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B E V E Z E T É S .

1. A k özség  rövid története és  n ém et telepítése.
Az alább következő fejtegetéseinkben elsősorban a Buda

örsön meglevő, majd a különböző történeti munkákban fellelhető 
adatokra támaszkodunk.

A község németekkel való betetepítését illetőleg, a «Zichyek 
nemzetségi levéltáré»-ban (Zsély-2elovce, Nógrád m.) akadtunk 
rendkívül értékes oklevelekre.

Budaörs igen vázlatos történetét Bonomi Jenő «Das Kirchen
jahr in Spruch und Brauch der deutschen Gemeinde Budaörs» 
című német szakdolgozatában olvashatjuk (Budapest, 1931/32. 
tanév); ugyanaz a történeti rész szerepel a doktori értekezésében 
is, ő azonban kiváltképpen a vallási folklorisztikára vonatkozó 
tényeket domborítja ki.

A község legelső történeti említésekor Urs,  Yr s  és WrS 
néven szerepel, mégpedig az 1296-, 1396- és 1425-ben keltezett 
oklevelekben.1

A helység a szomszédos S a s a d mellett feküdt, amely a 
mai Budaörs és a főváros közötti területet foglalta el. Sasad 
1256 táján a Nana— Beszter jobbágynemzetség birtokában volt.2

1282-ben a községet a telki apátsággal kapcsolatban v i l l a  
K e c h k e k v o e r s  néven említik.3 Knauz szerint4 a községnek 
1296-ban Paulusz nevezetű lelkipásztora volt.

Báthory István országbírónak 1427 jún. 29-én kelt határ
járó leveléből kitűnik, hogy E ö r s, amely akkoriban kis falu volt, 
György, esztergomi érsek birtokához tartozott; a határt Eörs és

1 Csánki Dezső : Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. Buda
pest, 1897. I. k. 14. 1.

2 Borovszky Samu : Pest vármegye monográfiája. Budapest, I. k. 45. 1.
3 Cbánki D .: Id. m. I. k. 14. 1.
* Ferdinandus Knauz : Monumenta ecclesiae Strigoniensis, tomus 2. ab 

A. 1273 ad A. 1321. Strigonii. 1882. II. k. 390. 1.
1*
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Sambok (Zsámbék) között járták meg. Ez utóbbi a maróti bán 
fiáé, Lászlóé volt.1

Igen valószínűnek látszik, hogy «Eörs» helysége már 1427 
előtt is az esztergomi érsek tulajdonát képezte, t. i. Rupp Jakab 
könyvében is1 2 * olvasunk Chudor nevű «esztergomi-érséki neme
sekéről, akik Eörs-re valók voltak. De már az 1390. évre is meg
állapíthatjuk a középkori Budaörs hovátartozását: Zsigmond, 
magyar király, abban az évben a «szazadéi (sasadi) és «Urs»-i 
(örsi) egyházakat, ezek jövedelmét, összes járadékait és véduri 
jogát a sz. Adalbert egyháza kanonokainak ajándékozta.8

1464-ben a község Sásad, Keszű (Budakeszi), Buda és Pest 
mellett, Eürs néven szintén szerepel a II. Pius pápa által kivált
ságolt plébániák között.4

1506-ban a pálosrendi szerzetesek és a «Garam melletti 
bencések» között hosszabb perlekedés után megegyezés jött létre, 
melynek értelmében Örs és Ö-Bűda-Örs puszták jövedelmét 
egymás között tartoztak felosztani.5 A község Ü veijsz basának 
1579-ben 48’118 akcse adót fizetett.6

Budaörs 1659-ben a Zichy-család birtokába jutott. Gróf Zichy 
István 1659 júl. 30-i keltezéssel úgynevezett «donatio mixta»-ban 
részesült s ez az óbudai és visegrádi uradalmak, továbbá az akkori 
Pilis megye 11 helységén kívül, Budaörsöt is magába foglalta.7

A 150 évig tartó török hódítás Budaörsöt sem kímélte meg: 
1685-ben8 kihalt, feldúlt, majd 1690-ben az elpusztult helyek 
között említik az összeírások.9

1 A Zichyek nemzetiségi levéltára (Rövidítése : A Zichyek nemz. lv lt.). 
205. fase. 1 iratcsomó, 7. sz. akta. A határjáró levél eredetije az esztergomi 
érseki levéltárban van. Az oklevél eredetijét Keresztély Ágost prímás 
1715-ben, máj. 22-én átírta, melynek 1770-ben készült hiteles másolata 
található a zsélyi levéltárban.

