótt (volt), íorgalőnnak, őtt (ölt), őll (őröl) stb..
2. vagygyisznó, újjó (úgy jó), evvót, em rná, em mek (Béden és 
Menyhén: ev mek), hal legyen, eszszínő stb.

Gyakran ejtik egyszerűen a hosszú mássalhangzókat: agyig,, 
vilánylik, főgyire, verad, vid, had, miliőm, üszőké, betegé. Viszont, 
hosszií mássalhangzót ejtenek egyszerű helyett: belőlle, eggyenlő, 
elősször, utánno, kitalállás, százassat, illet (élet), dőllő, bódossak, 
lesszek, föllő, essők, illettyit (életét), hősset, falláho, menállunk.

A  hangátvetésre is találunk példát: rospont, vájlok, gebri.
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3. Magánhangzók és mássalhangzók elveszés®.

Elvész gyakran egy-egy magánhangzó a szónak elejéről 
közepéből és a szó végéről: a) lefánt, lány, mőta, froság (forróság); 
b) szocilista, Zob[o]ron, szüntye, metsznyi, látsztak, végzük; c) 
ha a szó magánhangzóval végződik s a következő szó magán
hangzóval kezdődik: icak’is, báb’asszony, konyh’ajtó, hozz’állnak, 
h’onnan fú (ha onnan fii), bel’akad, bel’üllök, bel’jön ; de egyébkor 
is: rettent, kilokszer, von’, lóher.

De nemcsak egyes magánhangzókat, hanem szótagokat is 
elhagynak: 1. Szóelején: üst (ezüst), ’tessék (dicsértessék), tok, 
tóm, két (kellett), mek. 2. Szóbelsejében: káponka, obrissan 
(zoboriasan), kössicske (kőzségecske), plébos (plébános), epetus 
(appetitus), nyólás (nyavalyás), bőlle (belőle), rák (rájok), 3. A  szó
végén : gyük, győ (jöjjön), ho mégy (hova mégy), párok (parochia), 
bugyellar.

Összevonások: ésanyám, jóna (jó volna), szakatt vone (sza
kadt volna el), nagyságosucskám (nagyságos uracskám), láttak’őt 
(látta kend őt).

Mássalhangzók elveszése, a) Szóelejéről: z : Ámolszky, gcskó, 
ászló, álog, Óbor; h : iszem, iszeny. Leggyakoribb a v elveszése, 
ha a megelőző szó mássalhangzón végződött; úgy ’agyunk (úgy 
vagyunk), alig ’eszik a lilegzetet, hun ’ótá, az ’ót itt, ihattam 
’óna, vót ’alami, nem ’iszem, had’ozzam stb.

b) A  szó belsejéből legtöbbször az l :  ótár, bód, búha, ód, 
óvas, ínyi (élni), pokóba, indótunk, főü (felül). —  d : Taroskedd, 
valóiak, peig, monhat; g : lealább; g y : kió, leen; h : kóróják (kor
holják) ; j : győtötte, kuragattunk (kurjantgattunk), saru (sár jú ); 
l y : oan; n :  hajlog, ikább, múka, píz, kigd, lefatyi gróf (ele- 
fánti); t : tarhat, kacsingat, kerbe, fordíhassam, szánhatja; v : 
joadra, pitar.

c) Szóvégéről legtöbbször az l marad e l; keresztű, aló, rosszó, 
fordó, bósó, nekő, asztaa, kanálló, talá, meté, beillené, tie, fi, szá, 
ké, járká, voónáá, érnék. — l y : lapá, fertá, Yerebő, kiroá, térkő, 
tengő, pörsöő; —  z elmarad néha a hoz -hez -hoz ragból: mén- 
kőhö, templomho, tiehö; r  elmarad a kor ragból és az ért ragból 
is a í-vel együtt: mikó, akko, valamiké, azié, fáé, szómáé, má, 
hama, aká; — t elmarad az ért ragból magánhangzón kezdődő 
szók előtt: azér is, miér ászt stb ; továbbá: Géllér, meginy, 
egyenkin; n :  va, házba’ ; j : moszá, gyüö (jö jj); d : máj. — Néha 
két mássalhangzó is elmarad: bósó (búsulj), mingyoá, muti, 
(mutasd). A  mutató névmást mássalhangzón kezdődő szók előtt 
is használják £-vel: az végett, az helyett, az nekő, az körő. 
A  névelőt viszont magánhangzón kezdődő szavak előtt is z nélkül 
használják: a üst, a illető, a étek, a uraság, a istálló, a erdőség, 
a ódal. — Egyéb példák: ho’ ’an kié (hogy van kend), le ót 
kaszoáva (le volt kaszálva); me’ aszonta (mert azt mondta).



4. Járulék magánhangzók és mássalhangzók.

1. Magánhangzók: ispita, istrázsa, estrázsa, iskátyula, ceverna 
(cérna). (Járulékszótagok: meginten, osztángat, osztingat, talángat, 
ittet, ottat, mostad, lohogós (lógós), ugaronta, estente.)

2. Mássalhangzók: talánd, ottand, ahunt (ahol), itteng, 
oszteng, gajz, piarc, holányok (ulánusok), hámbár (ámbár), szölke, 
csőik, araszt, drojt, onnajd, gyöpjek (gyöpek).

A  hiátus elkerülésére néha j ,  h, és v :  sihettem, gyüvő
(jöjj), gyivó, mejenk, tejed, fűvé (fiiért), márcilus, bárói úr, sokálig, 
peldájol; de az egyes szavak között rendesen a j - t  használják:
aká ja falobó jis kihajtana; vígire pattantya ja csomót; aki jebbű 
jeszik stb.

Alaktan.
1. A  szótő.

Az a, e-re végződő névszók a ragok és képzők előtt
a tő rövid hangzóját nem nyújtják meg: fáé, bűzaja, tisztaba,
óráig, magare, kaszaé, odáig, szerencsém, házáig, gabonák, pinceje. 
Személyragos tők is rövidek maradnak: kedveé, hoszaig, alaja, 
sógoráé, kazlába, árat (árát); az ilyenek, mint: határ, poár csak 
az alanyesetben maradnak röviden.

Számos szó végső hangzója az alanyesetben rövid s ragok 
vagy képzők előtt sem nyújtják meg: tehen, keves, szeker, kötél, 
közép, kinyer, toájek stb ; tovább képezve vagy ragozva: nehezsíg, 
kevesbe, toájeka, szekerkon, tehent, kőtelke.

Némely hosszú hangú tők oly ragok előtt rövidítik meg 
hangzójukat, melyek előtt a hangzó hosszú szokott maradni: 
hetyig, kézi múka. Yannak viszont oly szótövek, melyeknek oly 
ragok és képzők előtt is hosszú hangzójuk van, melyek előtt külön
ben rövid hangzóknak kellene lenni: derékebb, kevésebb, kerékre, 
nyárunk, orákó, tehényeken, tehénje; hétét (Egerszeg); de ezek 
nem fordulnak elő mindenütt.

Az igéknél is találunk hosszúhangzós tő helyett rövid- 
hangzóst: latnyi, mesel, vigyáz, hasznai, vizsgalla; leginkább 
Tardoskedden fordul ez elő.

2. Szóképzés.

a) Névszóképzés.
Igen kedvelik a kicsinyítő főneveket és mellékneveket: 

cédulka, szSgecskö (szöglet), kössicske, gyermecske, háláska, essőcske, 
útyika, kevéske, kótyika, ilenke, kamorka, gyerecske, mamicska, 
szípecske.

Gyakran használ e nyelvjárás ság-ség képzős gyűjtő főnevet: 
dombság, tájság, tenyérség (lapály), velágság, rítsíg, majorság, 
fölcsíg, erdősig, örömsíg, gyepsíg (legelő), lapság, trucaság, kár-



hozétság, birtokság. (De Vág-Királyfán az ilyenek nem szoká
sosak.) — Továbbá: úgy vót elegendőségünk, hévség, hamar- 
ságba stb,

Ás-és helyett at-et: kapállat, kerület, hordát, sorozat.
Szokatlan képzések: nyitvány, liallomány.
Melléknévi vagy birtokos jelzős kifejezés helyett szokatlan 

összetételeket használnak: szikföld, szemtekintet, homálidő (borus 
idő), síktenyírsíg, zivataridő, tisztességsző, zenebonaidő, vetyésidő, 
szeszital, pálinkaház (szeszfőzőház), harmadebéd, búfej, felpart, 
alvíg, erdőalj, édesanyacsecs.* Egyéb összetételek: szőllőtarka, 
tűzgép (gőzgép), oskoláskert (faiskola), üvegszem (szemüveg: 
Gerencsér), hívestartó (napernyő), kukukfanál (aranka), szegöl 
(négyszegöl), leginférfiek (legények), szőllőfej (fürt), urabácsi 
(urambátyám: Pográny), kunyhóház.

Képzős szó helyett összetételt használ: tagosztás (tagosítás), 
mezőplacc. Összetett szó helyett is találunk képzős szót: dögsíg 
(dögvész) és ezt a szokatlan képzést Yág-Királyfán: rongyás 
(rongy szedő).

A  melléknévképzők közül s, os képző: úrdolgás (úrbéres), 
megáhatós, punktumos, ágyús (tüzérkatona), lohogós (lógós), bará- 
tos, diplomos. Néha feleslegesen alkalmazzák: zsiványos, kettes
forintos, szaporos, szabados, felsős, vonós marha, laposos; szegíny- 
letes (Ositár) és szegínytetes (Menybe) nyilván analógia terméke. 
A  kombinált képzés egy példája:, hibányos (Ghymes), hiányos és 
hibásból.

A  főnév fokozására is találunk példát: gazdább, falatabb, 
hüvösségebb; pl. Ma hűvösségebb az idő (Kolon).

A  főnévi igenév ni képzője nyi és nya alakban fordul e lő: 
innyi, innya, nyitnya, tunnya, irnya, ennya, sírnya; néha kötő
hangzóval: érenyi, látanyi.

b) Igeképzés.
Számtalan igét képeznek gyakorító képzővel: csípölget, 

várogat, szétrepegeti (tépi), kezdeget, halogat (hall), lebeszéget 
(elbeszél), ismergetem; hasogál, fulogál, bajgalónnyi (bajlódni) stb.; 
hálál (hál), ijesztél (szokott ijeszteni), járál, szógálál, szedél, sétalál 
ebédelél, levél (szokott lenni), flaszterál, hordálunk vagy hördü
lünk ; döföl (döf), futos; kérdez (kér), szétkapoz (kapkod); kinál- 
kodnak (kínálnak), adakogyik, hordozkogyik, kereskegyik (keres); 
hajkozzuk, adakoznyi.

Az aluszik igének műveltetője Tardoskedden: alít, Meny- 
hén: alut. Lédeczen kihányat helyett mondják: kihánytat; szokat
lan képzés: legyalázít.

Visszaható igéket képeznek: 1. A  kölcsönösség kifejezésére: 
változkodnak, ölekednek (civódnak). 2. Ha pusztán a cselekvést 
akarják kiemelni: kéredzik (kér), rendeskegyik (intéz), vígezke-

* A jelzős összetétel első tagja helyett, lia ez főnév, szeret főnévből 
képezett melléknevet vagy igenevet használni: terhes vonat, papi szerintyi 
(papforma), keresztelő név, vizihordó puttony, testyi ruha (fehérnemű).
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dünk (végzünk), szíveskegyik (szívesen ad), orözkögyik (legel), 
lefórázkonnyi, zöldelkegyik (zöld színben van). 3. Hogy az ige 
reflexív voltát feltüntessék: oltalmazkonnyi (óvni magát), kive- 
szekegyik (kivesz), elosztókogyik (feloszlik), kosztyírozkonnak, 
kinozkogyik (kínlódik), elemészkedett (meghalt). Szokatlan kép
zés: szedkőnnyi (összeszedelőzködni).

A  képzőket néha felcserélik: ód -'ód, -kéz helyett kod -ked 
-köd: felekennyi, csavarkogyik, keverkegyik, fizetkőgyik, emlé
kegyik, zavarkogyik; koz—óz: változik; z— ód: íogamogyik;
ked— köz: emelkőzik.

A  denominális igeképzők közül gyakran ód -őd és kod az 
ul— ül helyett: sárgógyik, megtisztíkogyik, görbődnek, megsimó- 
gyik, meggazdákogyik (meggazdagodik), megjovönnak, ritkódnak, 
nősögyik. Továbbá: ed—ül: megveresül; megkékedik; ol—o z : 
számoz; szándékol, borsol.

A  képző el is maradhat: lesoványik (Egerszeg); szokatlan 
képzés; meghiányol (hiányosnak talál), megócsít (olcsóvá tesz).

Erik és száll igéknek ilyen alakjok van a 3. személyben: 
éred, szállad, tehát a kezdő igék alakját veszik fel.

Az igekötőket gyakran felcserélik: meglegelték, kivizsgányi, 
megsérálják magokot, beelígennyi, megfuvákogyik (fel), bead (fel), 
éfizetyi (ki), befojtották a tüzet, bealkódott (meg), fölmontam (le), 
besoroz (elsorol), megfér (el), kiényi (meg), rosszó szabja el a 
törvíny, lebeszéget (elbeszél) stb.

3. Ragozás.
a) Névragozás.
Az egyesszámú tárgyesetben gyakran felesleges kötőhangzót 

találunk: ugarat, guzsalat, árokot, olanat, tövisét, fogasat; külö
nösen az s végű szókéban: hatossat, százassat, plébánossat, béresset 
stb. Viszont: tehent, kévést, rozst, rosszt; de ez nem általános 
sajátság.

A  birtokos személyragozásban a, e helyett ja -je  személy
ragot tesznek a birtokszóhoz Kolonban, Csitáron, Zsérén, Gesztén, 
Menyhén és Egerszegen: birtokja, vesztje, nyúlja, íletje, vagyoni
ját, becsöletje, tehénje, hivatalja stb. (Zsérén és Menyhén a ja-je  
néha nem illeszkedik: határje, nekija; de csak ritkán hallható; 
a többesben is hallottam egyszer: kalapjeik.) Viszont a ja-je 
helyett is hallható ritkán a, e :  földe, kerte. — Felesleges sze
mélyraggal : tisztájára (tisztára). Béden övé helyett azt mondják: 
ő je ; pl. ője mellett.

Unk-ünk helyett onk-önk-ink: rajtonk, földink, bennönk. 
TJk-üh h. ok-ök-ek-ik-et kedvelik: társok, bőrök, közöttők, szájokot, 
vélik, talajig (talajik), eszik, fizetések, velek, mellettek, elibek, 
pízek, segítségek, kírísek, bennek, helyekbe; semmijek, ipjokval, 
tollujok, birójok, szamarkajek.

Néha ai, i helyett ja i-jei: marhájai, rokonjai. Néha elma-
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rád a jai-jei, ai-ei-bői az a, e magánhangzó: bocskorjikot, galambjit, 
mejénk (mieink), haragosi, főggyi (földjei).

A  több birtokhoz odateszik a felesleges többes képzőt: 
fogaimak, az ő lovaik, kétek libáikot. Ha a birtokos több, akkor 
az egyesszámü birtokon is megjelölik a több birtokost: a kacsák 
himjök, kétek kenderjek, magok szüksígekre.

Pogrányban, Ositáron, Menyhón és Gerencséren hallottam, 
hogy az egyes 3. személyit birtokos személyragot elhagyják a 
birtokról: a király reverenciába, az ő királynak, mi ok lShet neki, 
igenességbe annak (annak irányában: Gerencsér).*

A  helyhatározói ragok köziil a -be rag nem illeszkedik 
Szalakúszon: Nyitrábe, Szalakószbe tartozik. Tardoskedden egy 
szóban hallottam: hiábe. Különben ezt a ragot használják ra-re 
helyett is: Nyitrábe, Gerencsérbe (Zsérébe vótam).

A  helyhatározói -on ragot egyszer hallottam Menyhén illesz
kedés nélkül: szekerkon; az állapothatározó és módhatározó n 
rag számnevekhez és főnevekhez gyakran zártabb kötőhangzóval 
járul: haton, húszon, ötön, aláson, kiét páron.

A  nál-nél rag nem illeszkedik néha Kolonban, Egerszegen, 
Ghymesen és Béden: testvíremnál, azokné, mindegyikná, határnél. 
A  végső mássalhangzót néha el is hagyja. Menyhén egy szóban 
a náí-t rövid hangzóval is hallottam: bányánya (bányánál). 
Erdőnő (erdőnél: Bodok). .

A  -t helyrag is megvan Ositáron, Bodokon, Yicsápon és 
Béden: Kolont, Cétent, Szomort.

A  ról -ról, ból -bol, tói -tői ragokban a nyíltabb magán
hangzót többnyire megtartják, s az l-1 néha el is hagyják; de 
Tardoskedden, Kolonban, Egerszegen, Lédecen, Ghymesen és Meny
hén zártabb hangzóval is ejtik: rítbű, abbú, szómáttí, mástul, 
árú. — Pogrányban és Tardoskedden a töl rag tel és tél alakban 
is dívik: télünk, rég időté’.

A  ra rag re alakban, tehát zártabb hangzóval használatos, 
kivéve Pográny és Tardoskedd helységeket: annyire, hatoárre, 
magare, paptokrS, vadoászatre, áré stb. De Egerszegen, Lédecen, 
Bodokon és Yicsápon a ra is használatos. .

A  hoz -hez -Mz többnyire íg y : firjhö, beteghe, ahho, kiráho, 
emberhö, úrho, stb. Menyhén egy szót hallottam, melyben nem 
illeszkedett: semJcihoz.

A  val -vei rag végső mássalhangzója majd elvesz, majd 
pedig megmarad; v-je csak ritkán hasonul a megelőző mással
hangzóhoz: szekérvé, másvá, tejvé, egyvel, libákval, íjje, sokkal. 
Menyhén nem illeszkedik: sokkel, szekerral; ugyancsak itt a val-1 
zártabb hangzóval is ejtik: karokkol, avvol, csákányvol, marhákkol. 
Ghymesen velők helyett azt mondják: őkkg. '

A  -vá vé  rag Gesztén, Menyhén, Pogrányban, Ghymesen

* A nek rag személyragozva : nékem, néked, nekie vagy nekije, nekönk, 
nektek., nSkiek vagy nekijek.
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és Zsérén mélyhangú tőkhöz is e hangzóval járul; Menyhén és 
Ghymesen kivetik a v-t, s helyében j - t  ejtenek: olyanná marad, 
arannyá válik, sójé vána, vízjé válik, pelvaé stb.

Az -ul ül-1 rendesen nyíltabb hangzóval ejtik: törő, belő' 
aló, rosszó, peldájol, hátó, emlékő; mint látjuk, az l-1 néha el is 
hagyják. Menyhén él, él alakban is előfordul: Távéiról, magyaréi.

A  -stul stül inkább nyíltabb hangzóval fordul elő, s az l-et 
néha elveti: bölcsőstől, mindenestő, lovastó. Menyhén zsákostul 
helyett: zsálcval ésszé.

A  -nak nék raggal hallottam egy-egy szót Gesztén és 
Menyhén különös illeszkedéssel: embernak, gazdajanek. Menyhén 
a teljesebb alak is előfordul: hála Istenneki.

Az -ig rag Gesztén, Bodokon, Lédecen és Zsérén inkább 
ég alakban: darabég, aggyég, keveség.

Az -ért ragból rendesen elhagyják a t-1, az r-et is csak 
magánhangzó előtt tartják meg: az italé tönkre ment, azér es, 
fűvé, pipáé, herei menek, ruháé stb. Néha rövid hangzóval is 
hallható: azer.

A z időhatározó ragok közül: a -szer rag nem illeszkedik 
Tardoskedd, Vicsáp, Egerszeg és Vág-Királyfa helységek kivéte
lével: másszer, sokszer, hatszer. Zsérén másodszor helyett máso- 
gyikszer-t, Gsitáron pedig másszer-t mondanak. A  -kor ragból 
legtöbbször elvesz az r, s a hangzó rövid marad. (Tarrloskedden, 
Egerszegen és Yicsápon: óráko, hosszit cí-val.)

A  -nőtt, nőtt, ni, nö különleges palóc névragok csak ritkán 
hallhatók, s nem minden helységben: pékesnött (péknél: Geren
csér), mesternött, kocsmárosnott (mesternél: Menyhe), papnyi 
mek (paphoz megyek: Pográny). A  női vagy nul ragot sehol sem 
halottam.

Az állapothatározó -va ve Tardoskedden, Menyhén, Geren
cséren, Pogrányban -val vei hasonulással: fizette!, tőröddel, dönttel 
dővel, felvével, fával, tével. Néha nem hasonul a v :  vegyítvel, 
állítva!, éredvel. —  Csak ritkán használják a -va ve alakot l 
nélkül: hulla, szórra, kínozza, elletve, flaszterálva. — Vág-Király
fán a magánhangzót kettős hangsűlylyal ejtik : pallérozzaá, melegítee, 
sózzaá, addaá, kantározzaá. .

b) Igeragozás.
Jellemző, hogy az egytagú igék a befejezett cselekvés egyes

3. személyében hangzót vesznek fe l: fölött, megölött, beirott, 
forott, nyerett, csalott; de néha a kéttagűak is : foganott, csa
varó tt. — A  í-végű egytagú igék a befejezett cselekvést össze
vonva ragozzák: nyittam, nyittál, nyitt, süttünk, futtatok, futták. 
— Az eszilc és iszilc ige az egyes 3. személyben: étt, itt ;  de 
Yicsápon hallottam: még ma nem ivottunk. — A  sí, r í  ige a 
befejezett cselekvés egyes 3. személyében megtartja a v-t: sívott, 
rívott; különben sí ige a v-t más alakban is megőrzi: sív, sív
nak. — A  lévél gyakorító ige a befejezett cselekvés egyes 3. sze
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mélyét így képezi Bodokon: livitt, Lédecen pedig: livétt (szokott 
lenni); máshol nem hallottam.

A  -juk jük  igerag j-je  és a vele képezett mássalhangzó 
csoport különféle rövidítéseket szenved: szövük, biruk, kötyiik, 
szokuk, agyuk, horhatyuk, akáruk, vetyük, tugyuk, ótyuk, vészük, 
hozuk stb.; az Z-végü igékből: próbálluk, hasznalla, igazolla, 
visellük, sajnálluk, tolla, üllőn, hallák; csak ritkán: hallya, hallyák, 
dögöllyön, vagy: probáluk, gépelük.

Menyhén a tárgyas ragozás egyes 3. személyében elhagyják 
néha a j - 1 : ószte, agyé (osztja, adja); s a többesben: ferdítik.

Elmarad a j  a felszólító mód egyes 2. személyében: voár te, 
kérő ide, ne bósó, ebídüő.

A  felszólító mód egyes 2. személyéhez a parancsolásban 
Gerencséren, Csitáron, Menyhén és Kolonban -sza szótagot füg
gesztenek : mutassza, viddsza, addsza.

Az ít-végű igéket a fölszólító módban így ragozzák: taníj, 
házaséj, megsegíjen, bucsidd, tanídd; a -hat hét képző előtt a t 
kiesik: fordíhassam, nem segíhetünk.

Az ikes és iktelen igék ragozása között nem tesznek különb
séget; az ikes igéket még a jelentőmód jelen idejének egyes 3. 
személyében is néha ik nélkül mondják a vicsáp-apátiak: alusz, 
esz, szülét, szók, tartóz, átmász, letyúsz (lecsúszik), hibáz (hiány
zik); Kolonban és Menyhén esik helyett es-t mondanak. Még a 
közhasználatú: dicsértessék és gyűjjék kéd helyett is legtöbbször 
az iktelen alakot mondják: gyécsértessen (Gerencsér), gyön ked 
(Ghymes).

Az -unk ünJc rag helyett ritkán -ónk önk-ot mondanak: 
tudónk, veszünk; ük helyett néha ök-öt : vegyök.

Némely helységben a befejezett cselekvés egyesszámú alak
jaiban zártabb kötőhangző van: taloátom, láttom, láttod, látto.

A  kell helyett: hé, Icö, kői és kölly alakokat, kellett helyett 
összevonással két, kellene helyett néha köne alakot mondanak.

A  tud ige első személyét összevont alakban használják: 
tóm és tok.

Mondattan.

Feltűnőbb mondattani sajátságok:
Egyes szám. helyett többes szám és viszont: kénytelen 

vagyunk, lakadalom kérőt a három testvíreknek, akármennyiknek 
(akárhánynak).

Melléknév helyett főnevet használnak: csupa vizek lettek, 
kikelet tavasz, nagy a hidegség.

Határozó helyett melléknév fordul elő: nagy goromba, nagy 
módos (igen gazdag), nagy könnyő, nagy borzasztó.

Határozó szó helyett névszó áll: úgy vót elegendőségünk 
(úgy volt elég); teljesígvel tisztájára (egészen); elígség vót (elég); 
mindensíg baj (mindenképpen); semmit se lehet rajta kifognyi
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(semmikép); ha az vónának (ha úgy); hazába’ vagyunk (otthon); 
hamárságba, legjobb íjjel (igen későn).

Jelző helyett határozó fordul elő: mástul felire (túlsó 
oldalra *); ijjel évadán (éjnek idején).

Dologra is az ő névmás tárgyesetét használják, különösen 
Vicsápon és Egerszegen: fogom őt kapányi, moszáj őt bevetnyi.

Középfok mellett -nál nél helyett -bői bői és -tói tol ragot 
alkalmaznak: abbá rosszabb, magyartú huncutabb nincs; szómátú 
rövidebb, pelvátú hosszabb.

Tárgyas ragozást használnak néha tárgyatlan ragozás helyett: 
a mennyit szive szeretyi; nem szeretyi nagyon sokat; ne síj- 
játok; különösen akkor fordul elő ez á sajátság, ha a tárgy 
főnévi igenév: kedveli mennyi, szeretyik dógoznyi, szokták járnyi, 
elkezdi furulláznyi, szerette kint sétányi. —  Tárgyatlan ragozás 
van tárgyas helyett: azt nem fogunk megtunnyi, haggyon csak 
rá; ne tuggyak, hova visznek; itt vóna a borocskát.

Gyakran használnak intranzitív ige helyett tárgyas kifeje
zést, visszaható névmással: tettek egy mulatságot (mulattak); 
hogy fogja magát mutatnyi az idő (milyen lesz); magát erősza- 
kosíttya (erőlködik); eljátszották magokot (eljátszadoztak); hozzá
vette magát (hozzászokott); kivették magokot (kirándultak); fel
adta magát a fű (sűrűn kinőtt).

Előfordul gyakran, hogy az igenév tárgyának ragja elmarad: 
parancsa moszá megtennyi; kenyérke magoknak keresnyi; moszá 
egy ember hínyi stb.

Felszólító mód helyett jelentő mód áll s viszont: hát má 
mit csinálunk? ideje, hogy belekezdünk; — apám a rozsot arassa; 
azt nem mondhassa.

Szeretik a tárgyi és alanyi mellékmondatokban a hogy kötő
szót elhagyni: Tartom annak lennyi; nem méltó hozzá tennyi 
(nem méltó, hogy vele összehasonlítsam); sajnátad tőle megennyi 
(hogy megegye). _ _ _

Találunk példát a mondatszerkezet kombinálására is : sokba 
kóstá, nem tud hozzá, lovát fogja vigyáznyi, arró nem segíhetünk, 
Kálazi báró alá vótunk (K . b. alatt voltunk X K . b. alá tartoz
tunk), kérje rajta, nem sokat hajtottak véle (nem s. h. rá X nem 
s. törődtek véle) stb.

A  kötőszókra nézve megjegyzendő, hogy a sem helyett nem-is, 
is-nem, se-nem dívik: nem tudom én is ; nem segíhet ő is ; nem 
hatta űtet apja is rosszba; nem fokta nekie a kantárját is; ott 
is nem lehet; arra is nem igen jó ; egy gyorsvonat se nem áll 
meg itt. — A  nincs ige mellett sem helyett is-1 használnak: 
nincs egy csepp bor is ; nincsen az is messze; nincs egy gazdának 
is bora; annak is nincs; nincs egy éve is. —  Néha sem mellett 
még a nem áll: a munkás embernek sem nem használ.

A  szórendre azt az eltérést találjuk, hogy az e kérdőszót,

* Talán a. m. más túl-felére. — A szerk.
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ha az igén kívül más mondatrész is van a mondatban, sohasem 
az igéhez függesztik: szót-e fogad; jó-e lesz; oda-e mehet. Ha 
pedig az igének Yan igekötője, akkor az igekötőhöz járul: meg-e 
sül; el-e fogyott; el-e mennek. Egerszegen i-nek is ejtik: kell-i?

Pogrányban az ám indulatszót a főnév után teszik: a kirá 
ám mongya; én ám tíged elvennílek.

Legtöbb eltérést találunk a köznyelviéi a határozók hasz
nálatában.

Példák: nem áll kötelessígemből (ben); miből is. áll a dolog; 
minden esztendőn, egy éven; az utósó órajára ászt monta; a maga 
kinyeribe ehessen eleget; semmibe se jó sok: hallományba hallottam; 
igyá kezgmbe’ ; nyuktalan abba (attól); ha rajtunk függne; 
tisztába’ tartya (tisztán); már végibe’ van; órba váglak, agyba- 
titnyi; fűzfáktól tú l; templomná tú l; píző (pénzül, azaz pénzzel) füzet; 
nem nízkettem a szememre, gépre csípő; lovakon nyomtattyák; nem 
gondó a templomra ; türelembe’ vót; kamorára viszik az adót; miértünk 
droága (minekünk) ; azon káromkogyik; abbű mondóm (azért), abbú 
jó, abbó megtiltanyi; abbú nincsen panasz ; lesz valami szüksíg abbú ; 
szembevaló ; annyihoz ment a dolog (annyira); nincsen hozzá gondom ; 
nincsen abba semmi köze; a pincének sétányi ment (a pincéhez); 
néhíz egíssígre gyünni (egészséghez jutni); lóvá le kő szányi (a lóról); 
őszintén mondom magamra (magamról); semmire tette (semmivé).

Találunk példát arra is, hogy a tárgy helyett határozót 
használnak: valamire kérdeznyi, kérdesztem rá, fölmondtam min
denről, tanulni kell azon.

Néha névutós határozó áll ragos határozó helyett: beszéd 
közbe jöttek (beszédbe elegyedtek); píze átal veszi mSg; heted 
hét ország ellen szóló lakadalom; mi után panaszkodott. Viszont 
áll ragos határozó is névutós helyett: az italé tönkre ment; 
egy hétyig elvégezzük; vízhez szomjazunk (víz mellett).

Gyakran elmarad a névutós határozóból a névutó: rég időte’ 
(időtől fogva); nígy naptó mongyuk (négy nap óta).

Személyes ige vagy melléknévi állítmány helyett kedvelik a 
-va ve-féle szerkezetet a van igével kapcsolatban: lesz fizettel, 
el van állítval, egy évet vótak párosolva, e vannak zabolva, 
é van görbődve, é van ügyesítvS, meg vagyunk maradva, nincs 
böeléged ve.

Jelentéstaniak: a tyúkmony általában tojás: így van fürj-, 
pulyka-, kacsa-tyúkmony. A  jószág szón a gabonát értik.

Példák a népetimológiára: Ositáron a Nyitrán levő Sindulka 
forrást sindeles kútnak híják; Menyhén a rizskását rézkásá-nak; 
Gerencséren Balassa-Q-yarmatot Balázs-Gryarmat-nak; Pogrányban 
a rezidenciát reverenciának; Grhymesen a íilloxerát cirokféle-nek, 
a klastromot kalastorom-nak; Zséren a velocipédet magacipellő-nek 
és magacipel-nek nevezik.



TÁJSZÓK.

Gerencsér.
megtakarnyi: megtartani.
hiába: ingyen.
gurnyó: kunyhó.
nyakalupa: nyakszirtje.
kikövetnyi: eltemetni.
üst: ezüst.
garábla: gereblye.
mégszületnyi: megszülni.
fogalmazás: gondolkozás.
ereszt enyi: átengedni.
eleresztenyi: eladni.
mester: kántor.
zsoltáros: előénekes.
émasinyáznyi: elesépelni.
főcéhőnyi: felavatni.
k ice : fedőzsúp.
kérésztelőnév: keresztnév.
érevőgyik: szétfoszlik.
szaporosonnyi: szaporodni.
üvegszem: szemüveg.
figyélmez: figyel.
cibélés : civil, komót.
szémbevaló: szemrevaló.
sajné-forint: schein-forint.
kunyhóház: kunyhó.
pízfordítás: pénzváltozás.
körtvély: körte.
harmadebéd: ozsonna.
verétölnyi, lábicskónyi: markot
hatvankonnyi: hencegni. [verni.
oszténg: azután. •
bojzéng: bodza.
szuszmancs: szuszogó.
écílnyi: rácélozni.
étreffőnyi: eltalálni.

esi vaj: zsivaj, 
csivatónyi: lármázni, 
koca: törvénytelen gyermek, 
kaca: gyermekruha 
gúla : lapda. 
klavér: kintorna. 
törökmuzsika: harmonika, 
kukris: törpe, 
policajt: elziillött. 
lapatyika: lepke, 
lapatyír: denevér, 
papmacska: hernyó, 
spór: takarékpénztár, 
véncsereg : szitál az eső. 
szőrkeszkenyő: gyapjúkendő. 
szlivoriom: szilvorium. 
szövet: szövetkezet.

Csitár.
metényi: elvágni, 
beabox’nyi: bereteszelni, 
bibik: fáj. 
osztengat: azután, 
ceverna: cérna, 
hódi: búcsú, 
ződentyibe: zölden, 
majhama: majdnem, 
güröl: gurul, 
szoba : padlás, 
csépkeforma: úriféle. 
lagyikónyi: csolnakázni. 
dudu: öregapa. 
mányi: öreganya. 
passzol: jól esik. 
pocik: egér. 
érevőgyik: elhervad, 
olankor: néha.



verdung: negyedliter, negyedkiló. 
szekuláció: biztosítás, 
gondókogyik: gondoskodik, 
kas: kosár.
papi szerilityi: papforma, 
űtetmény: kapásnövény, 
asztri: eresz, 
káré: talyiga. 
vérésbors: paprika, 
esszefrécsónyi: befecskendezni, 
burg: királyi palota, 
az idő sorsa: az idő sora. 
elígsíg: elég. 
k ice: fedőzsúp.
éfelekettem: megfeledkeztem.
beelégennyi: megelégedni.
verbungónyi: verbungot járni.
eltörődöit: elmúlt.
erdőkaráj: erdőszéle.
szilas: szőllő.
egy vígbe: egymásmellet!
szilokszer: íillokszera.
íg ís : tűzvész.
szavazat: választás.
prosioó: körmenet.
szegínytetes: szegényes.
pupácska: guba [ruha ? tészta ?

bogárbáb ? A szerk.] 
gifiyi, esiperet: csipetke tészta, 
szapu: mérő. 
éfognyi: körülvenni, 
beannyi: feljelenteni.

Kólón.
sommás: sok, nagy.
megölött: kárt tett.
agacsfa : akácfa,
eligazít: elutasít.
bitangló: prédáló.
osztángat, osztingat: azután.
srót: ferdén.
rospont: előfogat.
idővel: korán.
ceverna: cérna.
szollőbarka: virágzó szőllőfürt. 
tájság: tájék, 
vonósmarha : igásmarha. 
megkövetnyi: felszólítani.

NYELVJÁRÁSI TANULMÁNY O S  III .

fútra: takarmány, 
kasztron: főzőedény, 
síktenyérség: síkság, lapály, 
kihompotta: kijelölte, 
nyitványos: irtványos. 
harapás : darabka, 
écsüllög, éküllög: elhúzódik, 
mennyihány: néhány, 
cicer: borsó, 
ehen : igen.
bevállanyi: meghívni, befogadni.
megfuvákogyik, megfuhászkogyik :
mart: mert. [felpufíad.
dudu: öregapa.
mányi: öreganya.
rendel: szerez.
fertig : készen.
keletkezés: származás.

Pogrdny.
kótyika: forrás.
bealkunnyi: megalkudni.
kiskoró: nem házas.
kosztyiroznyi: eltartani.
reverencia, rezerencia: rezidencia.
urabácsi: urambátyám.
beélégennyi: megelégedni.
igen rningyá: hamar.
lehényi: szentséget imádni.
sajtár: zsoltár.
elémészkénnyi: meghalni.
kopéc: rakás.
lédógoznyi: levágni.
megszavaznyi: kiválasztani.
dudu: mulatság.
hódi: búcsú.
elölnyi: elválasztani.
literes: korcsmáros.
szakványos: részes.
rajtárónyi: tisztítani (gabonát.)
valaha időben: egykor.
kénszényéznyi: szénkénegezni.
megmásónyi: elhagyni.
sóhajkonnyi: bánkódni.
éligazitanyi: elküldeni.
kécsege: köcsög.
szövet: szövetkezet.
szétrepegetnyi: széttépni.
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émesényi: elbeszélgetni, 
boronátatnyi: lófarkon hurcolni, 
üveges: borkimérő, 
leíratnyi: lefényképeztetni. 
kiváncsi: kívánság.

Bed.
lápa: lapály, 
megáhatós: meglehetős, 
cupka: ágcsomó. 
komizáció: tagosítás, 
inhőber: tulajdonos, 
módos: gazdag, 
fedís: tető. 
elsoroz: besoroz, 
tagosztás: tagosítás, 
magát kivennyi: kirándulni, 
pénecér: penecílus. 
árolló: áru.

Zsére.
makk: tölgyfa, 
trafál: talál.
magacipellő, magacipel: velocipéd.
hiába: ingyen.
nyestenyi: nyesni.
sorozat: sorozás.
vadfa: erdei fa.
koledányi: házat szentelni.
estente: estvélig.
grádos: fokos.
porció: adó.
fakadás: forrás.
§hé: igen.
majhama: majdnem, 
báhanem: alighanem, 
takarnyi: gyűjteni, 
hívestartó: napernyő, 
erőszakosít: erőltet, 
levágnyi: rászedni, 
legfékint: leginkább.

Menyhe.
sívnyi: sivítani. 
szeg: szeglet, 
édógoznyi: megcsinálni, 
sanyarít: büntet, 
pérmokszéra: fillokszéra.

putros: vastag.
szuszák: kis magtár.
pirosít: virít.
leforrázkodott: lesült.
ellettye vminek: fiatalja vminek.
szőllő ellettye: fiatal szőllő.
köpőce : mérték a molnároknál.
hídosó: vőfély.
tragyíroznyi: simítani.
szerha : a ház csúcsa.
cseljed: cseléd.
karabuzava: felfúvódott szilva.
cukk: sor.
gyapor: gyökér.
ahol mellől: a honnan, -
borfa: szőllő vessző.
agács: akácfa.
tarolyás : hernyós.
bőjtyi szalonna: retek.
szível, szévé: szét.
szetkőgyik: összeszedelőzködik.
moszájítanyi: ösztönözni,
felpart: meredek út.
lotyó: ital.
ippop: épen.
ótalmaszkonnyi: félni.
úrdolgás: úrbéres.
szétkoncolnyi: felkoncolni.
lebeszégetnyi: elbeszélni.
megbeszényi: elbeszélni.
pérény: karima.
gát: árnyék.
káré: talyiga.
ép ít: szerez.
engedelmes: enyhe,
torcs: fatuskó.
elfoglainyi: meghínyi,
megtér: elfér.
alabor: kerékkötő.
szabados: legényember.
cigánfilegín: cigánylegény.
cseppentés: csepp.
látó : látogató.
papmaca: hernyó.
szegínyletes: szegény.
törvínykegyik: perlekedik.
befogócska : marha.
szómondás: közmondás.



építés: épület, 
jövője: jövedelme, 
tűzgép: gőzgép, 
gép ii: kézi cséplőgép, 
aljabb: alantabb, 
megíbrennyi: felfrissülni, 
összefelel: összevesz, 
összecsap: összevesz, 
homola: rakás, 
hamarságba’ : hamar.

Lédec.
\ V

szível: széllyel. 
aljadzanyi: almozni, 
csinájoz: lármáz, 
agaca: akácfa, 
savanyó : bableves, 
gajszt: szesz, 
ölmúlik: kipusztul, 
gatyalina: lucerna, 
zsigár: silány, sovány, 
kussog: szundikál, 
gyepsíg: legelő, 
paléta: főző engedély, 
derik: jókora, 
alsó szél: déli szél. 
felső szél: északi szél. 
mékkóstányi: megkóstolni, 
valamely: némely, 
megszentesít: megerősít, 
nagy módos: gazdag, 
lápa: lapály, 
tenyír: síkság.
lemond, leköszön: kipusztul, 
arányunkba’ : velünk szemben, 
papja : legfelső kévéje a keresztnek, 
éválasztanyi: különbséget tenni, 
pillancs: mécs. 
fú rt: folyton.

Ghymes.
szilvé: széllyel. 
ügyeskegyik: iparkodik, 
icakoáznyi: hálni, 
hiába: ingyen, 
sziveskegyik: szívesen ad 
csirka: csira, 
velágít: kilátszik.

zákányos: agyagos, 
tinók: karó. 
vírmesség: nedvesség, 
csentereg: sínlik. 
cirokféle: fillokszéra. 
ápolít: ültet, 
éhasonlik: elválik, 
ceverna : cérna, 
ta r: tarló, 
agacsfa: akácfa, 
gyapar: gyökér, 
regáloz: rigolíroz. 
magaszerintyi: magánzó, 
borfafenyőfa. 
áhatÓ3: meglehetős, 
bazsantos: fácános, 
kacúr: kandúr, 
felpart: felfelé, 
merevig: merő, csupa, 
kukukfanál: aranka, 
kórdé: pazarló, 
megsacoltat: megbecsültöt, 
gyük: gyökér, 
húzató: meredek, 
brindulnyi: repülni, 
hibányos: hibás, 
brúgott: dörgött. 
pillancs: lepke.
Oingellérhégy : Szent-Grellérthegy.

Geszte.
összeszónyi: összebeszélni, 
dupla : kiváló, 
őtöző: ruha. 
nyaláb: kéz. 
testyiruha: fehérnemű, 
pacsikáz: packáz, 
csetreszkennyi: megázni. 
cseter: nedvesség, 
csípás: agyagos, 
fizetés: adósság, 
báhanem : alig ha nem. 
morzsókogyik: törik, 
párok: plébánia, 
élelmez: él. 
szélvé: széllyel. 
bánatos: gyászos, 
javára : nagyobbrészt.
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lump: lusta, 
megtoklik: megbotlik, 
martíroznyi: megfogdosni. 
tanácskonnyi: tanakodni, 
csovány: csalán, 
kéntetnyi: kényszeríteni, 
őrözkönnyi: legelni, 
beigazít: beküld, 
szapu: mérő. 
ráfoglakoznyi: ráállani. 
nyalka: kényes.

Nyitra-Bodok.
ívad: idő.
kutyivátor: lókapa,
törek: szalma alja.
cigar: szivar.
megáhatós: meglehetős.
megharmatókodott: megnedvese-
galibáz: akadályoz. [dett.
punktumoa: pontos.
bév: bő.
agaos: akácfa.
felsősi: felsővidéki.
oskoláskért: faiskola.
kilokszer: fillokszéra.
rakétli: rakéta.
ágyús: tüzérkatona.
pucónyi: pusztítani.
rézkása: rizskása.
megsimónnyi: meghízni.
szivei: széllyel.
kasza: takarékpénztár.
háláska: búcsú.
valamikor idejibe: egykor.
majhama: majdnem.
zenebonaidő: viharos idő.

Nyitra-Egerszeg.
valamelyest: néhányszor, 
trucaság: akadékoskodás, 
kasza: takarékpénztár, 
nagy módos: gazdag, 
kerület: kerülő.
szültelen-anyameztelen: szűzanya- 
ódalas: mellékes. [meztelen,
laponya: lapályos. 
meggazdákogyik : meggazdagodik.

hetvenkedís: pör. 
könnyűeszű: eszelős, 
legjavare, javába: leginkább, 
fútra: takarmány, 
agács, agacfa: akácfa, 
elojtanyi: megölni, 
fergelőgyik: forgolódik, 
legyalázít: legyaláz, 
leöltözkögyik: levetkezik, 
szabados: legényember, 
kiállás : kiszállás, 
talángat: talán, 
ágy : ágyás. 
lohogós : lógós, 
felsővető: felső dűlő. 
szirokszéla: fillokszéra. 
befojt: elolt.

Vicsáp-Apáti.
báron, bárom: báró. 
őrözkönnek: legelnek, 
kamarzsónyi: karmolni, 
majhama: majdnem, 
smajkónyi: hízelegni, 
legjováre : leginkább, 
szível: széllyel (Egersz. is), 
jószág : gabona (Egersz. is), 
mezsgye: megye, 
pálinkaház: szeszgyár, 
terhes vonat: tehervonat, 
spricol: permetez, 
keveskó: ritkán, 
talángat: talán, 
laponya: lapályos. 
hazába’ : otthon, 
majszter: iparos, 
hitvány: gyenge, 
eldönt: megbuktat, 
főtámad: felháborodik, 
nevezet: név. 
leginférfi: legény, 
érva: kötény, 
kimond: felmond.

TardosJcedd.
megértesít: figyelmeztet, 
hallomás: halálozás, 
cserég: dörög.
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kitalállás ¡ találmány, 
köribű: körül, 
szemtekintet: tekintély, 
mezőplacc: gyepes hely. 
szévé, szível: széllyel. 
helyes tempó: csinos eset. 
folvást: rögtön, 
meglegelnyi: lelegelni, 
nagymódú: gazdag, 
étilalmaz: eltilt, 
verdung: negyedkiló. 
jobbrészt: inkább, 
kivéve: ritkán, 
cáfolnyi: ócsárolni, 
lombár: lombos.

Vág-Királyfa.

rampa : korlát az átjáróknál.
tyúkfi: csibe.
epetus: étvágy.
gubandáré: hányaveti leány.
gégöl: gége.
hangyal: hangya.
ehiné : ihol ni.
kabak, rongyás : rongy szedő.
lőtye: pocsolya.
hőpe, görhöny: málészájú.
macsali: pofon.
pocik: polc.
azsag: tűzpiszkáló fa.
kuntyorog: sanyarog.
solla : saru, nagy csizma.
harmadebéd: ozsonna.
m éc: véka.
álomtáska: álmos.
valaska: balta.

bandsít: sandít, 
vonyogó szemű: sanda, 
butyor: batyu, 
borsoska: cukros sütemény, 
csovány: csalán, 
sűrű kóró: csalamádé. 
pocik: egér. 
kukorodik: guggol, 
opálka: vesszőből font nagyobb 

kosár.
domesztál: gyaláz (dehonesztál). 
röpüllő: női kabát, 
kacabajka: női derék, 
murvalík: hulladék, 
zsemetnye: hulladék faág. 
tívő : kemence szájára illő takaró

deszka.
butyka : szűkszájú pálinkás üveg. 
csíkmák: metélt tészta, 
siflik: kockára metélt tészta, 
takart: töltött káposzta, 
hankalik: kútgém. 
szerhacsurgás: eresz, 
szerha: háztető.
rakvány: álló, nem fonott kerítés, 
sustya: kukoricacső héja. 
miháncs: mihelyt, 
tukacs : tompa (pl. orr), 
csuszkó: csusza.
condollott: piszkos, kúszált hajú. 
belénd: beléndek. 
lépéndik, répendik: lepke, 
csetres : sáros és vizes, 
kasznyi: szekrény, 
szemőcse: szemölcs, 
berceng, berzed: berzenkedik, 
borsókázik: borsódzik.

A  tótsággal való érintkezés folytán számos szó keveredett 0 
magyar helységek nyelvébe a tótság nyelvéből, részint eredeti, részint 
pedig megváltozott alakban; ilyenek:

dorozsba: vőfély; tó t : druzba. 
tácsika: csésze ; tácka. 
kaminár: kéményseprő; komindr. 
mulár: kőmíves; murdr. 
pamarancs : narancs; pomeranc. 
kapuszta : káposzta: kapusta.

uhorka: ugorka; uhorka. 
korica: fahéj; skorica. 
karapónyi : megnedvesíteni; kro- 

p ií : öntöz, 
polovnyik : felesbükköny; polovník. 
puzgér: hólyag; pl’uzgier.
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mécka: mérő; mecca. 
megkrohódott: megnedvesedett, 

megpuhult; vö. krohkí, omlós, 
törékeny, 

paraszól: esernyő; parazol. 
rajtarónyi: tisztítani; rajtár: szél

rosta, ném. reuter. 
geleta: sajtár; gálata. 
nacesta: tészta; nacesta. 
paskó : legelő; pasi: legeltetni ? 
vincúr : vincellér; vincúr. 
pécsénkáros : hentes; pecenkár. 
szurkos: hüvelyes; struk: hüvely, 
szópa : pajta ; sopa. 
szipárnya: magtár ; sypdrna. 
trulyó : ostoba; trul'ó. 
kurin: tyúkól; kurnik. 
lennek: bükköny; lennik, ladnik. 
trúba : takaréktűzhely [sütője ? A 

szerk. ] ; vö. trúba: trombita, 
nád ?

igyes k i : mész k i ; ides: mész. 
megyünk oda precs : megyünk oda 

messze; prec: el, félre, 
szirka, cirka: gyufa; sirka. 
kvaszli:rojt; kvasztla [ném. quastl]. 
pospichács: izgató; pospichah. 
kucsuványi: irtani; klcvat. 
grányic: határ; vö. hranica. 
fizula: bab; fizula. 
sosovica: lencse; sosovica. 
siskó: kemence; siska. 
csápka: sapka; clapka. 
mégpratolla : megöntözi; prat: 

mosni ? 
holány: ulanus; hulán. 
káponka: kápolna: kaplnka. 
erdőkaráj : erdőszéle ; kraj : szél, 

karima, 
gyétyelina: lóhere; detelina. 
trepákogyik: vergődik ; trepe sa r 

kínlódik.