2 R upp Jakab : Magyarország helyrajzi története. Budapest. 3 kötet 
1870—76. I. k. 484. 1.

» U. o . : I. k. 48. 1.
4 Eszterle M. Ed it : A budakeszi német nyelvjárás hangtana. Buda

pest, 1929. (A NPhD. 41. sz.) 4. 1.
5 Rupp : Id. m., I. k. 48. 1. Ó-Buda-Örs Óbuda fölött feküdt.
6 Borovszky : Id. m. I. k. 45. 1.
7 Esztbkle : Id. m. 7. 1., Rupp : Id. m. I. k. 48. 1.
8 Bonomi : Id. m. 20. 1.
9 Borovszky : Id. m. I. k. 45. 1.



A következő évben, 1691-ben, Pest vármegye, az év jún. 7-én 
tartott üléséről bizonylatot ad ki, amely szerint a vármegye előtt 
ifj. gróf Zichy István nevében Kemény István nemes tiltakozik, 
mert Csék, Keszi és Ö rs pusztákat a szomszéd lakók maguk 
részére akarják elfoglalni.1

Ebben az időben kapcsolódik bele a németek telepítése 
Budaörs történetébe. Ezekben az évtizedekben az ország is csak
hamar rohamos fejlődésnek indul.

Közvetlenül Buda visszafoglalása után, de még ugyanabban 
az évben is (1686) már jöttek be németek Budára és ennek tő- 
szomszédságába.1 2

A földesurak is felismerték a helyzet komolyságát; belátták, 
hogy a szükséges munkaerő hiányában nem tudják földjüket kel
lőleg kihasználni.3 Ügy vélték, hogy a derék és szorgalmas német 
mesteremberben és parasztban leginkább találnak hasznos, mun
kaképes elemre. Már 1689-ben jelent meg a telepítési szerződé
seket szabályozó királyi rendelet,4 az ú. n. «I m p o p u 1 a t i o n s- 
pa t e n t » ,  amely különösen a német telepeseket részesítette 
előnyben.5 (Ezek a földesurakkal való telepítési szerződések majd
nem mindenütt egyformák voltak, de természetesen alkalmaz
kodtak a szükebb helyi viszonyokhoz.)

Pest-vármegyében terjedelmes telepítéseket vittek véghez. 
Budán ősi lakosok voltak a németek, ezek azonban nem voltak 
nagy számmal.6

Az új telepítések folyamán azonban tekintélyesen megsza
porodott a számuk. Telepítettek magyarokat, tótokat és keresz
tény pápista vallású rácokat, de túlnyomóan németeket.7

A 18. sz. első éveiben nagyobb «sváb» telepítések történ
tek — írja Pest-vármegye monográfiája. 1690-ben I s a s z e g 
települt be, négy évvel később D u n a h a r a s z t i ;  majd Buda

1 A Zichyek nemz. lvlt. fasc. 205., 1., 12. sz.
* Das Deutschtum in Rumpfungarn. Budapest, 1928, 2. rész, 49. 1.
3 Borovszky : Id. m. 306. 1.
* Das Deutschtum in Rumpfungarn, 48 1. V. ö. még R. Kaindl : Ge

schichte der Deutschen in den Karpathenländern, 2 kötet, Gotha, 1907. 
II. k. 97. 1.

8 Eszterle : Id. m. 5. 1.
6 Borovszky : Id. m. I. k. 307.
7 U. o., I. k. 306. 1.
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környéke: Bu d a f o k ,  1706-ban, C s e p e 1-sziget, majd B u d a 
örs,  B u d a k e s z i ,  S o l y m á r  és H i d e g k ú t  fogadta be a 
német bevándorlókat. Ezeket a községeket 1718 táján a Zichy 
és a Szünyogh családok új telepesekkel látták el.1

Borovszky művének egy másik helyén azt olvassuk, hogy 
Budaörsön csak a szatmári békét (1711) követő években tele
pedtek le ném etek.i 2

Budaörs abban a korban gróf Zichy Péter tulajdona volt. 
A Budakeszi-vei való bérbeadó-szerződés 6. pontja3 alapján 
Budaörsöt is a budakeszi alattvalóknak adják bérbe, mégpedig 
három évre: «Praedia Budaörs et Csék ad triennium eisdem in 
arendam sunt elocuta a quibus praediis annuatim solvent 125 fl.» 
Eszterle sajnálja, hogy az általa közölt oklevelén már nem álla
pítható meg a keltezési év.4 Ez a ZiCHY-levéltár eredetije szerint 
1701. márc. 29.