Szólásinódok.

Gerencsér.
Kimondott nekie a lakásból: fölmondta neki a lakást. 
Elvégeszte vélem a szót: dolgát előadta.
Vártat alatt: kis idő múlva.
A  várat hegyire rázza: a várat összerombolja.
Nem tudom, hol szállásolt lé : nem tudom, hol lakik. 
Észrevételt vett: magához jött.
Yendígsíget támaszt: vendégséget ad.
Urába’ van : eszében van.
Nagy törvínyünk v ó t: nagy perünk volt.
Gyűlíst te tt : gyűlést hívott össze.
Igén elutazott: messze elutazott.
Jómódon van rajta: sok van rajta.
Nem tett benne rendet: nem intézte el.
Kenyeret állítanyi : kenyeret keresni,
Hallományba’ hallottam: mások beszélték.
Ném sokat hajtottak véle: nem gondoltak rá.
Semmire megy: tönkre megy.
Grazdáre oszt: részekre oszt (szántóföldet).
Bűszt te tt: rosszat tett.

Csitár.
Amint az idő fogja magoát mutatnyi: a milyen az idő lesz. 
Kicsukta a lábát: a lába kificamodott.
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Amibe é vannak indóva: a miben fáradnak.
Neki gyütt a vésztye: rájött a veszély.
Az essőcske kivett bénnünköt: az eső elhajtott bennünket.
Áré nem lehet szót ténnyi: azt nem lehet megszólni.
E vannak zabálva : túlságosan jóllaktak.
Mit vóna az: hogyan volna az.
Magáré vénánk: a maga pártján volnánk.
Nem írdérn rányíznyi: nem érdemes ránézni.

Kólón.
Törvínybe mennyi: perlekedni.
Annyibú gyütt ki : úgy történt.
Yígét tesz vélem : agyonüt engem.
Ki akarnak vizsgányi : meg akarnak ismerni.
Sokat nem tett nékie: nem sokat ártott neki.
Többször forgott neve kezembe: többször hallottam a nevét. 
Ezer péngőve letette íket: ezer forinttal megkárosította őket. 
Sarzsira föllép : rangot kap.
El vót a dolog csendesedve: a dolog elmúlt.
Máj hajre mentünk: majd hajba kaptunk.
Minő gráciát fog nyerni: minő dicséretben fog részesülni.
A  nagy adót benyomják a nyakába: nagy adót rónak rá.
Ha mi rajtunk vóna: ha tőlünk függne.
Van ott annyi, mint a loccs:van ott sok.

Pográny.
Ragadd nyalábodbaí fogd a kezedbe.
Hol a születése ? : hová való ?
Ne vegyik hántássá: ne vegyék rossz néven.
Még van róva: meg van terhelve adóval.
Nem viszi rá a természettye: nem engedi a lelkiismerete. 
Megcsapja a szüksíg: rákényszeríti a szükség,
Lakadalom kérőt a három testvíreknék: lakodalma volt . . . . . 
Hajnóra két a dolog: hajnal lett.
Emléknek okáér takard még: tartsd meg emlékül.
Világba ténnyi: megvilágítani.
Kijön a sorozatból: megszabadul a katonáskodástól.
Újságba eresztette: az újságban közölte.
Esötétégyik valaki: valakit elér az este.

Gesztbe.
Csudájára mennyi valaminek: valamit megcsodálni megy. 
Bánatra vitte : szégyenlette.
Hasznot béád: hasznot hajt.
Here érik: megérik.
A  szöllő kékedik: a szőllő érik.
Hátul vagyunk a dologba’ : a dologban elmaradtunk. 
Köteléssígémbő á t : kötelességem volt.
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Nincs rá irtékë : nincs hozzá ideje.
Pihenést csiná’ : pihen.
Tyükörbe ányi : tükörben nézni magát.
Tëszëm hozzá : példának okáért.

Nyitra-Bodok.
Nëm roszba hatta űtet apja is : apja nem hagyta szegényen.
K i nëm mëgy magaéra : a magáéból nem telik ki.
Ászt is szorosan aggyák : azt is nehezen adják.
Nëm kôtelësségëmbôl áll : nem kötelességem.
Bel’ gyütt véna két-három napba : eltartott volna két-három napig. 
Eromlik egészen a világi nép : tönkre megy az egész nép.

Nyitra-Egerszeg.
Mëg van adózva : meg van terhelve.
E vót maradva : adós volt.
Lë vöt tíve : el volt pusztulva.
Olan állapotba’ níz ki : olyan állapotban van.
Szëmbe ismër : személyesen ismer.
Nëm tőrük a fejünket rajta : nem törődünk vele.
Idëig nyugoggyon mëg : egyelőre elégedjék meg.
Kicsaptak mellőle : elpártoltak tőle.
Mëgfokta a hideg:fagy érte. ,
A  tëmplomho tartanak : a templomhoz tartoznak.
Nëm míltó hozzá tënnyi : nem érdemes vele összehasonlítani.

Vicsáp-Apáthi.
O kormányozza a templomot : ő a templom patrónusa.
Rá tësz a templomra : áldoz a templomra.
Nagy këletkezése van nékie : nagy ára van.
Kilátása van a termisinëk : termésre van kilátása.
Pucba vënnyi : tisztítani.
Hogy mëgy a fölcsíg ? : meddig terjed a határ ?
E van ügyesítve : ügyesen meg van csinálva.
Az árra râtësz : többet ad érte.
A  képviselő mëgcserite szívit : a képviselő elvet változtatott. 
Napot mëntenyi : ingyen dolgozni.
Nagyon hanyagsàgrë van hagyva : nagyon el van hanyagolva.

Tardoskedd.
Rëndëskëgyik vêle : ő intézi el.
Nagy erőt vág rajta a szél : a szél erősen megrongálja. 
Kihúszta a szákát talpaibú : nagyot segített rajta.
Valami akadálya van : valami pőre van.
Máj kíccsígbe hatta a népet : majd kétségbe ejtette a népet. 
Mindën csak idëig jó : minden csak idejében jő.
Mëgtëtte a misét : elvégezte a misét.
Nëhiz egissigrë gyünni: nehéz egészséget szerezni.
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Megsinorozza a kössíget: adósságba rántja a községet.
Beszéd közbe gyüttek : beszédbe elegyedtek.

Menyhe.
Az út é nem eresztyi az embert: az út egyenesen visz.
Nem kágy az út hazunnyi: az út egyenesen megy,
Éjtvi a beszédet: mondja á szót.
Jó falat fölgye van: jó nagy földje van.
Lesz ma ádomás ? : elvégzik ma a dolgot ?
Nincs rá hiba: nincs rá panasz.
Tanolnyi kell azon: próbálni kell azt.
Kérdesztem rá : kérdezősködtem utána.
E nem tuttunk rajta indúnyi: el nem tudtunk rajta igazodni. 
"Üllőn le egy csipeszkét: üljön le kis időre.
Úgy vót elegendősígünk: annyira elég volt.
Ecsapta tőle : elütötte a kezéről.
Sokat rá vásárótam: sokat rá költöttem.
Nincs abba semmi köze a fejír nípnek: nincs semmi része benne. 
Szómondásban van: a közmondás azt tartja.
Bizonságot hoz : igazságot szolgáltat.
A  hordó szelet vág magának: a hordóba levegő megy.
A hordó döntyi a bort: a hordó adja a bort.
Az idüő megengedelmeskegyik: az idő megenyhül.
A fakadások felindútak: a rügyek duzzadni kezdenek.
Potyáre mennyi: ingyen dolgozni.
Se híre, se pora: se híre. se hamva.
0  véle rosszó lesz a sors: neki rossz sorsa lesz.
Élettye nekű maratt: meghalt. Élettye nekű hatta vóna : meg

ölte volna.
Úgy törtínt a sorsom: úgy történt velem.
Hetvenhét ostora van az Úristennek : az Isten sokfélekép büntet. 
Kárhozeccságre hoznyi: megbotránkoztatni.
Hama vígé szakad nékie: hamar vége lesz.
Bele fogna magába : magával veszekedne.
Egy ívet voltak párosolva: egy évig voltak házasok. 
Kikérödzte magát: kimentette magát.
Majd teszünk teveled : majd adunk neked !
Nem szabadok véle : nem az övék.
Agyba csapnyi: fejbe ütni.

Ghymes.
Elütötte a konkol: elnyomta a konkoly (a buzát).
Erdőt nyúzni: az erdőből a fát kivágni.
Gondolok, mint a zsérei bokter.
Több a baj, mint a vaj.
Nincs értékem: nem érek rá.
Nincs semmi rengye: nincs vele rendben.
Isten akarattyáról nem segíhetünk : akarata ellen nem tehetünk.
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Ő mellé nem vall: nincs pártján.
A  fődet magáré vezetyi: a földet nevére íratja.

Zsére.
Ha szavam nem bántaná meg: ha meg nem sérteném.
Gazda nembő való: gazdag családból származott.
Vígire pattantya ja csomót: végére hagyja a javát.
Misét csiná’ : misézik.
Ma jő vígé lesz: ma befejeződik.
Kuszmáróják az embert: húzzák az embert.
Ha jó kérgyeznyi: ha szabad kérdezni.
Agyba vágnyi: agyonütni.
Hasznát szegyi : hasznát veszi.
Jó munkába esett: jókor csinálták.
Májos a termékenyítő határ: május a nevelő hónap.
Nincs kigyűve : nem tudjuk.
A  zsébje meg van hízva: nagyon meggazdagodott.

Lédec.
Eélatta magát a fü a vetísbe:a vetés nagyon gazos.
A  pálinkát éfuttattya: a pálinkát gyorsan kifőzi.
Hozzávette magát a lovakho: hozzászokott a lovakhoz. 
Lovakon dógozott: lovakkal bánt.
Az adót a kamorára veszik: az adót a kincstár számára szedik. 
Az a címje, hogy dógozzon: az a kötelessége, hogy dolgozzon. 
Rátaláták valakire a nevet: elnevezték.
Bítbű falatabb a darab, mind fődbű: a rét kisebb, mint a 

szántóföld.
A  szöllők lemontak, leköszöntek: a szőllők kipusztultak.
Öreg vagyok, leköszönök: öreg vagyok, nyugalomba megyek. 
Későn nyílt meg az id ő : későn kezdődött a munka. 
Átváltosztattyák magokot: felváltják egymást.

Vág-Királyfa.
Annak má múlehe: az már idejét múlta.
Köhög a légy, de nincs tüdeje. (Akkor mondják, ha tehetetlen 

ember nagy hangon beszél.)
Megjelentem, mind talicska a kútba’. (Ha valaki megérkezik, 

tréfásan néha ezt mondja.)
Megjelentek má, mind Mádba a gerínyek. (Az anya szokta 

mondani gyermekeinek.)
Teszi magát, mind két krumpli három zsákbo: igen sürgölődik. 
Mennyire keresi, mind tót a hajnalt: sokáig keres valamit. 
Értesz is te ahho, mind paraszt a halho: nem értesz hozzá.
Jó’laktam, mind a paraszt malomhányásko: nagyon jóllaktam. 
De sok bajod van, mind a rossz malomnak.
Te is Farkasdon tanútá mórest: durva, illetlen beszédű vagy. 
Ma-raggy a bőrödbe, mer xningyá eekapod a csallóközi szeren-
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csét; mingyá eerántom a nótádéit. (Mindkettőt csintalan gyermekek
nek mondják, veréssel fenyegetik.)

Ne búsój, mind akinek píze nincs.
Nincs kezem úttyábo, mind a szimei lánynok a tánc : nem tudom 

úgy csinálni, mint te akarod.
Helén vagyunk, mind a hosszúfalvi birák Vecsén. (Akkor mond

ják, ha eső elől biztos helyre menekül az ember.)
Illik rád. mind Tormára (vezetéknév) a rokk: rosszul áll.
Hogy nyúlik, mind a szentiványi nóta.
Yan bizony annyi, mind léken a to ll: semmi sincs.
Émmá meg van győződve: ez már jól meggazdagodott.
Kivakaróctunk, mind a koszos malac: szerencsésen kiszabadul

tunk a bajból.
Eékísté, mind perediek a nótávo, litányiávo, dicsőségéé.
Há csak megvagyok, mind viseett szoknya az ágyfejné.
Gyere pajtás katonánok, jó lesz a szád opálkánok. (Ezt mondják, 

ha valakinek nagy szája van.)
Lóg az eső lába: nemsokára eső lesz.
K i nem taláász, mind a katona a Jókábuú (község Csallóköz

ben). (Mondják, ha valaki útvesztőre jut.)
Fő vagy ruházva, mind Dick (vidéki zsidó) sógorraá: sok teher 

nehezedik reád. Ugyan kivagy, mind Dick a sógorbú: nagyra vagy.
Kár voóna égisz minőst inégszalajtanyi égy kancáé: kár volna 

azért a dologért oly nagy lármát csapni.
TJgy áll, mind a kálomista h it : szilárdan áll.
Palláson korpa van benne. Itt van a fülem mellett a pócon,

(Annak boszantására mondják, ki nagyon keres valamit.)
Féére piszok, hagy iszok. (Akkor mondják, mikor valaki mást 

ivás közben el akár távolítani útjából.)
Ollany kövír, mind a máj.
Letette kanalát: meghalt.
Válogat, mind Apacsé (?) az apró körtíbe.
Magad asztaláhoó törüűd a késedet: magaddal gondolj.
Ojjé, de nagy szél, ha meg nem áll. (Hányavetiekre mondják.)
Hosszúra nyúlik, mind a nímet litánnya.
Erős, mind a krajcáros pipa.
Süt a Kata, szapul is, ha megdőrül, meszeé is. (Olyan asszonyra 

mondják, ki dolog közben mindenbe belekap, s közben porol is.)
Vái’juk, mind a jó lilék a szabadulást.
TJgy áll a hajad, mind a bolond ember búzájo : összevissza áll.
Örüű, mind fazikas miko a kocsija föődől.
Ej, de kicsíptéd magad, mind fazikasinas Jézus nevenapján.

Szűcs I s t v á n .
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Hég sejtettük, hogy a nyitravidéki nyelvjárás igen érdekes és 
fontos lehet nyelvünk történetére. Vass József a »Dunántúli nyelv
járás«^ tárgyaló munkájában (1860. MNyelvészet 5 : 75) említette, 
hogy »Nyitrában a Zobor körül lakó gerencséri, koloni stb. palóc 
telepek, ha kérdezzük őket: Hová megy kegyelmetek ? válaszolják: 
Nyitráre, vásáré =  Nyitrára, vásárra.« Ez tehát igen nevezetes 
kivétel az illeszkedés szabályai alól. — Azután megtudtuk, hogy az 
Ehrenfeld-kódex Nyitrában került napfényre s természetesen kiván
csiak voltunk, vájjon a mai nyitravidéki beszédmód nem őrizte-e 
meg az Ehrenfeld-kódex egyes sajátságait. És csakugyan: Kicska 
Emiltől kaptuk azt a meglepő közlést (Nyr. 25 :571 ), hogy Nyitra 
megyében, Egerszegen és Yicsáp-Apátiban ma is azt mondják: fájott, 
járott, sírott, tehát épúgy mint az Ehrenfeld-kódexben olvassuk: 
nyerett, vonott, lőlött (lelt), jeleneit, fordólott stb. Első, aki bővebb 
értesítést adott a nyitrai magyarság nyelvi sajátságairól, T u r z ó 
F e r e n c  volt a Nyr. 28. kötetében (1899). 1902-ben pedig két 
gyűjtő járta be Nyitra környékén a magyar helységeket: S z ű c s  
I s t v á n  és A t o v i c h  F e r e n c .  Az előbbi a Nyelvőrben közölte 
megfigyeléseinek bőséges eredményeit. Ezek közül itt csak egyet emelek 
ki, mert ismét az Ehrenfeld-kódexszel függ össze. Menyhén ugyanis 
nem mondják, hogy magyarul,, hanem magyaréi (Nyr. 33 :391 ). Ez 
mindjárt arra emlékeztet bennünket, hogy az EhrC. 61. lapján társul 
helyett ez van írva: tarsel, vagyis társéi, tehát mélyhangú szótő 
után is -él ragalak, holott ezt különben csak magashangú szókban, 
használják kódexeink (belél, kivél stb.). Ebben a társéi alakban, 
mivel csak azon az egy helyen fordul elő, eddig kételkedtek nyel
vészeink (Simonyi Nyr. 1 4 :440  még idézi, de TMNy. 676 mint 
kétes hitelű adatot már egészen mellőzi), most azonban a menyhei 
magyaréi nagyban emeli hitelességét, sőt majdnem bizonyossá teszi, 
egyben pedig újra mutatja a nyitravidéki nyelvjárás régiességét s az 
EhrC.-re való fontosságát.

Atovich Eerenc a Nyitramegyei Ellenőrben közölte becses 
adatait, s mikor ezeket itt meg akarjuk ismertetni a Nyelvőr olva
sóival, első sorban megint egy érdekes unikumot kell kiemelnünk, 
mely úgy hiszem világot vet nyelvemlékeinknek egy titokszerű ki
fejezésére. Azt olvassuk ugyanis a csitári adatok közt: »Gsépke



29

furma: úriféle«. Az é betű helyett valószínűleg, mint a közlemény
nek sok más adatában, rövid zárt ét, azaz e-t kell olvasnunk, s akkor
eszünkbe jut Apáti Ferenc feddő éneke:

»Cepkek hazatoktól messce ne lepyetek,
YdSnek yawaban tykakoth #lt"&ssetek;
Scemerem kapalny, bochoth renghessetek,
Awal el elhettek.«

Ezenkívül még csak Heltainál s egy 17. századi írónál fordul 
elő e szó s ott úgy látszik parasztot, alrendüt jelent, tehát éppen
ellentéte volna az úrifélének! Ez az ellenmondás talán úgy fog ki
egyenlítődni, hogy a csepke uraskodó, nagyzoló parasztot jelent. 
(A három régi adatról 1. EMK. 1 :375 , 2 :488 . Nyelvemléktár 
2 : XI. Nyr, 17: 169.  Heltai meséi, kiadta Imre Lajos, Szójegyzék.*)

Egy adat ismét az EhrO.-re emlékeztet: amerikaiét (Lédec 
és Grhymes) —■ vö. világiéit EhrC. 79., de 16. századi nyelvemlékek
ben is előkerül: naponkédiat, mindennapiéit stb. 1. TMNy. 278. — 
A  nyerett alak (Léd. és G-h.) megint megerősíti Kicska Emilnek az 
EhrO.-szel egyező közlését.

Hogy Atovich adatai különben is milyen érdekesek, hadd 
bizonyítsák a következők (Atoviehnak csak helységek szerint való 
elrendezését követve).

Lédec és G-hymes: G-anajw ganajjal. i^emértík: felmérték. 
Ar’ is nem igen j ó : arra se nagyon jó. Föllő, fölyü: fölül. Ideig 
hoz le : eddig terjed. Hozza ké szoknyi: hozzá kell szokni. Sóé vána: 
sóvá válnék. Csek: csak. Okollak: ócsárolják. Mükcís: munkás. Arré 
[arre]: arra. Elválláta ’legínyinek: legényének fogadta. Nehez húznyi 
a kaszát: nehéz kaszálni. Felkötyük : felkötjük. Helve : helylyel-közzel, 
helyenkint. Aretó: arató. Valemi: valami. [Kérdés, milyen ezekben 
a középső magánhangzó.] Nem biruk: nem bírjuk; hiszük: hisszük. 
Ltvétt: szokott lenni; szedéli: szokta szedni. Lassikoán: lassacskán. 
Ollak: némelyek. Nem tenyéren van: nincs lapos helyen. Ez a fele 
ugaronta v ó t : ez a fele ugar volt. Szível: széjjel.

Beéd és Menyhe: Bied: Bed. Juó idüő: jó idő. Agyiég: addig. 
Viész: ve3z. Diébe: délben. Szié: szél. Kiét, hiet, kevies, nehiez: két, 
hét, kevés, nehéz. Hatdrniel: határnál! Áré, bénné, vélé, placré [olv. 
áré, bénné, vélé, placré] : arra, benne, vele, helyre. Irenyi, meglátanyi: 
érni, meglátni. Olfaé: ölfáért; faja: fája. Gajz: gaz. Elkötyük: el
kötjük. Mindenübe: mindenüvé.

Zsére: Itt az á helyett nem oa, hanem 6 van: kaszóva, mó 
(már), mós, nyakóre, Mória, hordólunk (szoktunk hordani). Mégis

* Szarvas GK mind a 3NTyrben, mind a NySzban cseppkőnek, kicsiké
nek magyarázza, de ez fölötte kétes. Yan azonfölül még egy megkérdő
jelezett csepke a ÍTySzban, rövidke idézettel. Az idézet egy 1642-i győr- 
megyei, tápszentmiklósi tanúvallomásból való és kiegészítve így hangzik : 
»Ugyanezen esztendőben az spahiánk Budárul az pribéket az törökök reánk 
küldötték, és az bíránkot, esküttinköt az chepkeuel halálra verette«.. . .  
így  is homályos; személyt v. tárgyat jelent-e ? A szerJc.
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ilyeneket is említ: vágnyi, megócsítjak, marhát, marhaját. Nyestenyi: 
nyesni. Be van szokva: bejáratos. Nem tugyuk. Egyútvá: egyszerre. 
Megsétája magát: sétál. Nyízze, min: nézze, mén (megy). Bebucsi- 
tották: bebocsátották (a régi Tsz. is a Nyitra völgyéből közli a ' 
bucsít alakot; 1. alább is). Olyanfíli: olyanféle.

Csitár és Gerencsér: Nem írük, megszövük, meg fonyuk, öcsélük: 
nem érjük, megszőjük, megfonjuk, eoseljük. Beáborják: elreteszelik. 
Tólla: tolja. Botvadt: rohadó. Zobron: Zoboron; obrissan: zoboriasan. 
Jó’na: jó volna. Muta’sza: mutasd. Olyen: olyan. Bibik: fáj. Tácsika: 
tálacska. Eiszúrnya: kiszúrni, Szív: szíj.

Pográny, G-eszthe, Bodok: »Verő: nap (égitest. Innét verő
fény: napfény).« Szakuk, agyuk: szokjuk, adjuk. »Menyat fizet?: ?  
mennyit fizet?« Váras: város. Ár okot: árkot. Förnyeteg: förgeteg. 
Gajz: gaz. Van írtek rá télen: télen van rá idő. — Különös:
»Pazom megye: Szabolcs megye«.

Bábindal, Hind : Bív termis: bő termés, Fölsősiek: fölső-vidékiek. 
Erdőnő: erdőnél. »Ijjeli vadán [így?].' éjjel.« Livitt [lívítt]: szokott 
lenni. Fogok lenni dobos: dobos leszek. Kalapjeik: kalapjaik. Gétent : 
Oétényben. Bucsítani: ereszteni. Díbe: délben. Be nem vigzük: el 
nem végezzük.

Egerszeg és Nyitra-Vicsápi: Amonnen, foredalom, azőte: amonnan, 
forradalom, azóta. Másvá, lyányvá: mással, lánnyal. Pálinkaér, magaét: 
pálinkáért, magáét. Buzaja, arpaja: búzája, árpája, Tisztájára: egé
szen. Bőlle: belőle. Eső (v)an. Irenyi: érni. Tellent, kévést: tehenet, 
keveset. Korcsmárossat, fogassat: kocsmárost, fogast. Zobron: Zoboron 
(és Óbor: Zobor). Átallamban: átellenben. Erdők-alyi: erdők alatti. 
Megtörtínlik: megtörténik, megesik. Etemtík: eltemették. Legyalázi- 
tani: legyalázni. Nem engeaődött meg: nem engedték meg. É  vót 
maradva: el volt adósodva. Kapottat: kapálás. Kikelet: tavasszal 
(így? vö. jövet, visszajövet ?). Űtemény: ültetmény. Alusz ott: alszik 
ott! Akaruk: akarjuk. Azokné: azoknál. Ottad, itted, mostad: ott, 
itt, most. Olyan álapotba níz k i : úgy néz ki. Hetvenkedís: per. 
Leöltözködtem: levetkőztem. Mulatnyi szeretyi: szeret mulatni. Lova
kon nyomtatják: lovakkal. Lóvá le kő szányi: le kell szállni a lóról. 
Magyartú huncutabb nincs: magyarnál nincs furfangosabb. Ott is nem 
lehet: ott sem lehet. Annak is nincs: annak sincs. *

D omokos I s tv á n .
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A GYERGYQI NYELVJÁRÁS.

Bevezetés.

Midőn a gyergyói nyelvjárásról szóló művemet a t. olvasó
közönség elé bocsátom, régi hiányt, régi hézagot óhajtok ezzel 
pótolni.*

Nem tekintve egyéb nyelvi sajátságokat, magok a tájszólá
sokban megőrzött régi szavak a »múlt beszédes hagyományai«. 
Ilyen régi szavak G-yergyóban azok, melyek az 1409-ben írott 
Besztercei szójegyzékben fordulnak utoljára elő: aludt szén — 
holt szén, fenJcö =  köszörűkő, póka =  pólya, törelc =  pelyva. 
Nemkülönben a Volf György szerint 1526— 27 között írott 
Jordánszky kódexnek Yeinstein-Heves Kornél tanulmányából ** 
kivehetőleg az Alsó-Dráva és Dunántúl vidékén ma is élő régies 
szavai közül nálunk is föltalálhatok a következők:

csölcik, JordánszkyC. 97. 1. megcűkyk =  törpének marad, 
sziv - szíj, JordánszkyC. 454. 1. zyw: corium, lorum, nálunk 

is talpa szive és talpa szija fölváltva használt neve a talp egy 
részének.

.Úgy ez ízelítőül közölt pár régiességnek, mint egyéb nyelv
sajátságainknak oka Gyergyónak természeti s műveltségi helyze
tében és múltjában rejlik. . .  Köröskörül mindenütt óriási bércek 
falazzák el a külvilágtól, úgyhogy sírba befalazottnak tekint
hetnek e népet, ha nem lüktetne gyors munkálkodásokban, eszök 
járásában, szívökben és mindenütt a legelevenebb élet. S a ter
mészet által a világtól elszakított földet a földi mindenhatók egy 
cseppet sem sietnek a vasút által összekötni, amely kár haszon 
annyiban, hogy nyelvének sok romlatlan tiszta ősi vonása és szép

* E munkát fiatal szerzője 1900-ban írta, azután ki akarta egészíteni ; 
e végett Akadémiánk Nyelvtudományi Bizottsága támogatásával 1901 nyarán 
bejárta G-yergyó vidékét s ekkor szerzett bőséges tájszógyiijteményét beszol
gáltatta a Magyar Tájszótár pótkötetében való fölhasználásra. Azonban e 
gyűjtését itt közölt munkájában már nem dolgozhatta föl, mert lappangó 
tüdőbaja ágyba vetette s ifjú életét tudományunk kárára rövid idő múlva 
k ioltotta! , A szerkesztő.

** Yeinstein-Heves K ornél: A  Jordánszky és Érdy oodex, Magyar 
Nyelvőr X X III . kötet.
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sége idegen hatásoknak és főként a mai zagyva és színtelen köz
beszéd hatásának nem vallja-kárát.

Történelme is diadalmas háborúkban gazdag agyán, de a 
nyelvtörténetre nézve fontos mozzanatnak csak 1672-ben az 
örményeknek G-yergyóba telepítését vehetjük. Innen datálódik 
egy két örmény kölcsönszavunk: ángádzsábor =  leves, dáláfÉzi =  
méz, dió és mákból álló nyalánkság, Jcenis =  palacsinta, hurut =  
savanyú tejből kifőzött, a levest savanyító szer, serdán =  »berbécs
bél«. Ezeken kívül néhány kölcsönvétel még a családtagok elne
vezése körül akad: bábu =  örmény értelme nagyapa, de a székely 
beszédben vén embert jelent, mámu, örményül nagyanya, helyette, 
népünk nagy mamit mond, tetá =  néni, mely tetá-tetá alakkal és 
mindegy értelemmel forog közszájon.

Sokkal érdekesebb az örmény hatásnak az a jelensége, hogy 
a buzsenyica oláh szó a szakadatlan oláh érintkezés mellett is, 
Gryergyóban nem oláh hatás, hanem örmény hatás eredménye; 
e véleményemet támogatja Merza Gyulának kis közleménye is* 
melyben tudomásunkra hozza, hogy az Apaffy Mihály alatt 1672- 
ben Erdélyben letelepült örmények Moldováből magukkal hozták 
az oláh nyelv ismeretét, s ennek gyümölcse véleményem szerint a 
bozsonyica, mely itt kizárólagos örmény étel s a szomszédos oláh- 
ság nem is ismeri.

Kölcsönszavainkban leggazdagabban van képviselve az oláhság. 
Szavaik: áhációs: kötekedő, bács: juhász, bádirka: hordócska, 
bálán: szőkeszőrű juh, berbécs: ürü, kos, bosztán: úri tök, buk- 
luk : baj, cárina: bekertelt része a mezőnek, csimpoja: duda, 
csőbán: juhászkutya, diák: kántor, harangozó, pl. nálunk Elek 
diák, duláp: tutaj, esetem,: juhok fejő, alvó helye, fuzsitus: fél
eszű, ganga: ügyetlen, gárgya: kútkáva, hirip: ehető tínoru, 
gologány: négykrajcáros, gusa: golyva, gúzsba: üsthorog, Icompona: 
mérleg, kozsók: bunda, kürti: női ujjas, lolc: hegyfok, maláj: 
máié, mokány: havasi oláh, neteró: ügyetlen, orda: édes tiíró, 
palacsinta: tészta, p á n im : kukoricacső burka, pityólca,: burgonya, 
pomána : ajándék, prilculics: kísértet punga : erszény, pusztia: 
menny a pusztiába! radina: keresztelői lakoma. '

Vannak olyanok is, melyek a kölcsönvétel után alaki, vagy 
értelmi módosulást szenvedtek: bálmoshól lett bámos, mely nem 
kukoricaliszt és iró, hanem túrónak, vagy sajt,: \k megolvasztásából 
á ll; bisziókból biszio, bulándrából culándra (kolduscondra), lun- 
gul lugár, hosszú Ingár lett; murit: meghalt, a németnek ugyan- 
ily értelmű szavával összetéve, a következő szóhalmozást szüli: 
tottmuritt (meghalt) s végül apnikuca itt a pattogtatott kuko
rica ki nem pattogott részét jelenti.

Cigány kölcsönszók is tűnnek előnkbe, de ezek nem zavar
nak sok vizet nyelvünkben. Egy-kettő olyan, hogy mindenütt 
megvan s így nálunk is : csóré: ruhátlan; dádé: apa, szólító eset

* Az örmény magyarság, Magyar Nyelvőr X X V I. kötet, 276. 1.



dadból; móré, szólító eset, moro: barát; purde: kicsinyek, rajkó: 
fiuk, usdi: kelj. — Mindenütt megvan, csak nálunk nincs hihetsz, 
upre. — 8 végül sehol sincs meg, csak nálunk cshucsi: csecs, 
ebből jön nyelvjárásunk húst jelentő csucstija; ládzsó: szégyenlő, 
melyet feddő, rápirító értelemben használ népünk: Ülj le, te 
ládzsó!

Hegyektől körülzárt fekvésének és procul negotiis leledző 
boldogságának köszönheti azon szókincsbeli elszigeteltséget is, 
mely már csak a szók alakja és jelentése tekintetében is erős 
válaszfalat húz nyelvjárásunk és a köznyelv közé.

Szóanyagának eltéréseiben érdekes fokozat állítható össze:
Az irodalmi nyelvtől eltér, de a többi nyelvjárásokkal sok 

tájszóban egyezik: A  palócnál is ángyó a sógorasszony, árpa a 
kelés a szemen, hedegü a hegedű, Debrecenben is látat a látszat, 
dúskál, aki válogat, Kalotaszegen is cseléd a család, fersing a 
szoknya, Kis-Kúnságban is máié a kukoricalepény, Mohácson is 
csalárd a család, öörnör megyében is lé a leves és Zalában is 
patró az őr s trécsel, aki cseveg, mint itt.

8 midőn eltér mindé nyelvjárásoktól is, — mint pl. a palócok 
jpuffancs-a, mely ott zsemlyét jelent, nálunk a kipuffadt arcú 
ember gúnyneve, — de mégis szorosabb egyezést mutat az összes 
székelységgel. Bilial (bival), öosso-félék, cserge (pokróc), difámál, 
(ócsárol), eloltani életét (elvenni), erdői (erdőre jár), élet (telek), 
firiskó (női ruha), gút (guta), hiricel (hörög), hirtelen (szeles), 
halába (közös segítség), lapi (falevél), nannyó (nagyanyó), lármafa 
(vészjelző), példa (rút), szénye (szine), vápa (völgy) stb. minden
felé előfordulnak az egész Székelyföldön.

De ha a többi székely területektől is elszigeteli magát, a 
vele egy megyében fekvő szomszédos Csik járás nyelvével már 
csak meg kell egyeznie és valóban mintegy 125 csiki szót ismerek,* 
melyek a mieink is egyszersmind: ábrásat (arc), alkalmatosság 
(alkalmi fuvar), ámottam (álmomban), árnyad (fárad), átalvetö
(iszák), belice (fehér juh), baunkól, helbel (alszik), bibi (fájás), 
bódi (esztelen), hokáj (kancsó), bong (gomb), boritó (faedény), 
hikfanagyrág (vászon n.), cévere (kis lány), cocó (ló), csámporodik 
(megromlik), csángói (nem egyenesen hajít, hamisan énekel), 
csapos (száraz faág), csaponyós (ferde, rézsut), csároq (lármáz),
cséplesz (bozótos hely erdőn), cseszle (szúnyog), csóré (ruhátlan), 
csóva (jel), csürke (csirke), derékszeg (szekérrész), dollik (meg
romlik a liszt), dörgöl (törül), ejt él (edény), epsémerég (szájbetegség), 
elöruva (kötény), élet (telek), fentö (szekérkerék része), fitat (kutat) 
kifaszol (megverődik), fertőit (atyafi), fököny (szemölcs), füdül 
(megbolondul), gal (göröngy), gamat (tisztátalan), gárgya (kút- 
káva), glics (korcsolya), görget (mennydörög), gránic (határ),

* T. Nagy Imrének a Magyar Nyelvőr V I. stb. köteteiben található
gyűjtéséből. Péter Jánosnak is található e lapokban kevesebb szóból álló, 
de jelentékeny gyűjtése. .

h y e l v j í k á s i  t a n u l m á h y o k  i i i . g
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gút (guta), halldjé? (megszólítás), hazai (menyasszony), hibádzik 
(hiányzik), hiju (padlás), hímes (híves), husáng (bot), ige (3 szál 
fonál), íméttem (ébren), innya (inni), iró (köpült tej), istenitiletye 
(villám), iszánkodik (jégen csuszkái), itMmos (iszákos), Icacsi! 
(nem szabad!), kácsi (kalács), kán (kancsó), kaluppol (vágtat), 
hártya (vizesedény), kászu (fakéregből csinált edény), káva (a 
kút kerítése), fergeteges (métés juh), hokis (kakas), köccseg (élelmi 
szer), kürti (női ujjas), küpüllö (vajverő), kiver (kiüt rajta a 
himlő), küszküll'ó (járom része), küszürü (köszörű), kütyös (maros
széki fuvaros), laboda (1. virág, 2. gyermekjáték), lábittó (szövő
szék része), lacsik (nyal), leántam (leánykoromban), leb (láng), 
legéntem (legénykoromban), légej (bodonka), levegető (levellegető), 
lütö (lejtő), macskaméz (famézga), hoppipa (ügyetlen), makuia 
(kicsi), matat (kutat, motoz), megered (meggennyesedik pl. az ujj), 
mégéti magát (megmérgezi), menye (mennyi), merekje (széna
rakás), miőn (miatt), micsa (micsoda), mies nap (hétköznap), 
kőmies (kőmives) mintsdbb (mintsem), mocsoja (mocsaras hely), 
nannyó (nagyanyó), bó'cs (hencegő), netéró (hülye), nyüszköl (izeg- 
mozog), nyüszütöl (mosztikál, elnyüvi), orrag (orra), ottogyon
(ottan), ökeme (ő), örökkétig (örökké), pászma (30 szál fonál),
pecenkó (picinyke), pepecsel (tákol), pereputty (hozzátartozók),
pereszlen (1. orsó, 2. gyermekjáték), pili (pehely), pimpó (1. penész,
2. fűz barkája), pománába (ajándékba), tángyérkarika (szekér
rész), tropp (ügetés), ural (kér), vakisa (juh, melynek szeme körül 
feketeség van), vizitka (női ruha); átalag (kisebb hordóalakú 
faedény), bézseg (forr a víz), higgyen (kifordul helyéből), bodonka 
(átalag^, bogajás (bóbitás), bordica (járomközfa), büzösdi (nagybűz- 
játék), divatian (mértéktelen), cirmol (szid), csapás (nyílás az 
erdőn), cserekje (tűlevél), döröszöl (súrol, reszel), é  (éhes), dilió 
(együgyű), d'illik (a jég), eplény (a szán azon része, hol a teher 
nyugszik), líregel (lassan megy), férjem  (feleségem), hagyati (gyak
ran változó cseléd), hajiad (a faedény, ha megszárad), gusa 
(golyva), kókonya (szentelt kalács), kukkadoz (szunnyad), léb-
lepény (hirtelensült), lics-lacs (aki mindenbe belekottyan), perje 
(gyom), pisién (kis csirke).

Ámde nagy a száma a másfajta csiki szavaknak is, melyek 
már idegenül hangzanak a gyergyói fülnek; ezeket helykímélés
ből nem sorolom föl.

Vannak továbbá olyan közös szavaink, melyeknek más az 
alakja G-yergyóban és más Osikban: duszi nálunk dusza (szalma
zsák), farkazó itt farkaié (a szekér után kötött fenyő), gogó 
helyett kokót mondunk, gübe nálunk gübö (mély víz), héngyébiqyél 
itt kéntyejityél (ver), köntörfalaz =  kéntérfalaz (himez-hámoz), 
kéjed =  kijed (kelmed), nyekézsa — nyekezsit (nehézbeszédű, szó
ismétlő) és onnót nálunk onnét (onnan).

Végül csak Gyergyó kizárólagos tulajdonai a következő 
szók: első sorban, amelyekről T. Nagy Imre is jelzi fentidézett 
gyűjteményében, hogy azokat Gyergyóban használják: fütyürü



(síp), gálambas (sütésnél a maradéktésztából gyúrt madáralakú 
sütemény), hevezü (menyasszony), huszJci (egy orsó fonál), köre- 
lepcs (palacsinta), pojéka (kalákához csinált sült leves). — Az ugyané 
gyűjteményben gyergyóinak jelzett ime vagy imecs (marhabögöly), 
valamint a pozdorját jelentő pezsgenye szót nem hallottam soha.

Kizárólagos gyergyói szavak még pl. bustyuhán: nagyfejű, 
burszuJc: gúnyolódó szó, csapás: csípás, csirip: síp, bor füge: vad 
ribizke, csésszentő: vizipuska, fehér: ing, formabeli: kalács, ka
locsa: farakást megkötő gúzs, leopóba hanyit: * magasba hajít, 
láncsoka, lencsóka, leánJcamadár; barázdabillegető, lepite: lepke, 
lefül: megizzadás által a bőr meglobosodik, nyoszt: elnyű, pap- 
pá zn i: ragasztani, pántikafü; zöld és fehér csíkos hosszú virág
levél, pipevirág: pitypang, kaszavirág: a liliom levele, mocsárdi: 
mocsárvirág, pillancs: mécses, talp: »tőtés« a ház körül, zopogtat: 
csattogtat, ráz ajtót, ablakot pl. a szél.

A  szókincs bemutatásának pedig azt a módját gondoltam 
ki, hogy az állat- és növényvilág, a rokonságok, testrészek, ruházat 
stbire vonatkozó tájszavak puszta elsorolása helyett leírom és 
jellemzem magukkal e szavakkal e vidéket, e népet s így a 
szavaknak miként használása is jobb világításba jut.

Végül a szépirodalmi termékek közül a mondákat én magam 
beszélem el, saját stílusomban, nem pedig népies ízben.

Nyelvtani sajátságokban is feltűnő eltérést tapasztalunk e 
két szomszéd tájszólás között:

1. Ott mindennaposak a magik-félék, melyekről Balassa 
azt állította, hogy Osík és Q-yergyó nyelvének közös vonása. 
Tévedését Steuer János sietett kiigazítani a következőképen: 
»A  gyergyói nyelvjárás nem az -ik személyragot használja, hanem 
a hármas alakú -ok -ök -eh-félét«**. És ebben igaza van neki, de 
ugyanő azt is véli, hogy »közös jellemvonása« e két nyelvjárásnak 
a -val -vei rag v-jenek megőrzése, pl. szekervel, pénzvei, botval;*** 
ebben már nincs igaza.

2. A  mássalhangzóhoz változatlanul járuló -val -vei annyira 
nem jellemvonása nyelvjárásunknak, hogy népünk a csíkiak e 
sajátságát hibaképen gúnyolja:

»Hat ökör vei, szekervel 
Bá Gyergyóba edény vei . . .«

3. Gsikban, főként Szereda körül, kinyer a gyergyói k'ényer.
Nem tekintve e pár eltérést, a csiki nyelvjárás az, mely

nemcsak a térképen, hanem nyelvi sajátságai tekintetében is leg
közelebb esik a gyergyói nyelvjáráshoz.

* Talán ebből: kapóba =  kapóra.
** Steuer János: A székely nyelvjárások osztályozása, Magyar Nyelvőr 

XXH. k. . . .  „
*** Steuer János: A esiki székelység, Magyar Nyelvőr XXII. k.

8*
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Közös vonásaiknak megállapításában és helyük megjelölésé
ben nincs okom eltérni a Steuer János osztályozásától.*

Mindkettő 1. é'-ző ; 2. isj helyett é's-t; 3. ó, ö, é  mellett 
ö, 5, e hangokat is; 4. madar,;Ievel, bogár alakokat; 5. sz, z, s, 
zs előtt j - t  (hojszu, ajszönph&jzia) és 6. látja, tartja helyett lássa, 
tarcsa alakot használ.

. B két nyelvjárás együtt alkotja a c s i k i  nyelvjárást, mely 
a k e l e t i  s z é k e l y s é g h e z  tartozik.

Ennek, a keleti székelységhez tartozó, a csikihez legközelebb 
álló nyelvjárásnak ismertetését veszi alábbiakban a t. olvasó; 
gyergyói tájszólásnak nevezem, de nem akar ez jelölése lenni 
egyszersmind annak, mintha ez egész Gyergyót felölelné.

Gyűjtésemben és vizsgálódásaimban csak Szentmiklósra és 
Ditróra szorítkoztam, mert, kivéve mintegy 25 kilyénfalvi szót,** 
a többi falvakból semmi adat sem állott rendelkezésemre. E 25 
szó pedig, névszerint: ¡ej,amika (leves), endelgele (émelyeg a gyom
rom), érzékeny (serény, munkás), güb'ó (mélyedés), gógán (kémény 
fölött a szikrafogó), honcsolc (domb), horvás (honcsokok közti 
völgy), jovátalni (javasolni), körömszedés (ostorral való párbaj), 
nyiriszél (vág), Rítusa (juhtetű), prozsmitál (céltalanul beszél), 
pating (vonószíj,), pimpó (penész virágon, kenyéren), selymek (in- 
govány, láp), surutvál (dörzsöl), suvad (fejlik), megsuvad (meg
hal), szitás (szenes), ̂ okotálódni (vitatkozni), tökéletlen (képmutató), 
üvees (kétéves juh), vápa (völgy), pergő (kis harang), s a gúnyo
lás nevei, annyira megegyeznek, hogy az általam meg nem figyel
hetett többi szomszédos területnek e két fő községgel való teljes 
megegyezésében vajmi kevés okom lehet kétkedni.

A  Szentmiklós- és Ditróra vonatkozó anyagomat sem merít
hettem holmi bőségesen rendelkezésemre álló közleményekből, 
mert ilyenek nincsenek.

1. Szentmiklósról találtam egy pár népmesét,*** melyeknek, 
míg tartalma is idegen, pl. egyikben a bibliai József meséjét 
láttam felújítva, addig nyelvéhez is nagyon kevés jussa van a 
gyergyói tájszólásnak, főként midőn nálunk sosem használt ilyen 
csiki sajátság is fordul elő a Lechner közlésében : »por tékák val«, 
»leckéjik«, »magik«.

2. Ditróból is vannak közlések,"j" de a teljes szövegek, az 
egy Bárkámét kivéve, tőlem eddig soha nem hallott dolgok, 
azonfölül kevés tájszót is tartalmaznak, A  Mezey Miksa gyűj
tése nagyon pontos, de nagyon kevés szóból áll. Yégül Fejér

* Steuer János: A  csiki székelység, Magyar Nyelvőr X X II . k.
** Gyergyói táj szavak a M. Nyelvőr régi folyamában, gyűjtő : Ferenczy 

Alajos Kilyénfalván.
*** Két mese Szentmiklósról a M. Nyelvőr régi folyamaiból, közlő: 

Csataghi Lechner László ; egy harmadik szintén ott, közlő : Temesvári István.
f  Paal G-yula közlésében dalok, románcok, teljes szövegek; Mezey 

Miksától szavak és családnevek gyűjtése és Fejér D. tájszói a Magyar Nyelvőr 
régi folyamaiban.
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D,-nek 58 szava közül a következők előttem teljesen ismeretlenek, 
de azért hitelességük iránt nincs kétségem: alit (alábbhagy), 
ékezet (esti idő), eítölcit (ferdít), hottó (hathatós), iziíc (tüsszent), 
Jconósz (társ, cimbora), lüfeles (ferde), megnyivol (zsibbad), megok 
(eltűr), mindszente (mindegyre), remes (végbél), ritók (hiány), 
rosszátlódik (tágul, lazul), rózamik (elnyugszik).*

3. így tehát a rendelkezésemre álló legfőbb anyag az az 
lOOO-et meghaladó szógyűjtemény volt, melyet részint emlékezésből, 
részint hallomásból esetről esetre róttam össze már évek óta . . .

. nYELVTANX SÉS1. .
I . Hangtan.

A  gyergyói nyelvjárás hangjai számban és minőségben meg
egyeznek az irodalmi nyelv hangjaival. Legfeltűnőbb eltérése, hogy 
három magánhangzó kettős hangzóként használatos és pedig:

á h. aá: jere nádiunk. . ‘ “ •"
é  h. eé: Deénes. Ez főként a remeteiek beszédében feltűnő,
o h. aó: maónár.
Szerepel továbbá a közép e : ember, Mnyer.
Végül ly mássalhangzó Gyergyóban nincs: itt korcsija a 

korcsolya, pistaj a pisztoly stb.

Hangváltozások.

I. Magánhangzók. Pótló nyújtás: főd (föld), bódogtalan 
(boldogtalan), hót (holt), csükert (csürkert), kócs (kulcs), kúfer 
(koffer), téfél (tejfel). — Másnemű hosszúság (jövevényszókban stb.): 
Ádélka, j±máli, angol, fársáng, talentum, hálá, jogász, opera, rokon.

Viszont hosszú hangoknak megrövidülésére is akad bőséges 
példa: akarhogy, cérna, egy eb, gyüJcer, hétfő, kenyer, keccer, 
madarka, néhez, néz.

A hangbővülés is számtalanszor és többfélekép előfordul. 
Szó elején: iskahtja (skatulya), ispotáj (spitál), istirimfi (strimfli);

* Közülük e kettő részint más alakkal, részint más értelemmel isme
retes : ipor (serény, erélyes) helyett csak iporkodik igei alakot ismerek, míg 
Fejér D.-nél a tonya alakja és az az értelmezése is helyes, hogy szélesebb, 
mélyebb, csendesebb hely a folyóvízben, de már, hogy tócsát is jelentene, 
az még nem jutott tudomásomra. S ha hiba lenne is ez, az semmiesetre 
sem eshetik a gyűjtő rovására, aki sokszor a legjobb akarata mellett is, a 
megkérdezett népemberének elfogultsága, zavarbajövése, vagy tréfálkodása 
folytán nem egyszer jut hibás adat birtokába. Másrészről még egy község 
területén belül is a csonkítás, kombináció és szóelegyítések folytán nagyon 
sok szó értelmileg és alakilag is oly sok változatban fordul elő, hogy még az 
én összegyűjtött szavaimról sem állhatok jót, hogy ugyanezen vidék népének 
egy-egy kis töredéke nem használja-e ezeket, vagy közülök egyiket-másikat 
más alakkal és értelemmel, pedig én már nemcsak szülöttje vagyok ennek 
a földnek, hanem életemnek java, mondjuk legboldogabb részét is itt töl
töttem s nemcsak gyűjtöm, hanem jobbára magam is beszéltem e szavakat.



arangy essö (langy eső?). Szó közepén való bővülések: buruján 
(burján), harukáj (harkály), palánt (plánta), szereda, tekenyö, kör
töve (körtve, körte).

Ezeknek ellentéte, a hangelkopás, szintén gyakori és pedig 
elkopik a hang a szó elejéről: jába (hiába), jándék (ajándék), 
jeszteget (ijesztget), szé (hiszen); a szó közepéről: ezket (ezeket), 
nannyó (nagyanyó); a szó végéről főként mondatközben, ha 
magánhangzóval kezdődő szó all a magánhangzón végződő után: 
Bee Ádám (Bece . . .), Csib Éstán (Csibi . . .).

A  magánhangzók hasonulását mutatja e pár példa: ahajt 
(ahelyt), csábali (csábeli), bütü (betű), füsü (fésű), henem (hanem), 
suhutt (sehol), támplom (templom).