Ez tehát ném ileg igazolja EszTERLÉ-nek azt a feltevését, 
hogy a budakeszi német telepítést a 17. sz. utolsó éveire, vagy 
a 18. sz. első éveire (lásd föntebb Borovszky adatait) kell tennünk.5

Valószínűbbnek tartjuk azonban, hogy Budakeszire közvetlen 
1700 előtt jöttek a német telepesek, mivel a bérbeadószerződésük 
1701-ből való, márpedig az ilyen szerződéseket rendszerint né
hány évvel a végleges elhelyezkedés után kötötték.

Vájjon melyik évre tegyük a budaörsi német telepítés idejét ? 
Kétségtelen, hogy később történt, mint a budakesziek telepítése. 
Mert p. o. egy 1715—20-beli conscriptióból Budaörs teljesen 
hiányzik.6 Űgylátszik bérbeadták a községet valakinek ezekben az 
években, mert különben a ZiCHYek módját ejtették volna, hogy 
betelepítsék.

Ha Budaörsön 1718 előtt találunk németeket, úgy ezek 
csak Budáról vagy Buda környékéről költözhettek oda szórvá
nyosan, nem egységes csoportban.

i U. o., II. k. 31. 1.
s U. o., I. k. 45. 1.
3 A Zichyek nemz. lvlt. 3. fase. NB et D. 473. sz.
4 V. ö. D. U. H. BI. I. évf. 2. sz. 98. 1.
5 Eszterle : Id. m. 10. és 12. 1.
6 0. A. Isbkrt : Geschichtliche Untersuchungen über das südwestliche 

ungarische Mittelgebirge und seine Bauernsiedlungen. Ung. Jahrbücher, X. 
k. 3. füzet. 1930. júl. 244. 1.
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Egyes tények megerősíteni látszanak azt a feltevést, hogy 
leginkább Budakesziről jöhettek német telepesek. Az akkori ok
levelek ismételten hozzák Budaörsöt és Budakeszit közelebbi 
kapcsolatba. Megállapítható p. o., hogy Sebastian S enn nevű 
gazda aláírta a budakeszi község «Cameralinspector» Georg 
Christoph ZENNEGG-el kötött bérbeadószerződését, amely 1711- 
ből való;1 de ugyanannak a SENN-nek aláírását ott látjuk a buda
örsiek gróf Zichy Péter özvegyével kötött szerződésen is. Arra 
következtethetünk tehát, hogy Budakesziről költözött Budaörsre. 
(Budaörsön még ma is s^m-nek neveznek egy a budai oldal felé 
néző dűlőt.)

1710-ben Budakeszit, Buda-Eörs és Csék pusztákat a fentebb 
említett Georg Christoph ZENNEGG-nek 8 évre árendába bocsá
tották 3000 rajnai forintért, a ZiCHY-család adósságainak a kamatai 
fejében; az oklevél záradékánál fogva a Zichyek nyolc év letel
tével, Szt. György napján megválthatják bérletüket, ha pedig ezt 
nem tennők, úgy az még egy további évre Zenneggö marad.1 2

A tulajdonképpeni «nagy» budaörsi német telepités évéül, 
mint általában megbízható évszámot, Czoernig után,3 1718-at 
teszik fel. Ezt a feltevést mi is plausibilisnek valljuk, bár nem 
tartjuk kizártnak azt sem, hogy 1719 vagy 1720-ban jöttek be a 
budaörsi németek. Feltevésünk igazolására 1721-ből származó 
oklevél szolgál.4

A szerződés elején t. i. szó esik arról, hogy az Berchényi 
Zsuzsanna grófnő és Budaörs lakosai között jött létre: «von Ihr 
frauen gräffin Neu aufgerichten Undt besäzten torff Budaörs In 
Wohnern». Továbbá a következőket olvassuk az oklevélben; 
« .. all die weillen das ob besagte tori! Budaörs aber Erst von 
Neuen mit In Wohnern besäzt und angelegt wirth», amiből azon
ban minden nehézség nélkül következtethetünk arra, hogy a szer
ződés megkötéséig, a bevándorlás óta, csak kevés idő telhetett el.

Ebben az oklevélben egyébként a telepesek kötelességeit, 
uradalmi beszolgáltatnivalóit és más efféle feltételeket állapítot
tak meg. Mindenekelőtt kaptak három szabad évet, hogy felépít-

1 A Zichyek nemz. lvlt. 3. fase. NB et D. 474. sz.
2 A Zichyek nemz. Ivlt. 3. fase. NB et D. 473. sz.
3 K. Czoernig : Ethnographie der Oesterreich-Ung. Monarchie, Wien 

1855. III. k. 258. 1.
4 A Zichyek nemz. lvlt. 3. fase. NB et D, 486. sz.
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hessék házaikat. Mindegyik házhelyhez szántóföld és rét is já r t: 
«ein Stükh akher sambt wisen.» A telepítésre alkalmas terület 
növelésére és fűtőanyagnak erdőt irthattak és fát vághattak.

Az uraság megengedte a szőlőültetést is s ezután 5 évig 
mentesek voltak a kilenced fizetése alól. A borkimérés újévtől 
Sz. Mihály napjáig az uradalomé, Sz. Mihálytól újévig azonban 
a községé.

Az uraság mindennemű mezei terményre, káposztára, borra 
kilencedet vet ki. Az új telepesek részére a kötelező heti robot
napot, vagy négy forint pénzbeszolgáltatást, a három szabad év után 
egy minden negyedik nap végzendő robotra változtatták, de a 
négy forint fizetése továbbra is kötelező maradt. A favágásra 
alkalmas területet az uraság jelölte ki.

Az úrnő előzetes engedélyére van szüksége annak, aki más
hova szeretne költözni; ebben az esetben ennek minden birtokát 
arravaló embernek adják át. Ha azonban valamelyikük meg
szökik, ingóságait mindaddig a község veszi kezelésbe, míg ezt az 
urasági tiszttartónak be nem jelentik.

A házakat kizárólag az uraság előírásai szerint kezdhették 
el építeni, eléjük hársfákat kellett ültetniök s ezeket jókarban 
tartani.

A község végül engedelmességet fogad az uraság által ki
jelölt tiszttartónak és a pontok hü teljesítésére kötelezi magát.

Az oklevelet az uraság részéről Zichy Zsuzsanna grófnő 
(született Berchényi Zs.) sajátkezű aláírásával és a Zichyek pecsét
jével látta el. A község nevében Sebastian Senn (lásd föntebb a 
róla említetteket), Christian Dintzl, Andreas S inger, S imon Freu 
és Adam Kassler írta alá az iratot; ennek dátuma: «Sámbék», 
1721. ápr. 21.

Mivel azonban a szerződés csak 6 évig bírt érvénnyel, azt 
1727. ápr. 24-én Zsámbékben újra megszövegezték és megerősí
tették. Ezen az új szerződésen lényegeset nem változtattak, hacsak 
nem azt, hogy az eddigi minden negyedik nap helyett, csak min
den nyocadikon tartoztak robotolni. A budaörsi német telepeseken 
ezzel mindenesetre igen könnyítettek. A robotolásra vonatkozó
lag még ezt olvassuk ebben a második bérbeadószerződésben : 
«der fűch kát mit füch, der keinss hat ohne selbigen».1 Az aktán

1 A Zichyek nemz. lvlt. 3. fase, et NB. 492. sz.
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Zichy grófnőnek és a következők aláírása található: Martin 
S chönle, községi bíró, Christian Dentzl, Michel Senn, Sebastian 
Arnolt és Jörg S chwartz esküdtek.