A  magánhangzóknak a köznyelvtől eltérő használását mu
tatják még a következő esetek: a h . o : hob, sorok, solló, tólló 
(sarló, tarló), poronyó (porhanyó).

e h. i :  mikora (mekkora), Szimiklós (Szentmiklós), vidér
(veder), Birtalan (Bertalan); — ö : sömmi (semmi); — é  h. i :
Msír, ígyír (ígér),

i h. é : cepök (cipő), estálló (istálló); — é : kégyó, kéván, 
gyék, kénál; — ü : mü, tü, üdö, csürke, Mis.

o h. e : resta; —  u : kúdus (koldus), uruság (orvosság); 
ö h. ü : meddü (meddő), gürbe (görbe), gyüker. 
ü  h. ö : dili; — i :  fii, bikfa.
u h. i :  csipor, lik (lyuk); — o : kócs (kulcs), ondok.
Hangátvetések: pittant (pattint), csapirka (csiperke).

■ 21. Mássalhangzók. Előfordul lágy mássalhangzó helyett
kemény, pl. lapta (labda). De sokkal gyakrabban találkozunk a 
lágyulással: bángó (bankó), Bálind (Bálint), drombita (trombita), 
annyi mind (mint), öszentvessége (ő szent felsége).

Bővebb hangaiak: csitkó (csikó), csalárdos (családos), köny- 
vezik (könnyezik), lábujka (lábujja); — bővülést okoz szó
közben a hangrést betöltő j, v és h : ieján, fijam; divó, Jováki 
(Joákim); mihóta. — Szó végéhez is szokott mássalhangzó járulni, 
főkép a szó végének nyomatékosabbá, tevésére: hanyutáng, kicsid, 
orrag, osztáng, s ennek analógiájára a g mint nyomatékosító hang 
szerepel: bég (beh), bizog, éppeg,--majdég, annyég (annyira).

Talán még nagyobb számmal szerepel a hangok kimara
dása, kihagyása: acskó (zacskó), ászló (zászló). Szó belsejében: 
csiál (csinál), Csomafala (Csomafalva), husagyat (húshagyat), húsét 
(hiisvét), met (mert), pántika (pántlika), poronyó (porhanyó), Szi
miklós (Szentmiklós). — F-hangú tők v nélkül: szaru (szarv), 
könyü (könyv), ülü (ölyv). Eltűnhetik úgy is a szóvégi hang, hogy 
csJtk'me'gnyujtás marad utána: Oergé (Gergely), ké  (kell); de 
sokszor még ez sem : pende (pendely).

Nagyon rendes jelenség, hogy a köznyelvénél feltűnőbben 
hasonul itt egyik mássalhangzó a másikhoz: eherröl, aharré (a 
helyre), azétt (azért), métt, ballang (barlang), csöllö, pallag, ham
más (hamvas), kossó, küssö, nannyó.
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Az 1, n, t, d hangok jésülésének feltüntetésére közlöm e 
pár szót: mej (mell), jászoj (jászol), pujiszka (puliszka), tanyít 
(tanít), disznyó (disznó), tekenyő (teknő), keszkenyő (keszkenő); 
Oyitró (Ditró), nagyrág (nadrág), térgy (térd); — gy  áll még 
néha b helyett: bingyó (bimbó), g helyett is : igyiret (Ígéret), 
és végül bővüléskép csatlakozik ny  mellé: arangy (arany), tán- 
gyér (tányér), torongy (torony).

A  jésülés fonákja nem oly gyakran, de szintén előfordul: 
cigán (cigány), örmén (örmény), leán (leány), legén.

Szembeszökő még e nyelvjárásban a mássalhangzóknak néhány 
változása és pedig: ava posztó (aha . . .), pánkó (fánk), uborka 
(ugorka), ruva (ruha), top (köp), csitorog (csikorog), csillán *csiján 
(csalán); Nörinc, innetsö (innenső); kléta, lendőr, levorver, bőle
gén y; bihal; himesség (hívesség), csidma; Jédus; — kesztyű 
h. Icepcsü.

S végül mint a magánhangzók, ügy itt a mássalhangzók 
körében is nem ritka jelenség a hangátvetés: bong (gomb), eveten 
(eleven), esént (ismét), facsar (csavar), falamia (família), Italán 
(kanál), ögyvez (özvegy), peterzsejem (petrezselyem), üdvégy (ügy
véd), vejszén (veszjen, vesszen), viloja (viola).

I I . Alaktan.

A  hangrövidítő szótők nyelvjárásunkban ragozatlanul is 
rövidek: madar, kenyer, levél, szeker, gyüker.

A  tárgyeset ragjával ellátott pár szavunk úgy szerepel, 
mint ragozatlan puszta tő : araszt (arasz), tulipánt, tárgyesete: 
tulipántot stb.

A  v-tövek, melyeknek végén a v mássalhangzó u, ü magán
hangzóval váltakozik, nyelvjárásunkban még különösebb példák
ban szemlélhetők: szaru (szarv), könyü (könyv), ülü (ölyv), sőt 
tollú (toll). — A  ló tő v nélküli használata: Annyit ér, mind hót 
lón a patkó.

A  főnévképzésnél különös alakok igékből -at, -et képzővel: 
látat, csenditet; -ség képzővel: nincsenség.

Melléknévi igenevek főnevekül: bécsinált (leves), átalvetö 
(tarisznya), csepegő (eszterha), csibbedett (leves), csöllő (a csőrölő 
gép), fütő (tüzelő), koppantó (hamvvevő), hágó (meredek), lapittó 
(sodródeszka), laskasirittö (sodrófa), lopó (persely), morzsolt (leves), 
sirülő (örvény), vonó (piszkafa).

A főnévből képezett főnevek közül a kicsinyítő képzők 
érdekes használata híja fel különösen figyelmünket. A  -ka 
képző még kicsinyít: borsika (kis fajta fenyő), botika, csutika 
(fenyőtobzok), ucuka (kis kabát). A  -kó helyett használt -kő is: 
Ferkő. Úgyszintén az í :  Pisti. — Vannak kicsinyítők -di kép
zővel is: bódi, kotlósdi, mocsárdi, lólieverdi, sósdi.

Az asszonynevet képező -né a rendestől eltérő szavakkal 
is társul: cigánné (cigányasszony), oláné (oláhasszony).
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Az igeképzés tekintetében a főnévből ige képzésére leghasz
nálatosabb és legérdekesebb az l képző; erdői (erdőre jár), orról 
(haragszik), tilól a tüó-ból és vaszkal a vaszok-ból.

A  gyalcorító -gat, -get képzőnek különösebb alkalmazása: 
élléget (eszeget), istenget; herrgeti a kutyát. — Más képzésű 
gyakoritok: vondoz, fogontoz.

A  mellérendelő összetétel kategóriájába eső ikerszók közül 
ilyenfajta, szókezdő hangok változtatásával való ikerítések vannak 
használatban: Están-Béstán, gagya-bugya, Jóska-Bóska, osztán- 
bosztán, hinta galinta.

Alárendelő összetételek: borsikafenyö, bikfaharisnya (vászon
nadrág), festej (borjuzás után közvetlenül fejt tej), hógomója, 
lármafa, lütökötö (fékező a szekérnél), maszkurakép (álarc), szarufa 
(a szarvazat fája házfödélnél), tótrépa (csicsóka). — A  birtokos 
összetételek sokszor birtokraggal állnak: asztalszége, istenbáránya, 
júhaszna, kezeháta, talpaszive. De állnak anélkül is: bocskorták, 
gócaj, kapusas, szénamurha, cserfa helyett csere fa.

Különös összetételek még: lehetetlenségképes és semmilette- 
képen.

A  tárgy ragja többnyire elmarad az ilyenekben: favágni, 
júnyirni, kánlátni, tüztenni, vizinni (fát vágni stb.).

Némely összetételek él is homályosodtak azáltal, hogy alak
jukban oly változáson estek át, hogy nem lát már két külön szót 
bennük a nép: dharról (ahelyről), bőlegény (vőlegény), husagyat 
(hiishagyat), húsét (hüsvét), innap (idnap), méhelyt (mely helyt), 
öszéntvéssége (ő szent felsége), ottogyon (ott ugyan), tiszlendúr 
(tisztelendő űr).

Ez eljáráshoz, mely ezeket nem veszi összetételeknek, hasonló 
az, mely megfordítva részekre bontja azt, ami nem összetétel: 
Káró Lina (Karolin), über cibre (überciher), Lile Están (Lich
tenstein), Vizi Antal (Wiesenthal). Népetimológia.

A kombináló szóalkotásra szintén idézhetek példát: mintsább 
(mintsem és inkább keveredéséből).

A főnév ragozásában a többes k képző előtt sokszor a hang 
áll más magánhangzó helyett is: fiák (fiuk), varjak.

A  főnevekhez a -ni, nitt és nul helyragok járulnak, pl. 
biróékni (biróékhoz), biróéknitt (biróéknál), biróéknúl (biróéktól).

A  többiek fokozásától egészen eltér a rövid melléknév 
középfoka: rövebb. Hamar és tova határozók fokozása szintén 
eltérő: hamarebb, tovébb.

Névmásai megegyeznek az irodalmi nyelvével azzal a különb
séggel, hogy e személyes névmás alakok: engem, mi, ti, titeket 
G-yergyóban így hangzanak: ingem, mü, tü, tüktököt. Önmaga 
nyomatékos visszaható névmás helyett magamaga szerepel, és egy
két kérdő névmás következő alakot ö lt : menye ? (mennyig, méhejt ? 
(milyen helyt), mikora (mekkora)?

A  határozó szók közüT következők térnek el a közbeszédtől: 
annyég (annyira), { majdég (majd), esmég (ismét), éppeg (épen),



Jianyutáng (hanyatt), osztáng (aztán), csaponyóslag (rézsut), 
mindétig (mindig), újból (ismét), esént (ismét), végre (végig, pl. 
A z ajtót egész végre Mvágta), kópéba (magasba), karién fogvást 
(karon fogva), roppantost (roppant), erőst (erősen), kicsit (kissé), 
hevest (kevéssé), továbbat (továbbá), ugyan valóst (annál inkább, 
még inkább, pl. Ha te nem mSnsz, én ugyanvalóst nem mehetek), 
sokkalta (sokkal), ámottam (álmomban), iméttem (ébren), léánta 
(leánykorában), alacsfenn (alattsfenn), azonban (aközben), miny- 
nyát (mindjárt), egy kukkra, egy miccre, éeeéribe (azonnal).

A  többi indulatszókon kívül még ezeket használják: héj, 
ijuju, jé, ha te ha, né te né, legén de, usdi!

Az igék között az ikes igék folyó jelen 1. és 2. s föltételes 
jelen 1. 3. személye többnyire olyan, mint az iktelen igéké:

Folyó jelen : Föltételes mód :
húzódok, gyúródok, csökök, ennék, innék, esnék,
húzódsz, gyúródsz, csöksz, ennél, innál, esnél,
húzódik, gyúródik, csokik. enne, inna, esne.

A  tárgyas. ragozás legteljesebb mértékben megvan; irnó'/c, 
kérnők-íéle alakok mind használatosak. :

Az igéknek egyes alakjai a hangkihagyás, vagy megrövidülés 
miatt a köznyelvtől gyakran eltérnek: étt (evett), itt (ivott), nyíri 
(nyírja), ké  (kell), méghót (halt); nem tóm (. . . tudom), futtám 
(futottam), üttem (ütöttem), köttem (kötöttem), a gabonát elvettem 
(elvetettem), aca (addsza), hoca (hozdsza).

Ezekkel váltakoznak az ilyen teljesebb igeragozási alakok: 
rivu (rí), hivu (hí), nyivu (nyí), vagyon (van). Az utóbbinak és 
megyek igének következőképen tér el a ragozása:

vagyok, vagyunk, menyek, menyünk,
vagy, vaítok, mensz, menték,
vagyon, vadnak. menyen, ménnek.

A tárgyas jelentő mód folyó jelene helyett gyakran a fel
szólító mód ugyanily idejét és számát használják: szívesen lássuk 
(látjuk), lássátok (látjátok), lássák (látják), lássa (látja h.); meg
egye, megigya, elvigye megeszi stb. helyett.

A történeti múlt rendkívül sűrű használatnak örvend. Járék, 
hozék, mozditék alakok többnyire a befejezett jelent is (jártam) 
kiszorítják a használatból. Szintúgy a segédigével kifejezett múlt 
id ő : járok vala, jár vala, kér vala, haragszik vala.

Szerepel itt egy a köznyelvben ismeretlen segédige is: Írni 
fogtam, él fogtam veszteni; értelme: valószínűleg írtam, valószínűleg 
elveszítettem.

Sőt a folyamatos cselekvés igeneve is kap segédigét: amondó 
vagyok.

A  felszólító mód vesszen, huzzon, hozzak stb. alakjai j-vel 
állanak: vejszen, hujzon, hojzak. Ugyancsak felszólító mód a 
nyugszik igéhez így képeződik: nyughass (nyugodjál).
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Érdekes igék: hurut (köhög), hazug (hazudik), melyek 
egyszersmind főnevek is : hurut =  a levest savanyító szer. Itt igazi 
helyes értelemben használják az ural igét: Tám uraljam öt nap
estig?! (rimánkodjam neki).

A  névutók általában a köznyelvéi azzal a csekély változás
sal, hogy a miatt itt mián, pl. Meá kulpa, meá kulpa, miánad 
estem a kútba.

III. Jelentéstan.
Nagyon elterjedt alakzat a szókihagyás: A  tagadóját! (isten

tagadóját). A  ragyogóját! (ragyogó csillagját). Verjen még az 
A ty a ! (Atyaisten). Mi vót az ökör ára ? Tizenöt. A  száz, vagy 
kétszáz, valamint a forint kimarad mindig.

Yan példa a szó fölcser élésre is: szaval és szavaz elvétve 
sem fordulnak úgy elő, bogy ne egymás helyett álljanak. A  kép
viselő mindig szépen szavaz (szaval) választóinak s ezek mindig 
rászavalnak; nadrág helyett harisnya, szagol helyett bűzöl áll.

Fölcserélések ugyan, de már metonimiák a következők:
1. egész a rész helyett: fessö kasztén, assó kasztén, középső kasz
tén (a kasztén felső stb. fiókja); küsső, besső és nagy ház (szoba 
helyett) — 2. rész az egész helyett: fűrész (olyan épület neve, 
melyben deszkát fűrészelő gép működik), szegén fe je !  (maga az 
egész ember helyett).

A  metafora, a képesbeszéd, még gazdagabban virágzik: csiga 
(a tüzelőnek csigához hasonló része), kecskeló (négylábú pad), 
hét farka (vége), rudas (mindent ő végez), szurkos a keze-(& 
tolvajnak), tenger széna (sok), nincs játék (nem alkuszom tovább), 
elárul (elveszít), kárhozom véle (vesződöm), meszet lopott (meszes 
a ruhája), tüzel (haragban van), M nyer födele (levágott felső 
része), kaszavirág (a liliomnak kaszaalakú éles levele).

Személyesítés: a hidegnek foga van (kemény hideg van), 
a kés buta, a ló pipál (mozgatja fejét).

Gyakran szélesebb körűvé válik a szó jelentése: szivar a 
szivarka is, melytől a másféle börszivar elnevezéssel van meg
különböztetve.

A  szó jelentésének szűkülése: fehér-en itt így kimondva, 
csak inget értenek, a fődet egyszerűen csak házpadlózatra értik, 
gabona a gabnaneműek közül csak rozsnak a neve, gyermek el
nevezés csak a fiúra vonatkozik, pl. »Két gyermeke s ék kicsi 
léánkája vót«, mozsika csak a hegedű, nagy viz-en csak nagy 
patak értendő, talp csak a ház aljánál körülnyúló ülőhely meg
nevezésére szolgál, Marjának csak a boldogságos szűz Máriát 
hívják, és üvegnek csak palack a jelentése.

Változások következtében él is homályosul és eredeti értel
métől eltér a szó: régnál nem uralkodást, hanem tétlenkedést 
jelent. A  szó értelmének elhomályosodása annyira mehet, hogy 
e miatt éppen a vele ellentétes fogalmat is jelölheti ugyanaz a 
szó: újság pl. a nagyon régi káposzta is.
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IV . Mondattan,

Az egyszerű mondatok szórendét érdekesen változtatja meg 
az oláhtól kölcsönvett máj, tagadót nyomatékosító szócska. Úgy 
tagadó, mint tiltó mondatokhoz járul, de mind a két esetben más 
az értelme, mint amit Steuer János tulajdonít neki.* Tehát nem 
is szócskának felel meg. hanem ez az értelme a kétféle mondat
ban: Nemáj teszem =  Én bizony nem teszem. Nemáj tedd =  Ne 
ir̂ en tedd! Szórendi eltérések még a következők: Jédus neve 
dicsirtessék ! Szavát ne felejcse! (Ne feledje el szavát stb.)

A z általános alanyt leginkább az egyes második személlyel 
szokás kifejezni: Kihez fordujj, ha senJcid sincs? (Kihez fordul
jon, akinek senkije sincs.) A nnyi a bajunk, hogy as se tudod, 
mit téssz.

Sajátságos a kell menjek-féle mondatszerkezet, mely helyett 
a »kell mennem« rendes alakot sohasem használják.

A  szereti tárgyas alakkal szerkesztett infinitívus használása 
szintén érdekes: TJgy szereti jókor kelni. Úgy szereti itkámoskodni.

Nem kevésbé érdekes az a mondatfűzés, melyben a határozó 
a mondat értelméhez viszonyító ragot nem nyer: Keddhéz egy 
hét menyek.

Ahelyhatározó fölcserélve fordul elő: Jere nálunk (hozzánk).
Igenév is fölcserélődik határozóval: Látóul jő  (látogatni). 

Hálóba, menyen (hálni).
Úgyszintén az éccér (egyszer) a már-1 helyettesíti a mon

datban így : Mit ér, hogy édes apád és vót neked, ha éccér meg~ 
hót (ha már meghalt).

A hiányos mondatokat nagyon sűrűén használja; ez leg
jellemzőbb sajátsága: Ahajt le s osztán fél s neki, réja a hátára s 
őszién hé a házba! Hálá pipéknek. Meddig égy falás hényer nékül?

A  kapcsolt mondatok is,.kötőszava mindig és. A  sem helyett 
is csak se-1 találunk mindig: Ecsém mégliót, ángyom és halálán van.

A választó mondatok kötőszavai: va j: Vaj alusznak, vaj 
nem hajják; — akar-akar: Akar hiszed, akar nem.

Az ellentétes mondat pedig kötőszava helyett penyét á ll: 
Erős legén ökeme, penyét ojan szigorú.

A  magyarázó mondatban hiszen helyett mindig azé-1 hasz
nálnak : Ne böcsköggy, szé úgy födliöz csaplak, hogy mégnyekkensz.

Az előidejű időhatározó mellékmondat kötőszava régies alak
jával szerepel: minekutánna; a mihelyt pedig mijent, mijét alakot 
öltött: Mijent péndzém lesz, mégszógálom (visszafizetem).

Végül nagyon sűrűén jön elő ez a különös alakú Icövetkez- 
ményes mellékmondat: Annyi a dógom, hogy nem képesse.

A  mondatban különös hangsúlyt nyer az utolsó szótag, 
melyet megnyujtanak és mintegy énekelve ejtenek: Oda ne igen 
n yu jj! Hát e miféle ? . .  .

* Magyar Nyelvőr 22 : 38. lap.



44

A ) Gyergyó leírása.

Bevezetés.
Egy olyan különös tartományba vezetem olvasóimat, hol nem

csak a bíró, hanem még a malac is lehet szigorú (vézna), hol a nem 
teknős békának is van békatekenyője (fekete külsejű és fehér belsejű 
kagylók a nagy vizek fövénye között), hol a csiki szűr nem olyan, 
mint a többi szűr, de szárnya van, mint a haveloknak s gyakran a 
levegőben repül, néha a szántóföldeken bukdácsol és mindig énekel 
(a barázdabillegető); hol nemcsak lovát a gazda, hanem vég vásznát 
a szabó is megfuttatja (megméri); ahol különben nem tanácsos futni, 
mert ha valakiről az a hír, hogy megfutamodott (megbolondult), 
menten az őrültek házába csukatják. Bámulatos hely, hol nem a sok 
szép leány hiú, hanem a ház padlása (hiú, házhid =  padlás), hol csak 
a kicsi fiú a gyermek, a kicsi leányka nem, hol azonban van mégis 
olyan leány, aki fiuledny (egyedül való leány) s aki aztán igazán 
nem tudhatja magáról, hogy fiú-e vagy leány. Érdekes föld ez, hol 
az emberek élete be van kerítve s a halál sohasem, csak a végre
hajtó veheti el (telek); hol a szegény kántortanítőnak ha csekély 
is a bevétele, de mindig szép kiadása van (ének). 8 különös eszű 
emberek ezek, kiknek az összes jogtudományok legnehezebb könyve 
is mind könyü (könyv), s míg nekünk alig akar bemenni fejünkbe 
sokszor még egy könyv is, nekik még a szemükből is mind könyvek 
potyognak — mikor sírnak (könyv =  könny). És áldott vidék, hová 
az égből is arangy esső hull (langy esőnek az a neme, amely olyankor' 
esik, midőn a nap is süt) és sajnos mégis szegény a nép, de gazdag
— lélekben!

Hegyek-völgyek között.
(Hegyek, mezőrészek, határjelek és vizek nevei.)

A sok vadregényes hegynek még nevei között is elbolondul 
az ember, hát még aki maguk közé, az itt következő hegyek közé 
kerülne ?

Árkoza, Bakta, Batrina, Barátok sorka, Bucsintető, Bükkhavas, 
Cofrankahavas, Cohárd, Gsobothegy, Csudálókő, Délhegy, Fekete réz, 
Gréces, Háromkút, Hegyes, Jáhoros, Kecskerez, Kereszthegy, Kishavas, 
Komárnyék, Közrez, Lilán, Lóhavas, Mezővész, Nagyhagymás, Orosz- 
bükk, Öcsémteteje, Piricske, Pongráctető, Bivő, Sármánhegy, Tatárhágó, 
Tatárkő, Tatárkút, Tarkő, Tinóvá, Várhegy, Várdomb, Vereskőlok, 
Vigyázó kő stb.

8 ha feljutottunk ezek tetejére a hágón (meredek hegyi út, 
átvitten minden útnál a meredek rész), adjunk igazat Yajda János
nak, hogy »ragyogni fent, pihenni lent jó!« és ereszkedjünk alá a 
lűtőn (lejtő) a völgybe, hol lombos fák hümességében a patakmormölás, 
madárcsicsergés s az ódáiból (hegyoldal) hangzó nótája a pásztor
fiúnak bájos zenévé olvad össze s végiglegyinti arcunkat édesen 
az enyhe szellő. A vetésen vagyunk (a határnak az a része, melyet



ez évben bevetnek, vagyis megművelnek), túlnan idelátszik kopárab- 
ban a nyomás (ugarnak hagyott határrész, mely legelőül szolgál), 
ahol van a regló' (legelő), ugyan a vetésben is látunk pallagokat (be 
nem vetett terület), de ezek jövőre kaszállőnák (szénatermő hely) 
készülnek. 8 végignézve úgy látjuk, még fölösleges vigan daloló 
pásztorunk nótájának ez intelme:

»Ne menny rózsám a tollára! . . .«
mert tolló (az egész mezőt is nevezik így aratás után) még csak 
ősszel lesz. Most legföllebb csak arra inthetné rózsáját, hogy ne 
menjen a sejmékbe (süppedékes hely) s ide sem azért, mintha a lány 
lenne gyönge, hanem ellenkezőleg a föld, s ha belesülyed térdig 
is és kihull az étel az ételvivő lány szotyrából, akkor igazán el
énekelheti :

»Ki hoz nekem friss kenyeret?«
Mert künn a vápában (hegyoldal) nagyon poronyó (porhanyó) a föld, 
az észokos helyeken pedig (a naptól kevésbbé ért .nedves terület) nagyon 
vizenyős, a mezőn honcsokok (hangyaturás), az oldalban csépieszek 
(cserjés hely) akadályai a jő szénatermésnek, szóval a szegény embert 
még az ág is húzza.

Termőföldében az elemi csapásokon kívül a marhák is tennének 
kárt, ha nem akadályozná a vetéskapu (a falu végén levő kapu, ma 
már ritka). Kétlábú marhák ellen borozdával (barázda) és cüvekkel 
(cövek) védi földét, de a gonosz szomszéd a borozdát elszántja s a 
cüveket beljebb veri, csakhogy mindig magáéhoz szánthasson egy-egy 
darabot szomszédja földéből. Testvérharc, kard helyett ekével! . . . 
Csáva (tilalomjel), vagyis métafa (tilalomjel) és lármafa (a legmaga
sabb helyre emelt négylábú építmény, melyet ellenség betörésekor 
jeladás végett meggyujtottak) is van nagyobb biztonság kedvéért 
figyelmeztetésül.

8 ha szemünk a mindig siető hegyi patakra esik, megszégyeljük 
magunkat, hogy oly soká hevertünk. Hátha még meg is kóstoljuk, 
hogy az milyen friss és mi milyen lusták valánk! Tartsunk vele hát 
végig a martján (part), s csörtetésünkben a kedves kis nefelejcs legyen 
most arra emlékeztető: »engem durva eltapodásodtól megkímélni
nefelejcs«! . . . Utitársunk, a patak, vigan cseveg ugyan, de azt 
mégis csak nekünk kell kitalálnunk, hogy ki ő, honnan és hová 
megy ? .. .  Neve Tászok pataka, jön a csörgőből (forrás, melyből a 
víz kis vályufélén foly ki), mely bölcsője volt s megy a Halasággal 
az Orotvába s ezzel a Marosba, mely valamennyiöknek sírja lesz.

S megállva a Marosnál, midőn Gyergyót elhagyni készül, ha 
volna oly éles szemünk, minden egyes habjáról megállapíthatnék, 
hogy melyik a Baktapatak, Borzonpatak, Békény, Borpatak, Csínod, 
Ditrápataka, Eszenyő, Fejérpatak, Güdüc, Heveder, Magyarőspatak, 
Kőpatak, Orotva, Putna, Székpatak és Visszafójó vizének a habja, 
mert ezeknek a belefolyása növeli meg őt oly nagyra, hogy tonyái 
(örvény) oly mélyek.
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Állatok. :
(Állatok neve, állathivogató szók és betegségeik.)

Benépesítenek ezek minden helyet. A levegőt a csészle (szúnyog), 
harukdj (harkály), kukukk (kakukk), léjánkamadár, lencsóka, láncsóka 
(barázdabillegető), lepite (lepke), ülü (ölyv), szeméti pinty (pinty) 
és veréb. A vizet a kégyó (kigyó) és varasgyék (varasbéka). Az erdőben 
korlátlan úr Gáborba (a medve). A mezőben bujkál a gyek (gyik) 
és isten báránya (kicsiny piros bogár). A csűkertet elfoglalják a 
berbécsek (juhok), bárányaik között van a belice (szőke) és vakisa 
(szeme körül feketés a szőre). A kétéves juh üvecs s a többiekkel 
együtt bri-re hallgat. Az istállót elfoglalja a tehén és bihal (bival); 
mindkettő lehet meddü (meddő) valamint ünő (ha még nem borjúzott) 
és csabali, vagy hizbali (jobb- vagy balról befogva). Ott van helye 
a lónak is, mely csitkóból (csikó) lesz és meg van engedve neki a 
pipázds (pipál a ló : fejét lógatja). Az ábécé-hez keveset ért, de meg
érti, hogy »nye zab, nye /« (ezzel csalogatják), hők, esd, curukk, gyi 
és M (biztató szavak). Ökreit, teheneit pedig így biztatja a gazda, 
miközben vigan csergeti nyolcágú ostorát: Gsd Fickó, hujde Bolokán!

A disznyók (disznó), melyek között van verő malac (hathetes), 
südő (féléves), valamint szigorú és rideg (vézna) malac, elfoglalják a 
pocsojdt (mocsár). Ha könnyen engednek a csalogató cska, cska hívó 
szónak, megtörténhetik, hogy berohanásukkor rájuk is rivalhatnak: 
Huj ki, nye!

A szemétdombon uralkodik a hagyományos verés■ kókis (kakas), 
melynek mindig kérdik, hogy »elmondjam-e meséjét«, de sohasem mond
ják el. Ami rész az udvarból még üresen van, azt betölti a réce (kácsa), 
mely ki sem mozdulna a vízből máskép csak a ruca-ruca hivogatásra. 
A csürke (csirke) a kevertre és a csip, csip, csip szóra szokott ro
hanni eszeveszetten. Míg a tyúkot úgy hívják: kota, kota és úgy 
kergetik: hess !

Láncra van ott verve a Burkus, a Muszka; a Betyár is el 
van fogva s a Tisza is meg van fékezve (kutyanevek).

A pecus a tejfel körül gazdasszonykodik (a macska); a féreg 
(egér) a szalonát menti meg a megavasodástól s a buzgány és pocok 
(patkány) hol segédje, hol principálisa ebben. A palack (poloska) a 
falat s a paducs, badari (tetű) ha üres valakinek a feje, azt tölti 
be, hogy még az üresfejüről is el lehessen mondani: »Ennék sok 
van a fejibe«. Végül a prücsök (tücsök) a fűtő alatt kellemetlen 
■csiripeléséve! csendes éjszakákon fölöslegessé tesz minden ébresztő órát.

A  ló kehes (hurutos) és szopornyicás (szopornyica =  szájbeteg
ség), a juh metés (mételyes) és a tyúk pipos lesz (pipja a szomjúság
tól nő). Az előbbieknek, ha megszűntek evelenek (elevenek) lenni, meg
van az a kiváltságuk, hogy kopóba állhat a négy lábuk, s amelyek 
életben maradnak, hogy azok közül, — az emberekhez hasonlóan — 
orvosára rossz viccet egyik sem csinál ott, ezt a beszélőképesség 
hiányán kívül még annak is tulajdoníthatom, hogy Gyergyó állatai 
között szamár nincs.
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Növénygyüjtés Gyergyóban.
(Növények és növényrészek neve.)

Gyűjtsük össze Gyergyó növényeit ide e helyre! Kezdjük a 
hegyeken, hol a kokojza (áfonya), borfüge (vadribiszke), szőrös füge 
(aprószemű szőrös egres), mána (málna), marti lapi (zöld káposzta
levél helyett főzésre használatos), sósdi (sóska), hirip (ehető tinórú), 
csapirka (csiperke), bojza (bodza), belekenyer (berkenye), bikfa (bükfa), 
szádogfa (hársfa), cserefa (cserfa) és juharfa (jávorfa) kinálkozik 
gyűjteményünk részére. Innen, valamint a völgyből is esetleg imoját 
(moha) s a rétről lóheverdit (lóhere) szakítsunk. S a papvirágot is 
(margaréta) szólítsuk fel: »Forogj, forogj papvirág« bele a gyűjte
ményünkbe. Juttassuk ugyané sorsra a mocSárdit (mocsárvirág), tajiga- 
virágot (fehérvirágú növény) és pipevirágot (pitypang) is. Sőt a kukukk- 
virágnak (kakukfű) is engedjük meg, hogy gyűjteményünkben elbújva, 
kiálthassa az őt keresőknek, hogy kukukk!

A gabonát (rozs) s a törökbúzát (kukoricát) se feledjük. Sőt a 
burujánokat (burján, gyom) se vessük meg, amelyek közül ugyan 
egy se ritkább példány; rendkívül sűrűén burjánzanak fö l: így a 
kutyakapor (Cotula foetida), kutyatej (ugyanaz), csihán (csalán), disznyó- 
káposzta és papsajt (különböző gyomok).

Sőt még jó is, hogy e gyomoktól megszabadítjuk a veteménye- 
ket: a pityókát (burgonya), ribizlit (ribiszke), körtövét (körte), a 
gyilán-, gyalog-, viasz-, bihál- és tarka faszujkát (gyilán =  fehérszemű 
paszuly, gyalogf. =  amelyik mellé nem vernek karót a kertbe ; viaszf. — 
finom sárgahüvelyű paszuly; bihalfaszujka =  durvahüvelyű és nagy 
barnásszemű) s végül a péterzsejmet (petrezselyem) és kalarábét.

A bisi alma (birsalma), divó (dió), marzsaszöllő (malozsa) és 
tengeri füge (füge) nem tartozik ide. mivel ismerik ugyan Gyergyó- 
ban is, de itt nem terem.

Készeiket illetőleg mindeniknél látunk gyükért (gyökér), bingyőt 
(bimbó), a törökbuzánál még kocsányt (szár, mely leszedéskor a föld
ben marad), hajat (a kukorica emberi hajhoz hasonló része), panusát 
(ami a csövet fedi) és csuszát (csutka). Az almának, körtének van 
csugája (csutka), a fűzfának pimpója (barka), a fenyőfának pedig 
csutikája és botikája (mindkettő a toboz neve) s a gabonának ucsuja 
(a rostálás után maradt rész) is.

Egynéhány szál virágot még gyűjteményünkbe! Tűzzük ide a 
tulipántól (tulipán), bisziót (kis fehér izsópszerű virágú növény), 
viloját (viola), pántikafüvet (zöld- és fehércsíkú növénylevél, pántlika 
alakkal), a kaszavirágot (a liliom hosszúkás, éles levele), bódogasszony- 
lapit, mámucsicsákot és vénasszony-büzlentyüt (mindhárom erős és jó 
illatú növénylevél).

De ki tudná összeszedni mind, hiszen oly tarka, oly bájos tőlük 
Gyergyó rónája!
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Befejezés.
(Időjárás szavai.)

Gyergyó hegyeit, völgyeit bejárva, állatait és növényeit látva, 
álljunk meg a gyergyói síkság közepén, hol »érik a, hajlik a buza- 
kalász« . . . Itt lányok aratnak, ott legények kaszálnak, a porzó 
országúton borvizes vagy kotyós* embernek szekere döcög végig s 
nem ritkán fényes hintó is robog Borszék felé. . . .  Az egész síkságon 
aranyos verőfény ömlik el — s a munkások kedvén is. Nekipirult 
arcú lányok pajkosan csalogatják a kis felhő mögé bujt napot : Jere 
meleg, menny el hideg . . .

Kár volt, mert egyszerre valóban szokatlanul rekkenő lesz 
a levegő, a boszorkányszél (forgószél) végigforog s mindenki tudja 
erről, hogy közel van a nagy üdő (vihar).

—  Förmeteges idő lesz (vihar), biztatják egymást a széna- 
csinálók gyorsabb munkára s a nap felhőbe búvása miatt a félsötét
ben éreznek kezükön egy-két cseppet. Sietve húzzák össze a szénát, 
de a szél széttépi, aztán egyet nagyot görget (mennydörög); rá kitör 
a zápor sűrű nagy cseppekben és van futás. S mikor hirtelen el is 
állott s már csak messziről dörög, akkor veszik észre, hogy kár volt 
úgy megijedni, hiszen ez csak csapó essó' volt (hirtelen jövő zivatar) 
s még hull ritkán, miközben a nap is kisüt és ez már az arangy 
esső (langy eső, mely napsütéskor hull),

S mielőtt az áldott nap is leszentülne (lenyugszik), nézzünk 
még végig utoljára a síkságon, az azt bekerítő kék bérceken, gyönyör
ködjünk ringadozó aranykalászos mezőiben, míg a beálló est sötétsége 
el nem rejti szemünk elől, s a lenyugvó nappal együtt búcsúz
zunk el mi is a gyönyörű szép Gyergyótól s ha elaludva is azt 
találjuk látni, úgy bizonyára nagyon szép lesz álmunk!

B) A gyergyói székely (életkép).
Atyafi ság.

(Rangfokozat, rokonsági fokozat és családtagok neve.)

Egyszerű emberek mind, egy goróf (gróf) sincs közöttük, leg- 
föllebb csak báró Jiujki (tréfás címezgetés) és kontesz karalábé (szintén 
tréfásan). S habár akad közöttük is »Nagyrágos, mégse mongyák 
naecságos.« Meltóságos (méltóságos) még kevésbbé található. Azonban 
kúdus (koldus) sincs sok, ha nem számítjuk ide azokat, kik elszegé
nyedés miatt Móduvába (Moldovába) kénytelenek vándorolni.

Itt az egész nép rokon egymással. Ha addig soha nem látta 
is egyik legény a mást, mégis így köszön: Szerusz tesvér l Meg
számlálhatatlan a sok ját (drusza), kománé (komaasszony) ángyom- 
asszon (sógorasszony) s a

»Komámasszon, meg eggy asszon, 
. .  . Mind a kettő részeg asszon.« . . .

* Marosszéki fuvaros.



49

Gsalárdot (család) úgy alapítnak, hogy miután már eleget járt 
guzsajasba (látogatóba a lányhoz) az éfi legén (ifjú), akinek akkor 
bőlegén lesz a neve, a feleségire léjendővel, akinek akkor hazai és 
hevezü (menyasszony) lesz a neve, a bőfények (vőfélyek) és a kíséret 
többi tagjának jelenlétében megesküsznek; ennek az a jelentősége 
hogy őket imán (már) csak ásó s kapa válajsza (válassza) el égy 
mástól, amikor egyikük ögyvez (özvegy) marad.

De csak akkor mondható valaki egészen csalárdios (családos) 
embernek, ha már lett egy-két buba (csecsemő). Lassan, assan messze 
szétágazik a falamia (família), hol rendesen táti (nagyapa) és nannyó 
(nagyanya) is van és sok, sok gyermek, akiket daraboknak is szoktak 
csúfolni, pl. Hallgass, te Buszka darab!

Alapíthatnak családot azok is, kik törvényesen nincsenek egybe
kelve, akik tehát csak hitelbe élnek.

Testalkat.
(Testrészek és mozgás.)

Yolt a szomszédunkban egy délceg, ügyes legény, Orosz Están 
Pista (Están az apja neve). Ahogy meglátta a német, azonnal rá- 
mondta a táglikot (tauglich) s még a katonák között is a legszebb: 
huszár volt. Mikor hazajött az obsittal és szép piros huszárruhában, 
sarkantyupengetve megjelent utcánkban, mindenikünknek az volt 
titkos vágya, hogy »bár huszár lehetnék én is « ! A falu legszebb 
leánya ment hozzá feleségül és esperesünk el is dicsekedett vele, 
hogy soha ilyen szép párt nem esketett még teljes életében, pedig 
ő már 70 hosszú évet élt.

8 a daliás ember ilyenforma vala: Hosszú lugárnak (hórihorgas) 
nem mondható, inkább vállaközös, semmint cérnakáplár (hosszú vékony). 
Eszetokja (a koponya tréfás neve), melyben agya, vagyis a verő van 
(velő), ékeskedik filekkel (fül), melyekről meg szokás kérdeni: szij-e 
vaj (vagy) pating? (tréfás kérdés). Ábrázata (arca) barna, melynek 
főékessége a bahusz (bajusz). Mejiben (mell) van a vés (vese) is, 
melyen alul van elől, felől az éhája (gyomra). Van ujja begye (hegye) 
és kezeháta (kézhát). Ujjait, ha kinyújtja, ez az araszt (arasz), ha 
összefogja, kujak (ököl). Térgye (térd) irányában van hargas ina (láb 
hajlása) és lábujkai (lábujjai), hátul talpa szive, vagy talpa szija 
(a talp lábujjon hátuli neve). Még ha erégél (mendegél) is, kackiás ; 
bámulatos fürgén tud aprittani (gyorsan megy). Kezeivel tar ogat 
(gesztikulál), -ujjával ügyesen pittyogtat (pattint, csattint). Szájával 
az evésen kívül csárog és jól morzsol (lármáz, sokat beszél), ha kell 
és nagyokat töpik (köp), ha nem kell is. Szemével rendkívül élesen 
és messze tud nézni (nézni). Egy szóval ügyes ember ő. Azt mondják, 
összes atyafiságában, valamennyi apatárs, komatárs és sógorai között 
sincs még egy is több ily ügyes ember. Pedig dehogy! Minden székely 
ember ilyen.

NYELVJÁRÁSI TANULMÁNYOK III . 4
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Ruházat.
Orosz Éstáo Pistából már Éstánbá le tt ; a hammu helyett már 

azt mondja, hogy »mammu«, egyedül csak tiszta és csinos öltözködése 
mutatja még benne az egykori csinos és délceg huszárt. Nem úgy 
áll rajta a gúnya (ruha), minha villával hanták vőna reja (szólásmód), 
különösen, midőn vasárnap »viradóra szól a falu harangja« . . .

A  bikfaharisnyát (dolgozó, vászonnadrág) sutba dobja és aba- 
fosztó harisnyát húz (finom darócnadrág) csidmát, cepőköt (csizma, 
cipő) és minden lábbelit (csizma, cipő) megken hájjal, de nem mulasztja 
el torkát is megkenni pálinkával a vén ravasz. De meg ne lássa az 
asszony, aki teremtettézés dolgában is méltó élete párja a néhai 
huszárnak!

Szerencsére nem is látja az asszony, mert most éppen a tükör
ben fésülködik. A  megmosott vátozót (változó, fehér, tiszta: az ing 
nevei) már kirakta; tiszta pétidében van már ő is (ingaly); istirimfit 
is húzott (strimfli, női harisnya) s miután fölvette szőttes rokojáját 
(saját szövésű vászonból varrt szoknya), mely fölé előruvát (kötény) 
is kötött, segít takaros kis lányának haját pántikába (pántlika) fonni.

Estánbá ezalatt magára szedve a tiszta inget, tiszta lábravaló- 
ban (gatya), tiszta kézbelivel (kézbeli, kicsi ruva, zsebbeli, zsebkeszkenyő 
a zsebkendő nevei), még az ucuka is (kis kabát, zeke, szokmány =  
nagy kabátok; kozsók — kis bunda, ujjos — szintén kabát) tiszta 
rajta, úgy érzi mégis, hogy nincs egészen tisztában —  magával, mert 
hej, az a rezes! (pálinka) . . .  -

Az asszonyok hosszasabban öltözködnek s míg a sok firiskó, 
vizitka, lékri és kürti közül (női kis kabátok) kiválogatják az innapit 
(ünnepi), addig Éstánbának bőven jut ideje kijózanodni, főkép mint
hogy még a szőgájával is ki kellett magát pörölnie, aki — már ki 
hallott ilyet! —■ vasárnap léttyire a bocskortákját (toldalék a bocs- 
kor fenekén belül) kezdi baggatni (varrogat).

A  köjöknek is jót koppintott a körmére, ki a hetykén lép- , 4
kedő segédkántor ünnepi porcolánnagyrágja (tarka pikétnadrág) ellen
merényletet akart elkövetni, a jó lucskos sárral.

Még csak egy jádzó szén (változó színű) keszkenyőt (kendő) 
tett fejére az asszony s egy nyálazót (állkendő) kötött az otthon 
maradó csecsemőre, ki már szintén friss pókarongyot (pólya) és póka- 
kötőt (pólyakötő) kapott s aztán indultak a templomba.

Estánbá ugyan a faluháza tornácába akart megszökni, hogy -
elpolitizálja a mise idejét, de felesége megcsipte.

—  Hallájé ? mit monda vala tennap a "Vágási Bedenékni való 
házra ? Bizog ászt monda vala kijéd, hogy jé hogy a tüzlang. vesse 
fe l ! Igaz es, hogy kitúrt münköfr belőlle, nem igenyes (egyenes) utón 
kifosztott mindenünkből a vén csaló. De biza méges nagy vétek vót 
ojan rosszat kévánni őkemire, hogy tűzlang vesd fel. Éggy-kettő! 
meg ké gyónni máji nap kijednek, hogy a lelke es őtözzék tiszta 
gúnyába.
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Házi eszközök.
Á  vén csaló Vágási Bedenek háza hétfőre virradóra lángok

' bán állott.
Az udvar s még az utca is a házból kihordott csatókákkal 

{mindenféle házi eszköz) megtelt, de meg is ürült.
Akik mások kárából szoktak hasznot húzni, ellopkodtak mindent. 

Bicski, bicsok, kocorbieska (a bicska nevei) soha többet nem fog ki
nyílni a Bedenek gazda zsebében. Tekenyö (teknő), küpüllő (vajverő), 
légej (kis hordó), bádirka (hordócska), sétár (sajtár), negyeden (ür- 
mérték, J/4 vékás), borittő (födeles, kerek faedény a kirónak), kandér 
(nagy ércfazék), tepsi (bádogedény), kászró (bádog, vagy ércedény), 
basa (pálinkafőző kis rézüst), kán (kancsó), bokáj (hosszú kancsó, 
mint a kán), kártya (vízhordó faedény), éveg (palack), csipor (csupor), 
ibrik (findzsa), tángyér (tányér) és minden edény gazdasszonyt cserélt.

A restát (rosta), szüriiszitát (szűrő), szűrüt (szintén szűrő), 
kalánt (kaBál), üstlábat (készülék, melyre az üstöt teszik), guzsbát 

. (készülék, melyre az üstöt akasztják), sollót (sarló), vaskalánt (la
pocka), a vonót (piszkafa), penetét (eszköz kenyérsütéskor a szén 
elverésére), Mpittót (sodródeszka) és a laskasirütőt (sodrófa) elsiri- 
tették (lopták).

Acskőt (zacskó), átalvetó't (iszák), lámpit (lámpa), pillancsot 
(mécses), koppantót (hamvvevő), galickát (kalitka), sorófot (sróf), pistajt 
(pisztoly), káflit (kapszli) és még a lopót is ellopták (pénzgyűjtő 
persely) s minden istarangot (kötél); csak néhány gyújtó szálkát 
{gyufa) feledtek még ott, hiszen ha tűz támadna is belőlük, nincs 
itt már semmi, ami le ne égett volna porig, mert a sok átok meg
fogta ! . . .

A székely ház.
A  leégett ház helyett már újat építettek, amelyről a szakértők 

úgy nyilatkoztak, hogy ilyen szép nincs a faluban, derünk tehát, 
nézzük meg!

Belépve a gálambbúgos kapun (galambdúcos kapu), elénkbe 
tárul a ház külseje A  tetőn, mely máshol csak zsúppal (kicsépelt 
kéve), vagy legföllebb dránicával van födve (a zsindely egy neme), 
itt új zsénde ragyog. Szarufa tartja a födelet, mely az eszterhejban, 
csepegőben (mindkettő az eszterha neve) ér véget. A  négy sarok, 
vagyis négy bütü házgerezd elnevezésben is részesül (a ház szögleté
nek nevei). Alul kereken talp és tőtés (a ház körül érő kiálló rész, 
melyre ülni is lehet) helyett cifra tornáncot .(tornác) látunk itt. 
És elül találjuk az ereszt (előcsarnokféle). .

A  ház mellé szép kis sütőt (nyári konyha) csináltak. Közelében 
gazdasági épületeket építettek: az ‘éstállót (istálló), kottyeszt (borjúól), 
és kutricát (baromfiól); a csűrt leghátul a csííkerbé (csűrkert, mely 
a csűr körül van). Ebben szoktak lenni ■ a juhok, melyek künn a 
hegyeken kosárba vannak bekerítve (szétszedhető kerítés éjjeli szál
lásul), hol kajibában (kunyhó, többnyire sátoralakú) őrzik a juhászok.

' 4*

Í r -  '  . ,
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Az ilyen észtena (a juhoknak sövénnyel bekerített fejő- és alvóhelye) 
lehet szérészténa (midőn több gazdáé és szerre jár úgy a fejés, mint 
a juhhaszna) és derékesztena (egy gazda esztenája) . . .

Megnyomva a fordittót (kilincs), ha nincs retesszel (zár) elzárva, 
feltárul az ajtó és feltárul a ház belseje is.

A fődön (főd =  a szoba padozata, mely leggyakrabban csat 
puszta földből áll, de ha be van is padolva, a padlás néven kívül 
még akkor is nevezik fődnek is) a csecsemő mászása, ez a jel most 
sem csalt, mert tényleg belépünk mi: e ház vendégei (»Ha a csecsemő 
mászik, vendég jő« . . babona).

A  gazda tessékeli vendégeit, hogy lépjenek be a besső, vagyis 
a nagy házba (belső, nagy szoba), mert itt a küssó' ház (szoba) zako- 
tás (rendetlen) s ablaka be van ugyan pappázva (ragasztva, a kitörés 
után), de nagy a cúg (huzat)!

A tálasról (bútor az edények tartására) poharat vesz elő, a 
cserepes alá (cserépépítmény a tűzhely fölött, cserépkályha) a gócajba 
(kemencealja, vagyis a szobai fűtőkemence egyik végében belül levő 
ülőhely), még egy fát tesz a tűzre, kihúzza az ételt a ponkra (a 
tüzelő széle), hogy el ne főjön, s bevezet a »besső házba«, mely 
díszesebb, mint a másik szoba: ott csak cserepes 'áolt, itt már 
modern fütő (érckályha) van; ott csak egyszerű dusza (szalmazsák) 
egy rozoga ágyban, itt vetett ágy (magasra fölvetett, díszágy), ott 
csak almáriom (házi szereket és edényeket tartó bútor), itt kasztén 
(kihúzható fiókokkal ellátott szekrény, láda), ott csak pohárszék (kis 
pad, melyen esznek), itt »tulipántos« asztal van . . ;

Gyergyói étlap. .\
A ház szemügyrevevésekor a mozsarak csengése, a vagdaló kés 

(nagy kés, széles pengével) csattogása, no meg a nekipirult gazdasz- 
szony sürgése-forgása a konyha körül, annyira felkeltette a figyelmet 
és kíváncsiságot ételük iránt, hogy nem találom fölöslegesnek egy 
gyergyói étlap bemutatását.

Előbb azonban lássuk az anyagot, amiből főznek. A  hiúban 
mindig látunk akasztott cigányt (a sertés füstre akasztott egész 
szalonnájának tréfás neve). A kanapéban találjuk a mindennapi kényért 
(kenyér) és ünnepnapi kalácsot. Sütéskor galambos (madáralakú süte
mény a maradéktésztából), kőkonya (általán a húsvéti szentelt, de 
a gyermeknek csinált kalácstésztából való galambos értelmében is 
használatos) és vakaru (tömött tésztájú, hosszúkás kis lepény a ma
radéktésztából) jár ki a gyermekeknek, épúgy, mint pujiszkafó'zéskor 
malac (pujiszka — puliszka; malac — ennek a fazékban maradt részé
ből túróval csinált ovális alakú kis lepényforma). Ha nem ügyel a 
gazdasszony, mézgásan (szijasan) sül a kenyere s az ilyen papácsi 
(a rosszul sült kenyér gúnyneve) olyan, mint a hiszi (zablisztből 
készült kocsonyaszerű savanykás pép lehet, ott ahol még divatozik, 
de nálunk nem ismerik s csak ilyszerű hasonlatokban él még a- 
neve is), valamint a pujiszkának főveszedelme a matyuka (megcsomó-
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sodás). Pujiszkát többnyire olyankor főznek gyakran, ha fogytán a 
kenyer s nem akarnak kölcsön kérni, mert a »Kó'csön kenyer kész 
adósság« . . .  A kamarában (kamra) egy-két juhaszna túrót (amennyit 
egy juh után egy nyáron kapnak) is és ordát (a túró egy neme) 
látunk. Annyi liszt van néhol, hogy meg is dollik (romlik). Itt tartják 
az alutt téjt (savanyú tej) és gyűjtik a téfelt (tejfel), amiből vajat 
küptílnek (köpülni, vajat verni), melyet eladnak, de előbb Íróját (tej
nemű folyadék, ami a vajverés után marad) megisszák s csépüjét (a 
vajnak kiolvasztás után maradott salakja) megeszik. A  kamarában 
áll még a zó'ccség (burgonya, petrezselyem, cékla, murok stb. együttes 
neve), mindenféle kó'ccség (az eleség), a prémonda (szintén eleség, 
mely a munkások számára ki van szabva), szóval az összes elemózsia 
(eleség).

Következik a gyergyói étlap, amelyben felsorolt ételeknek 
habár nem megevésére, de elolvasására »jó szívvel lássuk« a nyájas 
olvasót . . Tessék Isten áldásából! . . . Nyujjon héjza! (ételhez hívó 
tessékelő szólások).

A) Miesnapi elemózsiák: 1. Jó hajnalban riítyii (pálinka). 
Melléje egy sorkolat kenyer (egy karaj), esetleg domika (kenyérleves 
túróval), vagy bócuj (túrós bócuj, túrós puliszka).

2. Délebéd (ebéd). Leves, melyben lehet sárogkása (köles), 
morzsolt (morzsolt tészta), vagyis csibbedett (morzsolt), és lehet laska- 
leves is (metélt). Jómódú embereknél a csúcsú sem hiányzik (hús).

3. Este: Tokán (olyan, mint a gulyás, csakhogy alig van benne 
lé), bámos (sajt megolvasztva), sőt nagyon jó a gombojag pityőka is 
{föl nem vagdalt burgonya) a maga mundériájában (egyszerűen).

4. Nyalánkságok: körtöve (körte), magyaró (mogyoró), divó 
(dió), nem baj, ha kócsos (nem síma héjú), kókis (kukorica pattog
tatva) és pujkuca (a ki nem pattogott rész); a kicsikéknek nádméz 
(cukor), zsendice (a turócsinálásnál származó édeskés ital), festej 
(amelyet a megborjazás után ad a tehén) s benne a kohó (sűrűsödés).

Csak nagypénteken kapható laposka (metélt tészta olajjal) és 
csak »kalákákon« poéka (sült leves).

B) Keresztelőben, kánlátóban [így ?], rodinában (a kereszteléssel 
járó vendégeskedések) és lagziban (lakodalom), szóval az ünnepies 
étvágyhoz mért étlap.

Lé  (leves), amennyi kell.
Tőtött káposzta, melyben csizmadia szalona is van (a belefőtt 

torzsának tréfás neve).
Formabeli (kalács), kürtös kalács, botra tekercs, tőkebélés (mind

három annak a tésztának szemléltető neve, melyet fára csavarva és 
forgatva sütnek), kőre lépesén vagyis palacsinta.

Yégül, vagyis elejétől kezdve végig innyavaló, a szeszes italok 
általános neve, úgyszintén az ital is, pl. szereti az italt (pálinkát), 
rendszerint mézes pálinka (melegítve és mézelve).

Ez egyszerűbb ételek és italok , mellett szerepel még mint 
különleges étel: a hurut (aludt tejből, zöld petrezselyemből készült 
turószerű keverék, melyből húslevesbe főzni való po'gácsákat csinál



nak), serdán (juhbél része), korpacibre (ecet helyett savanyításra 
szolgál), bozsonyica (füstölt kecskehús), bisi (híg palacsinta), dalauzzi 
(mák, dió és mézből készült nyalánkság), fánkó (fánk), örménypuliszka 
(kalácsszerű édes tészta), tortáta (torta) és bécsinált (leves). Fehér 
kenyér is van, de a nép csak közkenyert használ (barna rozs, vagy 
árpás kenyér). Különleges ital a méser (méhsör, édes ital), köményes 
(pálinka köménymaggal), álkörmös (édes pálinka), halirka (különös 
édeskés ízű pálinka), rezes (a pálinkafőzéskor iható nagyon erős 
pálinka). De mindezeket csak névből ismeri az egyszerű nép, melynek 
egyszerű az étele, itala; mint nótája is bizonyítja:

Csak azért szeretem 
A magyar menyecskét, .
Met meg tuggya főzni 
A bossót s a lencsét.

S az ő szerény vágya ennél magasabbra nem terjed . . .

Foglalkozás.
(Hivatalok, mesterségek, gazdálkodás, mezei munka, szerszámok, járóművek,, 

szövés, fonás, s ez eszközök részeinek, végül a pénzek neve.)

TJdvégy, patikás, feresztő biztos (fürdőbiztos) és tanyittó is lehet 
belőlük, csak mozsikás nem (muzsikus cigány), se gardonyos (gordon
kás), se kontorás, szóval a hedegüt, gárdonyi és nyirentyüt nem a 
székelynek találták föl. Falujában mint egyszerű ember a következő 
hivatalokban bürokratáskodhatik: tanácsos (egy tizesrész feje), esküit 
(szintén), lendőr (rendőr), pógár (aki a közhírrétételt is szokta 
dobolni), megyébiró (az egyházmegye világi tisztviselője), megyepógár 
(rangban megegyezik a másik pógárral), erdőpásztor (erdőőr), határ
pásztor (határőr), ispektor (határbíró) és ordinánc (szolga).

Mesteremberek: kó’mies (kőmives), beretvás (borbély) stb.
Gazdálkodás: Szálat, vet, kaszál, takarodik, a szín alatt fúr- 

farag, gazdasági eszközeit csinálja, barmait őrzi, erdőlni (fáért erdőre), 
favágni (fátvágni), sőt néha vadászni is jár a székely gazda.

Míg az asszony veti, nyövi, áztatja, tilólja, gerebennel megléheli 
(megfésüli) s guzsajra köti a kendert s guzsajasba járva (guzsajasba 
járás: együttes fonás) fonja a huszkit és duvaszkit (az orsóról lehú
zott fonáltekercs nevei), s a csöllővel (rokkaforma eszköz) felcsölli, s 
az osztovátdban (szövőszék) mejjéket (fonalat) vetve és öntököt, a 
vetéllő (mótolla), vetőfa (változtató), hasajó (a szövőszék végén két- 
felől két magas pózna), lábtttó (lábbal nyomható rész), nyistek 
(melyek a borda járásakor ide-oda mozognak) és borda segélyével 
szövi a vásznat, a házi szőttest (erősebb, világos, csíkos, színes szövet) 
és csíki szőttest (sötétebb és vékonyabb az előbbinél, mindkettő szok
nyának való), a fonálból és fejtőből (színes gyapotfonál), melyek 
igékből és pászmákból (ige: 3 szál fonál; pászma 10 ige) állanak, — 
addig a gazda végezi a szántást-vetést.

Ekéjét ekekábalánál (az eke kétágú csúsztatófája) fogva tartja;
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tajigán (kétkerekű szekér) huzatja haza. Boronáját szekéren viteti 
ki. Van fakó szekere (vasazatlan), félvágás szekere (szintén), hordó
szekere (széna stb. hordásra, szekérlétrákkal) és kóberes szekere (borí
tott szekér). Az egyszerűbbet ő maga is meg tudja csinálni, mert 
kevésből á ll: egy rúdból, egy derékszegből (a nyújtó tartására szol
gáló szeg), hévából (keményfa a rúd tartására), fürgentyübóí (a ten
gelyre erősített, de rajta mozogható fa), rókancából (a fürgentyü két 
végébe merőlegesen ütött két fa), a félhércbóí (melyre fölszálláskor 
a lábat tesszük), tartóláncból, sullatóból, lűtőkötőbóí (mind a három féke
zésre szolgál) és ,végül kerékből, melynek van fentője (kerékfő), küllője 
és ráfja (vaspánt) s kívül tángyérkarikája (vaskarika a kerékszegnél).

A  hordószekér kaszálás és takarodáskor használatos. A  lekaszált 
füvet merekjébe (kis boglya), búgjába (boglya) és kaszajba (kazal) 
szokás rakni s a learatott szemest (gabna) kévékbe és kalangyákba 
(25 kéve); mikor fölrakják a hordószekérre, kötőrúddal (nyomórúd) 
nyomtatják le ; a szénánál ez egy terű (teher) széna.

Az ökrök befogására a szekérhez járom kell, melynek részei : 
a járompáca (a járom két külső része), bordica (két belső része), 
ajfa (aljfa) és félfa, mely utóbbiba van vésve az a lyuk, melybe a 
köz jár ás a közbe jó a küszküllő.

A  fakó szekérrel erdőim is járnak s e célra télen a szánt 
használják, nyoszojával vagy utajával (toldalék a szánhoz) ellátva, 

-"m íg  a szánkával (szánkó) csak szánkázni szokás s a korcsijával (kézi 
szánkó) vizet hordani s felülve rá ereszkedni (szánkózni le a domb
oldalról). Amit talpukra kötnek, az a gilics (korcsolya) s ha csont
ból van, Csákja (korcsolyának használt csont). — Más járóművek, az 
egykerekű targonca, vagyis taricska s a tutaj, melyet apacsinnal (a 
tutaj evezőlapátja) kormányoznak.

Favágáskor és a szín alatt faricskáláskor rendelkezésére áll egy 
csutak (kis favég) vagy egy csönkő (nagy tőke), melyen fát vágva 
használja a favágóbotot (a fejsze és hasítószegnek a fába verésére 
szolgál), a hasítószeget (ék) és fészit (fejsze); faragásra a fúrut és 
faragófészit (balta), melynek csorbáit a küszürü (köszörű) veszi ki.

Benn a szobában pedig az asszony már kotyfól (a főzés tréfás 
neve) s éppen a lángra (tűz) teszi a még lenge meleg (langy meleg) 
vizet, s kihúzza a megbüszült (megkozmásodott) poékát (kalákás étel) 
és pedig nagy sietséggel, mert a kalákásaik már megérkeztek s meg 
is éheztek, sietnek is ezt tudtul. adni:

Három napja, hogy jövünk 
S még égy falást sem ettünk — Ijujú!

De még a megszomjazásra sem felednek el gyöngéd célzást 
tenni, természetesen éktelenül visítva:

A  legények búsulnak,
Hogy pálinkát nem ittak,
Nem az Isten haragját,
Megittak vaj hat kupát! •— Ijujjú !
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Kíséretükben valami vak cigány is döngeti a gardonyát, Ily 
vígan végezik el, egymásnak kölcsönösen segítve, a legnehezebb dol
gaikat is : új ház tapasztását. fahordást, nagymosást, tollú (toll) fosz
tást, aratást stb. Ez a kaláka, mely tehát lehet tapasztókaláka, 
fahordótollufosztókaláka stb.

Járnak más földén dolgozni felibe (a termésen osztozva), 
részibe (darabszámra), vagy átajjába is (ha az egészet felvállalják 
bizonyos összegért, bérért).

Férfiak, nők, gyermekek járnak eperbe, gombába, mánába és 
kokojzába is (eperért, gombáért stb.), melyeket kászuba (doboz fa
kéregből) szednek és eladnak. Így szerzik a pénzt; előre csak pótrát 
(fillér), karajcárt és garast (két krajcár); aztán sok sustákból, golo- 
gányból, dutkából (a négykrajcáros nevei) és péculából, vagyis penészes 
krajcárból (az ezüst tízkrajcáros nevei) lesz a bangó (bankó).

. Förös atyafiak. I «r ■ / '  "
(Rossz lelki tulajdonságok, együgyüségek, hülyeségek neve, csúfolkodó, vesze

kedő és szitkozódó szólások, verekedés, bánat és harag nevei.)

Egymásba könnyen belekötnek, mert a székely nép általában 
derék és sziligy (szelíd), de akad egy-egy olyan nyekezsit is (nehézkes 
természetű és beszédű), aki szokotál (akadékoskodik), uzsukál (kun- 
corog, rimánkodik), perórái (áldázódik), vagy olyan, aki déceg, bó'cs 
(mindkettő az olyan kevély neve, aki azt se tudja, mit csináljon 
hányivetiségében), merész (mindenkibe beleköt), böstelen (romlott 
életű); olyan kötélrántó hegyi tolvaj (a gonoszakat megbélyegző név), 
akinek szurkos a keze (tolvaj), s aki minden lében kalán. Ha ezek 
összekerülnek, természetes, hogy karórontás lesz (a kert karóival való 
közbelépés) ennek a vége.

De még rosszlelkűség sem kell mindig ahhoz, hogy kiüssön a 
verekedés. Egész ártatlanul keveredik bele. főkép az együgyü ember: 
a tojak (aki nem szedi rendbe magán a ruháját), a puffancs (kipuf- 
fadt arcú, rügy, csüg (mindkettő arra vonatkozik, aki elhagyja magát), 
beles (nagyétü), beletlen (szintén), nánó (tátott szájú), lálá (a lágy, aki 
alig tud mozdulni is és semmi frisseség nincs benne), a fűzi, hódi 
(mindkettő félbolond), a ganga János (ügyetlen, esztelen), a Bee Adám 
(rendetlenül öltöző, cafatok lógnak utána) ; aki ámbojog (elcsodálkozva 
jár), lődörög (idétlenül lóg az utcán) s olyan, mint a fancsali feszület 
(elmecseredett arcú), mint a hoppipa (feszes) s mint az olá ecet 
(gyenge, gyáva). Az ilyennek nem hagynak békit. — Gardonyhátu ! . . .  
Pofacsuf! (csúnya arcú) kiáltoznak utána. — Ne fogjon úgy a csúf
ság ! (Ne csúfolkodj) feddi ő béketűréssel. —  Mások is beleszól
nak : —  Hagyjatok békit annak a legénnek! — Nem legén, hanem 
lepén! kiáltoznak rája. — Nyughass a jován! (amíg jól van dolgod) 
kiált ez, már méregbe jőve. — Ujj le imán no, sarju! mérgesítik 
azok röhögve. — 0 hogy a varjak egyenek meg! szitkozódik a fel
mérgesített legény. — Akasszanak fel nevednapján! felel a más 
vissza. — Fog bé a szájadot, met úgy pofon siritlek (ütlek), hogy
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Pilátust vacsorán találod. *•* Jere no hát, vág' pofon, ha van kurá
zsid, te málészáju! . . .

Az se kéreti magát sokáig és szól a pofa. A terembuláját! 
8 felszökdösnek, corondot, husángot (mindkettő bot), bicskát s fészit 
ragadnak, kaszibát vetnek (lábukat átteszik, hogy a másik elessék 
benne), egymásra jól reaakasztanak (vernek), leteperik (földre nyom
ják), megdöböcskölik (megtapodják), sőt meg is ütik (agyonütik) egyiket- 
másikat. Asszonyuk, gyermekük rivu (sír), rőköl (zokog), arcájuk 
bőre sirül le, le vannak fórrázva a szégyen miatt és el vannak kese
redve, mint a fanyelű bicsok . . . Mások a bámészkodó csődületet ker
getik szét: Tokujjatok (takarodjatok) innét . . . sok csóró! . . . nincs 
itt komédia. Ezek a békéltetők, kik egyszersmind szét is választják 
a verekedőket. Akit erőst mégnadrágoltak, (megvertek), az mindaddig 
orról és fújja magát (haragszik), míg egy újabb verekedést nem 
kezdhet, hol vagy visszafizeti a vereséget, vagy ismét istenesén 
(nagyon) megrakják.

Betegek.
(Betegségek, orvosságok, meghalás és temetkezés szavai.)

Ezek között találhatók azok a nagy-nagy betegek, akik olyan 
betegek, hogy százfélét is megesznek (csúfolás arra, aki tetteti magát). 
Ilyen beteg az

Oláfáta, —  fáj a háta. 
Meggyógyiccsa — magyarófa páca.

Sikeresebb orvosság a türömfü és jaj lapi (tréfásan mondják 
annak, aki nem beteg). S ha az se használna, akkor valóban hozni kell

Doktort, papot 
S ha nem jő, egy nagy szalmakalapot

(ez is tréfás mondás).
Yan azonban úgy a felnőttnél, mint a gyermeknél is olyan 

bibi (fájás), ami már kénnal (kín) jár s egy kicsit el is pasztul 
(fogy) alatta a beteg, de az uruságon (orvosság) kívül e betegség
nél is erősítheti a beteget az a tudat, hogy meggyógyul, mig meg
házasodik (tréfás vigasz kis betegeknél)!

Kisebb bajok: lábcsikkanás (kificamodás), sejémfojás (kelés az 
ujjon), eredés (meglobosodás), zabola (szájbetegség), szopornyica (szin
tén), epsémerég (az ajk viszketegsége), szökés (pattanás), árpa (kelés 
a szemen), főkön (kelevény). a Csecsemő nyakának lefülése (lobosodás), 
gurucsa miatt mégcsökés (pulyaság), nagymarin (értágulás), sárvíz 
(keserűség a torokban). Nagyobb veszedelem a zsigora (görcs), gusa 
(golyva) és mégfüdülés (megbolondulás).

Halálos végű a gút (gutaütés), akit ez megüt, annak több karé 
(kenyér) nem kell.

Yan a gyermekeknek is néhány oly kínos betegségük, melynek 
meggyógyítója csak a zsir (sír) : mert »odalent már nem íáj semmi!«... 
Szegény a nép s a legzordabb időben is szinte csórén (meztelen) és



mezítláb futkároz a sok kicsi gyermek, . A  meghűlésből kapja a 
hurutot (köhögés), mely ha nem viszi is sírba, de megmaradhat 
heptika, vagyis kehésség (száraz köhögés) alakjában; valamint az 
apró is ha kiver (himlő kiüt) rajta s kiheverné is épen, mindazon
által egész életére aprókőttes, vagyis ripacsos marad (himlőhelyes). 
De úgy ez, mint a csomó (difteritisz) halálos végű járvány. Aki 
beleesett, az szegényke bezzeg teljesíti a rosszasága miatt szülőitől 
hallott rossz kívánságokat: suvadj meg, nyuvadj meg, dögölj meg, vess 
bőrt (mind a meghalásra vonatkozó átkozódások), mert már halálán 
van (haldoklik). Hogy vergődik szegényke! De végül is csak meg
mered (kihűl, megmerevül); aki ránéz* látja, hogy iott muritt (oláhul, 
meghalt) s a faluban szétfut a hír, hogy elpatkolt ez is (meghalás- 
nak cinikus kitétele).

Kiterítik szépen a nyútó padra (ravatal) s bezzeg most, fel 
tudják öltöztetni szép, jó, új ruhába, most, amikor úgy sem hűlhet 
meg többé, mert kicsi teste egészen kihűlt már . . .

Eső után köpönyeg,
Halál után borleves / .  . . .

Játék.
(Kedveskedő szók, játékszerek és játékok neve.)

Az irtomnyi, fikarcnyi, picinkó (kedveskedő kicsinyítő szók) 
bubától (kis gyerek) kezdve a kamasz gyermekekig .egyebet se csinál 
csak játszik a sok kicsi pocok (kedveskedő nevezgetése a kis gyer
meknek). Ugyan minden alkalmat megragadnak annak találgatására, 
hogy közülök mejik az angyal, de mindenik cserepességben (helytelen
ség neve, mely mindenesetre kapcsolatban állhat a törött cserepe van 
kitétellel) egy-egy eleven ördög. Játékszerük: fütyürü (síp), csirip 
(szintén síp), betykő (kavics), perészlen (pörgettyű), doromb (szájmuzsika), 
csákja (csontkorcsolya), korcsija (kézi szánkó), guja (kis fa) és lapta 
(labda), melyet^ kopóba is hanyítnak (magasra dobnak).

A  Kiss Áron gyermekjáték-gyűjteményében felsorolt játékokból 
legtöbb vagy változatlanul, vagy csak igen csekély módosulással 
nálunk is megvan. így  az ujjasdi az 1. lapon, a Gyi lovam, A puly
kának ződ a lába, Egyedem begyedem, Fát vágok, fát és a hintázó 
mondókák, a cikázás, az elfogás játék, vagyis a bárányozás és ülüzés, 
a gyürüsdi, Aranyláncom cérna, ostorcsapó, hidasjáték, Gén, cen, cen — 
dur, dur, dur. . kéró'sdi, betykőverés, pittyantós, bicskajáték, kariká- 
zás, pergettyü, brugattyu stb.

Nagyobb eltérést mutató, többnek összetételéből alakult játékok 
nálunk, pl. a fürdés utáni mondóka:

Pap vagyok, prédikálok, 
Nincsen székem, csak fennállók, 
Galuskákot hanyigálók . . .  
Sajt-e, vaj, orda? . . .

vagy ez a kiolvasó mondóka: —  Jer velem. — Hova ? — Kernen-
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cébe. — Hol kemence? — Házba. — Hol ház? — Víz elvitte. — 
Hol víz ? — Bika megitta. ■—- Hol bika ? — Fészi megütte..  .

A  csiprosdi játéknál pedig nálunk csiporrontás (csupor. . . )  is 
szerepel, t. i. ha keresztültörnek a körön.

Mindezekből mutatványul hadd álljon itt ez a pár :
1. Körben táncolnak a gyermekek és minden fordulatkor egyik 

hátraarcot csinál, miközben karban mondják:

Fehérice, márca 
Én galambom Kovács Zsuzsa 
Fordujon meg hátra!

S mikor mindenik kifordult már, akkor egyenként visszafor
dulnak s ismét előlkezdik, szóval ez az eddig még föl nem fedezett 
perpetuum mobile.

2. A  kéró'sdi. Először kettő megy az ülő csoporthoz, s ennek 
fejétől kéri:

— Kapitány űr kűdeti, — Én leányom el nem adom
Kelméd lányát kéreti, Csűri csidma nékűl,
Szebbiket, jobbikot, Láda ruva nékűl,
Karcsú magasabbikat. Fődig érő fátyol nékűl,

Kerek kalács nékűl.

— Ha nem, bizon el se nyeri 
Sári vári sorkantyuját,
Gyöngyből kötött koszorúját. . . 
Kérd ki leán a ruvát.

S a megszólított ha kitalálja, hogy a kérők közül melyiknél
van a ruva (kendő), elviszik; ha nem, akkor nála nélkül sietnek el,
visszakiáltva, hogy

Maradjon az annyának 
Mosogató ruvának! . . .

A  lapinkázás: ez egy csutakból, rajta egy deszkából s ennek
két végén két gyermekből áll, - kik úgy ingadoznak föl és le,
mint a mérleg serpenyői. Ilyenkor csángálni is szoktak (félrebillent) 
a kis hamisak. A  csuklizás két tojásnak összeütése annak megtudása 
végett, hogy melyik nem törik e l ; a ravaszabbak e célra fatojást 
(fából esztergáltat) használnak és természetes, hogy csak az nem 
törik el. Kókát is raknak; a felrovott nagy fahasábokat úgy rakják, 
hogy négyszögletes toronyalaku magas építmény származik; sokszor 
két emelete is van, melyekbe bemásznak és játszanak s kettős ennek 
is haszna, mert ezalatt a nyers fahasábok száradnak. A  gombozásnak 
nyerőzés itt a neve s a kotlósdi egyik változata. Midőn ketten ját
szanak és a jukba dobandó két gomb ettől két egyforma távolságra 
esik, szimuszt konstatálnak az ügyfelek. Nagy esőzés után az áramló 
víz elé lábodát is szoktak tenni (kis kerék, melyet a víz hajt).

4
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E játékokat, s főkép a laptázást a felnőttek is űzik és ez 
arról tanúskodik, hogy a szegénység, sok munka, betegség, baj és 
pörösködés mellett is mindig természetes és mindig vidám lelkű a 
gyergyói székely. *

Népirodalmi termékek.

I. Dalok.

1. Török Lina vetett ágyát A Kádárné káposztát főz,
Magosra vetette, Eeje felett menyen a! gőz,
Kúti Tamás a kalapját Hánnya-veti a kalánnyát:
Pajta felejtette. Kinek agygya Mári lánnyát ?

Ne búsujjon szegén feje:
Add ki babám kalapomot, Euszka Pista lesz a veje.
Tegyem a fejembe:
Hogy ne néjzen annyi csalfa (Mindhármat Ditróban és Szent-

mikloson is hallottam.)Eagyogó szemembe.

2. Én azt megtSszem, 4. Tilalom a szerelem
Katát elveszem; A babámot ölelem,'
Én aluszom, ő dogozik, Mer én ötöt szeretem!
Méges megverem.

3. Sárog csitkó, rezes sujtás. . .  szeretőm egy barna,
Este hova menyünk pajtás? Elhagyott a nagy marha!
Emez utcán végig menyünk (Szentmiklós és Tekerőpatak között
Kádárékni bé es nézünk. hallottam.)

II. Mondák-. . '
1. Gyergyó. Még senki sem lakott ezen a földön, melynek ma 

Gyergyó a neve, amidőn az egyszeri ember s a felesége ebbe a szép 
tündérkertbe vetődött.

Mielőtt azonban bejöttek volna, egyik előbb kikémlelte s lát" 
ván szép kéklő bérceit és aranykalászos mezőit s tarka rétéit, nagyon 
természetes, hogy ily hívogató szóval tért vissza a kémszemle után 
társához: »Gyér jó!« így keletkezett Gyergyó.

2. Vasláb. Egy katona menekült az ellenség elől; lováról csur
góit a hab. Egy meredek sziklán kellett csak keresztüljönnie, s 
akkor mentve van. S midőn lova ezt a hihetetlennek látszó utat is 
meg tudta tenni, midőn mentve volt, megcsókolta lovát és megvere
gette nyakát ez elismerő szavak kíséretében: »A  te lábad vasláb.« 
Innen lett Vasláb a neve a Gyergyó szélén, amaz emlékezetes szikla
bérc lábánál elterülő községnek.

3. Hiripné vára. A gonosz Hiripné két ledér ifja Gyergyó 
hajadon lányait sorra rabolta el, akik a gyalázat után Hiripné rab*

* Yö. még a szerzőnek Gyermekjátékok c. cikkét Nyr. 27 : 139.
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szolganői lettek. Midőn Ábrahám és Domokos markos legényeknek 
szeretőit is elrabolták, seregükkel ezek a várkastélyt lerombolták s 
kiirtották a gaznépet. Szentmiklós közelében a Várdombon most is 
látszik omladvány s szomszédságában az Ábrahám és Domokos nevű 
szikla örök emléke lesz a két bátor székely legény hőstettének.

4. A nagy Gohárd. Szentmiklós határában emelkedik égnek egy 
szikla, melynek megvizsgálására németek jártak be, amelyet azonban 
oly keménynek találtak, hogy nem győzték eleget mondani: Zu hart. 
így lett ama bérc neve Cohárd.

5. Bárkainé. Ditró közelében emelkedik Kőszálalja, hol Bárkainé, 
táltos asszony lakott. A róla szóló monda már megjelent a Magyar 
Nyelvőrben Paal Gyula közlésében, úgy amint tollba mondta neki 
valamelyik ditrói székely (1. Nyr. 4:177). Itt csak amit még hal
lottam Bárkainéról, s amit nem találtam benne ama közlésben, arról 
egy pár szót: Bárkainénak, a táltos asszonynak, olyan lova volt, 
hogy hátulsó lábapatkójának nyoma a kőszál alatt volt látható, s 
első lába patkójának nyoma a Sármány-hegyen, tehát mintegy öt 
kilométer távolságot lépett át egy lépésével. S maga a táltos asszony 
a világ végét, a világ felfordulását is megjövendölte, amely akkor 
következik be, midőn diősarku (magas) cipőben járnak a nők. S az 
az időpont éppen most van s eléggé felfordult világban is élünk 
most csakugyan!

5. Mézes háború. 1848-ban lenientek a jó ditróiak az ellensé
ges indulatu oláhokhoz Hódostetőre, hogy tanítsák meg őket kesz
tyűbe dudálni. Az oláhság azonban rokonának látogatására menekült: 
a rengeteg erdők vadonába. Harcias atyánkfiai csak mézet találtak, 
s így esett meg egy olyan háború, hol rendkívül sok — nem oláhot, 
hanem — mézet pusztítottak e l! . . .

III. Verses mondókák.
Azétt jöttem tühozzátok Este nálunk bál lesz,
Van-e rütyü pálinkátok? Három mozsikás lesz,

Mind a három vak lesz 
Güvek — Bolond, aki ott lösz.
Szökjék ki a szüved!

Csütörtökön délután 
Fut a kopó nyúl után.

Feri, Feri, férre veri,
A macskákot mëgnyergeli.

Fërkô !Degenyeget! „
Ha nem vesznek, eregelék. "  az el

Elek! Gergé!
Mikor lesz meleg? A pipéket ver bé.

Este jere nálunk,
Az ereszbe hálunk, 
Macskafarkat vacsorálunk.

Hej te ecsén mijen vagy, 
Lábad kurta, fejed nagy, 
Merő komédia vagy.
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Miatyánk! 
Nincsen fánk: 
Nem fő meg a 
Káposztánk, Ősz tán 

Bosztán.

Jóska, Jóska, babóska, 
Ördögöknek anyőssa.

llopták ! 
Bocskorták. Tele has 

Üres kas 
Ha haza méssz 
Botot kapsz !

Istirimfi, topánka, 
Megehült a leánka.

IV . Á llathang-utánzás.

Mit nyávog a macska ? Kérdjük: —  Kihez méssz férhéz ? — 
Miához (Mihályhoz). — Mikor méssz férhez ? —  Nyáron. — 8 hány 
párnád van ? —  Három!

V . Közmondások, szólásmódok, hasonlatok.

Abba jár, mind Sáska a piros csizmába (esze ágában sincs). 
Akkor lássam, mikor a nyakam csigáját (sohase).
Akár a lovaknak beszéjjek (hiába beszélek).
Annyi, mind a sár (nagyon sok).
A sárga és fehér legénnel harcolt (túrós puliszkát evett).
A  tótok lovának es ijenkor vette el a hideg a szavát (tréfás 

megjegyzés a fagyoskodó emberre).
Azt se mondta: cseréjjünk pipát (semmit se szólt).
Azt se monta: fél kalap (ugyanez értelem).
Csúfabb a hátramaradásnál (ami nem sikerül, arra mondják). 
Dali veres hoppi kék (tréfásan arra, ami nincs).
Elég a neki (folytatólagos beszédnél, midőn egyikről áttér a 

más tárgyra).
Hoca s me (eladásnál, a. m. nincs hitel).
Hálá pipéknek! (midőn nincs minek hálálkodni).
Meddig egy falás kenyer nékül (megszólítás mikor találkoznak) ? 
Mit a szeme meglát, keze nem hagy ott (tolvaj).
Nagy gazembernek adsz enni (nagy g. vagy).
Nannyám kontya! (fitymáló szólás).
Nem ver búzát belülied (midőn valaki fél, hogy az eső meg

veri, annák mondják),
Ojan, mind Bee Ádám (ronda).
Ojan, mind a Samu nadrágja (rongyos).
Pad alatt a pócon (tréfásan mondják, ha valaki keres).
Ügy áll rajta, mind a vetéskapu (rosszul).
"Úgy ért hozzá, mind a ló az ábécéhez (nem ért hozzá). 
Utazik, mind Nagy Pali.
Még a leghosszabb országúinak es van —  vége !





1. Simonyi Zsigmondi,: A  M AGYAR SZÓREND. (Ára
másfél korona.)

2. Simái Ötion:, MÁRTON" JÓZSEF MINT SZÓTÁR
ÍRÓ. (Á  ra másfél korona.)

3. Kocsis Lénárcl: A  M ONDATRÉSZEK BRASSAI
MONDATELMÉLETÉBEN. (Ára másfél korona.)

4. Simonyi Zsigrnond: TRÉFÁS N É PM E SÉ K  ÉS
ADÓ MÁK. Nyelvjárási olvasókönyv. (Ára másfél 
korona.)

5. Simonyi Zsigrnond: AZ ŰJ HELYESÍRÁS szövege
és magyarázata, bővített szójegyzékkel, (Ára 1 kor., 
vászonboritékban másfél korona.)

6„ Rubim/i Mózes: KÉT TANULMÁNY A NYELVÉ
SZET S A NYELVMŰVELES TÖRTÉNETÉBŐL. 
Grimm és Révai. A  mond ólat. (Ára 1 korona.)

1. Gombocs Zoltán: NYELVTÖRTÉNET ÉS LÉLEK- f
TAN, (Ara egy korona..)

8. Simonyi Zsigrnond: HELYES MAGYARSÁG. (Ára
két korona, egész vászonkötésben három korona.)

9. Varga Ignác, Szabó Dezső, Kertész Manó: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

10. Nagy Sándor: A  V Á C I N Y E L V JÁ R Á S . (Ára
két korona.)

11. Simonyi Zsigrnond: ELVONÁS (elemző szóalkotás).
(Ára másfél korona.)

12. Székely Ábrahám: ALAN YTALAN  MONDATAINK
ALAN YÁRÓL. (Ara másfél korona.)

13. Erdélyi Lajos, Borger Antal, Szemkő Aladár: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

14. Simái Ödön: DUGONICS MINT NYELVÚJÍTÓ.
(Ára másfél korona.)

Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.





1. Simányi Zsigmond; A M AGYAR SZÓREND. (Ára
másfél korona.)

2. Simái Ödön: MÁRTON JÓZSEF MINT SZÓTÁR
ÍRÓ. (Á ra másfél korona.)

3. Kocsis Lénárd: A  M O NDATRÉSZEK BRASSAI
MONDATELMÉLETÉBEN. (Ara másfél korona.)

4. Simonyi Zsigmond: TRÉFÁS N É PM E SÉ K  ÉS
ADÓ MÁK. Nyelvjárási olvasókönyv. (Ára másfél 
korona.)

5. Simonyi Zsigmond: AZ ŰJ HELYESÍRÁS szövege
és magyarázata, bővített szójegyzékkel. (Ára 1 kor., 
vászomboritékban másfél korona.)

6. Rubinyi Mózes: KÉT TANULMÁNY A NYELVÉ
SZET 8 A NYELVMŰVELES TÖRTÉNETÉBŐL. 
Grimm és Révai. A  mondolat. (Ara 1 korona.)

7. Gömböce Zoltán: NYELVTÖRTÉNET ÉS LÉLEK
TAN. (Ara egy korona.)

8. Simonyi Zsigmond: HELYES MAGYARSÁG-. (Ára;
két korona, egész vászonkötésben három korona.)

9. Varga Ignác, Szabó Dezső, Kertész Manó: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

10. Nagy Sándor: A  V Á C I N Y E L V JÁ R Á S . (Ára
két korona.)

11. Simonyi Zsigmond: ELVONÁS (elemző szóalkotás).
(Ára másfél koroma.)

12. Székely Ábrahám: ALAN YTALAN  MONDATAINK 
ALAN YÁRÓL. (Ára másfél korona.)

13. Erdélyi Lajos, Horger Antal, Szemkő Aladár: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

14. Simái Ödön: DUGONICS MINT NYELVÚJÍTÓ.
(Ára másfél korona.)

Budapest, az Aihenaeum r.-t. könyvnyomdája.





NYELVÉSZETI FIZETEK.
1. Simonyi Zsigmond: A MAGYAR SZÓREND. (Ára

másfél korona.)
2. Simái Ödön: MÁRTON JÓZSEF MINT SZÓTÁR-

r  r  r

IRO. (Ara másfél korona.)
3. Kocsis Lénárd: A MONDATRÉSZEK BRASSAI

MONDATELMÉLETÉBEN. (Ara másfél korona.)
4. Simonyi Zsigmond: TRÉFÁS NÉPMESÉK ÉS* / . . / f 

ADOMAK Nyelvjárási olvasókönyv. (Ara másfél
korona.)

5. Simonyi Zsigmond: AZ ÚJ HELYESÍRÁS szövege
és magyarázata, bővített szójegyzékkel. (Ára 1 kor., 
vászonboritékban másfél korona.)

6. Rubinyi Mózes: KÉT TANULMANY A NYELVÉ
SZET S A NYELVMŰVELES TÖRTÉNETÉBŐL. 
Grimm és Révai. A mondolat. (Ára 1 korona.)

7. Gombocz Zoltán: NYELVTÖRTÉNET ÉS LÉLEK
TAN. (Ara egy korona.)

8. Simonyi Zsigmond: HELYES MAGYARSÁG. (Ara
két korona, egész vászonkötésben három korona.)

9. Varga Ignác, Szabó Dezső, Kertész Manó: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

10. Nagy Sándor: A V Á C I N YELVJÁRÁS. (Ára
két korona.)

11. Simonyi Zsigmond: ELVONÁS (elemző szóalkotás).
(Ára másfél korona.)

12. Székely Ábrahám: ALANYTALAN MONDATAINK
ALANYÁRÓL. (Á ra másfél korona.)

13. Erdélyi Lajos, Horger Antal, Szemkő Aladár: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

14. Simái Ödön: DUGONICS MINT NYELVÚJÍTÓ.
(Ara másfél korona.)

Budapest, az Atkenaenm r.-t. könyvnyomdája.





1. Simányi Zsigmond: A MAGYAR SZÓREND, (Ára
másfél korona.)

2. Simái Ödön: MÁRTON JÓZSEF MINT SZÓTÁR
ÍRÓ. (Ára másfél korona.)

3. Kocsis Lénárd: A MONDATRÉSZEK BRASSAI
MONDATELMÉLETÉBEN. (Ára másfél korona.)

4. Simonyi Zsigmond: TRÉFÁS NÉPMESÉK ÉS
ADOMÁK. Nyelvjárási olvasókönyv. (Ára másfél 
korona.)

5. Simonyi Zsigmond: AZ ŰJ HELYESÍRÁS szövege
és magyarázata, bővített szójegyzékkel. (Ára 1 kor.. 
vászonbori tékban másfél korona.)

6. Rubinyi Mózes: IvÉT TANULMÁNY A NYELVÉ
SZET S A NYELVMŰVELÉS TÖRTÉNETÉBŐL. 
Grimm és Révai. A mondolat. (Ára 1 korona.)

7. Gombocz Zoltán: NYELVTÖRTÉNET ÉS LÉLEK
TAN. (Ára egy korona.)

8. Simonyi Zsigmond: HELYES MAGYARSÁG. (Ára
két korona, egész vászonkötésben három korona.)

9. Varga Ignác, Szabó Dezső, Kertész Manó: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

10. Nagy Sándor: A VÁCI NYELVJÁRÁS. (Ára
két korona.)

11. Simonyi Zsigmond: ELVONÁS (elemző szóalkotás).
(Ára másfél korona.)

12. Székely Ábrahám: ALANYTALAN MONDATAINK
ALANYÁRÓL. (Ara másfél korona.)

18. Erdélyi Lajos, Horger Antal, Szemkő Aladár: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

14. Simái Ödön: DUGONICS MINT NYELVÚJÍTÓ. 
(Ára másfél korona.)

Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.



% MAGYAR NYELV %
A m űvelt közönségnek a M agyar Tudományos A k a

démia könyvkiadó bizottságának m egbízásából irta

S1MOTY1
E lső  r é s z : A magyar nyelvnek 
élete. Nyelvünknek eredete és roko
nai. Idegen hatások. Nyelvtörténet 
és nyelvemlékek. A népnyelv és a 
nyelvjárások. Irodalmi nyelv, nyelv
újítás, nyelvhelyesség.

M ásod ik  r é s z : A magyar nyelv
nek szerkezete. Hangok, hangvál
tozások, helyesírás. A szójelentések 
viszontagságai. Összetétel és szó
képzés. Szófejtés. Ragozás. Mon
dattan.

Második, javított kiadás egy kötetben. Két térképpel 
és a Halotti Beszéd s a hangok képzésének rajzával. 

t

Ara díszes vászonkötésben tíz korona.

»Simonyi Zsigmond munkája első sorban a nagy
közönségnek szól, de nincs a. magyar nyelvészet
nek fontosabb problémája, melyről itt alapos 
tájékozást ne találhatna még a szakember is, a 
más téren működő nyelvésznek pedig ez a munka 
kitűnő tanácsadóul szolgál, minden, a magyar 
nyelvészetet érintő kérdésben.« (Heinrich Gusz
táv, Ásbóth Oszkár és Lehr Albert —  az 
akadémiai nagy és mellékjutalómról szóló jelen

tésben. Akadémiai Értesítő 1893., 351.

7&AGYAR IfELIÉSZET
Irta SIMONYI ZSIGMOND.

Középiskolák legfelső osztályainak -és tanító
képző intézeteknek. *  Ára. egy korona.



He l y e s  m a g y a r s á g
a hibás kifejezések, a IRTA 
kerülendő idegen szóks 2 S
a helyesírás szotaraval. 8-adrét aiak, 2x2 lappal
Ára egész vászonkötésben három korona.

Tartalma: Bevezetés.— Helyes mondatszerkesz
tés. Az egyszerű mondat fajai. A mondatrészek 
szerkesztése. A szórend. Az összetett mondat. —- 
A szók, szólások és szóalakok használata. 
A szók megválasztása. Idegen szók, nyelvújítási 
szók, tájszók. Rokonértelmű szók. Szólások. A  be
szédrészek használata. Igeragozás, nóvragozás. —  
A helyes kiejtés és a helyesírás. —  Szótár. 
^  (A szótári rész száztizenegy lapra terjed.) •cx>

%Z UJ HELYESÍRÁS
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter 1903. 
m árcius 14-én 862. szám alatt kelt rendeletével 
kiadott m agyar iskolai helyesírás szövege és ma- 
c<5'c<j'c<j' gyarázata, bővített szőj egyzékke],

Irta S1MONY1 ZSIGMOMB.
r

Sf Ara vászonborítékhan 1 korona 30 fillér. %

(Egyetlen magyarázatos kiadás, mely a helyes
írási szabályoknak hiteles, hivatalos szövegét 
teljesen magában foglalja. Bő magyarázataival 
egyszersmind vezérkönyvül szolgál az Iskolai 

helyesírás című füzethez.)







13. Erdélyi Lajos, Horger Antal, Szemkő Aladár: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

14. Simái Ödön: DUGONICS MINT NYELVÚJÍTÓ.
(Ára másfél korona.)

15. Simonyi Zs. (Bartha J., Melich J. és Szilasi M .):
A  NYELVTÖRTÉNETI SZÓTÁRRÓL. (Ára 1 K.)

16. Berze Nagy János: A  HEVESMEGYEI N Y E L V 
JÁRÁS. (Ára másfél korona).

17. Béke Ödön: A  P Á P A V ID É K I N YE LVJÁ RÁ S. 
(Ara két korona.)

18. Gácser József: TELEGDI MIKLÓS NYELVE, külö
nös tekintettel a mondattanra. (Ára két korona.)

19. Valló Albert, Ágner Lajos, Szenttamási János és
Stan Vazul: KÖLCSÖNÖS HATÁSOK A  H AZAI 
N Y E L V E K  KÖZT. (Ára másfél korona.)

20. Szűcs István és Gencsy István: NYELVJÁRÁSI
TANULMÁNYOK. (Ara másfél korona.)

21. Kertész Manó: ANALÓGIA A  MONDATSZER
KESZTÉSBEN. (Ára két korona.)

22. Vértes József: A  GYERMEKNYELV HANGTANA.
(Ára egy korona.)

23. Szegleti István: A  FŐNÉVI IGENÉV ARAN Y
JÁNOSNÁL. (Ára egy korona.)

24. Réger Béla: A  HATÁROZOTT NÉVMUTATÓ.
(Ára másfél korona.)



1. Simonyi Zsigm.: A MAGYAI! SZÓREND. (11ja K.)

2. Simái Ödön: MARTON JÓZSEF MINT SZÓTÁR-
r  f  f

IRO. (Ara másfél korona.)

3. Kocsis Léndrd: A  MONDATRÉSZEK BRASSAI
MONDATELMELETÉBEN. (Ara másfél korona.)

4. Simonyi Zsigmond: TRÉFÁS NEPMESÉK ÉS
ADOMAK. Nyelvjárási olvasókönyv. (Ára l 1̂  K.)

r  r r
5. Simonyi Zsigmond: AZ UJ HELYESÍRÁS szövege

és magyarázata. (Vászonborítékban másfél korona.)

6. Rubinyi Mózes: KÉT TANULMÁNY A NYELVÉ
SZET S A NYELVMŰVELÉS TÖRTÉNETÉBŐL.F
Grimm és Révai. A mondolat. (Ara 1 korona.)

7. Gömböce Zoltán: NYELVTÖRTÉNET ÉS LÉLEK
TAN. (Ara egy korona.)

8. Simonyi Zsigmond: HELYES MAGYARSÁG. (Ára
két korona, egész vászonkötésben három korona.)

9. Varga Ignác, Szabó Dezső, Kertész Manó: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)

10. Nagy Sándor: A VÁ CI NYELVJÁRÁS. (2 K.)

11. Simonyi Zsigmond: ELVONÁS (elemző szóalkotás).
(Ára másfél korona.)

, " ' ' . . ■ " "  • . "  v "V

12. Székely Abrahám: ALANYTALAN MONDATAINK
ALANYÁRÓL. (Ára másfél korona.)

Folyt, a boríték 3. lapján.

Budapest. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. könyvnyomdája.







HELYES MAGYARSAG
a hibás kifejezések, a ÍRTA 
kerülendő idegen szók s
a helyesírás szótárával. 8-adrét aiak, 2 12  iappai.

Tartalma : Bevezetés. — Helyes mondatszerkesztés. Az egy
szerű mondat fajai. A  mondatrészek szerkesztése. A  szórend. 
Az összetett mondat. — A szók, szólások és szóalakok hasz
nálata. A  szók megválasztása. Idegen szók, nyelvújítási szók, 
tájszók. Rokonértelmű szók. Szólások. A  beszédrészek haszná
lata. Igeragozás, névragozás. — A helyes kiejtés és a helyes
írás. — Szótár. (A  szótári rész száztizenegy lapra terjed).
A ra  egész vászonkötésben......................................  3 korona.

MAGYAR NYILVESZET
Iita SIMONYI ZSIGMOND. — Középiskolák legfelső osz
tályainak és tanítóképző intézeteknek. — Ara 1 korona.

■' . r f

Segédkönyvül engedélyezve 2956/903. szám a.

ISKOLAI HELYESÍRÁS
Az 1903. márczius 14-án kelt rend. kiadott 
iskolai helyesírás szövege és rövid 
magyarázata bővített szójegyzékkel.
Közép- és polgári iskolák és tanítóképzők használatára

írta S I M O N Y I  Z S I G M O N D .  
Ára 50 fillér. #  Ára 50 fillér.



1. Simonyi Zsigm.: A MAGYAR SZÓREND. (11js K).
2. Simái Ödön: MÁRTON JÓZSEF MINT SZÓTÁR

ÍRÓ. (Ara másfél korona.)
3. Kocsis Lénárd: A MONDATRÉSZEK BRASSAI

MONDATELMÉLETÉBEN. (Ára másfél korona.)
4. Simonyi Zsigmond: TRÉFÁS NÉPMESÉK ÉS

ADOMÁK. Nyelvjárási olvasókönyv. (Ára 1J/2 K).
5. Simonyi Zsigmond: AZ ÚJ HELYESÍRÁS szövege

és magyarázata. (Vászonboritékban másfél korona.)
6. Rubinyi Mózes: KÉT TANULMÁNY A NYELVÉ

SZET S A NYELVMŰVELÉS TÖRTÉNETÉBŐL. 
Grimm és Révai. A mondolat. (Ára 1 korona.)

7. Gombocz Zoltán: NYELVTÖRTÉNET ÉS LÉLEK
TAN. (Ára egy korona.)

8. Simonyi Zsigmond: HELYES MAGYARSÁG. (Ara
két korona, egész vászonkötésben három korona.)

9. Varga Ignác, Szabó Dezső, Kertész Manó: NYELV
JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Á ra másfél korona.)

10. Nagy Sándor: A VÁCI N YELVJÁRÁS. (2 K.)
11. Simonyi Zsigmond: ELVONÁS (elemző szóalkotás).

(Ára másfél korona.)
12. Székely Ábrahám: ALANYTALAN MONDATAINK

ALANYÁRÓL. (Ára másfél korona.)
13. Erdélyi Lajos, Horger Antal, Szemkö Aladár: NYELV

JÁRÁSI TANULMÁNYOK. (Ára másfél korona.)
14. Simái Ödön: DUGONICS MINT NYELVÚJÍTÓ.

(Ára másfél korona.)
15. Simonyi Zs. (Bartlia J., Melich J. és Szilasi M. közre

működésével) : A  NYELVTÖRTÉNETI SZÓTÁR
RÓL. (Ára egy korona.)

16. Berze Nagy János: A HEVESMEGYEI NYELV-r > r ...
T A T? A Q ( A r*a m á a í ’p l IrnTHTlH,!.