1730-ban Budaörsön az előbbivel teljesen megegyező szö
veggel megújították a szerződést, a melyhez a következőképpen 
hangzó utóiratot csatolták: «. . .  dieses Andter schreibt ich als 
dermahlig Richter in Nahmen der ganzen Gemein sambt zwey 
geschworenen. Michel Senn, Mathis S kirr, Christian Dentzel.1

Az utolsó ilyen szerződésre 1733-ban akadunk; ezt Óbudán 
kötötték1 2 éspedig: «biss heund über Sechs Jahr also 1739 biss fest 
des heiligen Georgy», rajta a községnek saját pecsétjét látjuk 
már. A pecséten szőlővel körülfont keresztet látunk következő 
német körírással:

BUDAÖRSER GEMEIN INSIGL (IA?)3

A község nevében aláírták: Martin Arnolt, «als angesezter 
richter», Johannes Richtscheit, Martin Bartischer, Michel Hass- 
linger és Hans Müller esküdtek.

1734-ben az uraság bérbeadja a budaörsi juhtenyésztőtele- 
pet és az uradalmi korcsmát. Az elsőt Candidus Miller kapja 
meg.4 Az utóbbit Josef Duntzinger5 kapja; (uradalmi korcsma alatt 
a mészárszéket és a borkimérést kell érteni.)

A község bírája 1736-ban Martin Harnodel, kisbírója Leonar- 
dus Harlocher.6

Ugyanaz a Harlocher 1738-ban a község bírája.7
Freck László tiszttartó 1734-ben házhelyet kap Budaörsön,8 

1738-ban pedig ugyanott 500 forintért házhelyet vesz, amelyhez 
néhány jobbágyot is adnak neki. Mivel Berchényi Zsuzsanna 
Budaörsöt csak zálogképpen bírta, a FRECK-kel való megegyezést 
fia, Zichy Miklós (1709—58), megerősíti.9

1 U. o .: 3. fase, et NB. 496. sz.
8 U. o . : 3. fase, et NB. 506. sz.
3 A pecsétviaszk széle letöredezett.
4 A Zicbyek nemz. lvlt. 207. fasc. 15. 5. sz.
3 U. o . : 207. fasc. 15. 8. sz.
0 U. o . : 207. fasc. 15. 7. sz.
7 V. ö. a Megkereszteltek anyakönyvét a budaörsi plébánián, 1738.
8 A Zichyek nemz. lv lt .: 6. fasc. 630. sz.
9 U. o . : 6. fasc. NB et C. 602. sz.
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Budaörs tehát 1738-ban Zichy Péteb fiának a tulajdona 
volt s úgylátszik ő épolyan nemesen gondolkozott, mint az apja 
és özvegy édesanyja, akik nagy gonddal és megértéssel viseltet
tek budaörsi német alattvalóik iránt

1738-ban épül az első budaörsi templom és iskola. A köz
ségnek ezt a két fontos épületét az uraság támogatásából és köz
adakozásból építették. A kőmíveseknek járó 19 f. és 65 kr-t Olivi, 
Stahl, Dentzel stb. nevű gazdák hátralékaiból fizették meg.1 
A templomépítéshez szükséges téglaanyagot már 1737 óta szállí
tották az óbudai téglaégető telepről.1 2

Matthias Modlhammer (Madlhammer ?), óbudai ács, 1738 
júliusában a templom építésén végzett ácsmunkákért 181 f. 27 kr.-t,3 
az iskolaépületben végzett munkáért pedig 74 f. és 30 kr.-t4 * kapott.

Budaörs ezekben az években nagyarányú fellendülés elé 
nézett. Ez a fellendülés sajnos, nem érhette el virágzását. A község 
lakosságának a zöme az 1739-i kolera-járványnak esett áldozatul. 
A munka hova-tovább teljesen megakadt; ehelyett végrendeletet 
írtak vagy mondtak tollba a község lakosai.3 A rettenetes járvány 
az egész környéken,6 Budakeszin,7 Budafokon és egyéb községek
ben is, könyörtelenül szedte áldozatait.

A kolera kb. 20 évvel a letelepülés után kezdett el pusztí
tani, úgyhogy a már Magyarországon született budaörsiek első 
generációja volt kialakulóban. A község elöljárósága az uraság
nak listát küldött, amely kimutatja, hogy a ragályba 52 családos 
férfi, 46 asszony, 92 fiúgyermek (az iratban: «Söhne» !) és 69 leány- 
gyermek («Töchter» !), összesen tehát 259 lélek, halt bele.8 A ki
mutatás a következőkkel kezdődik: «Conscriptio personarum 
occasione pestis in possessione Budaörs demortuarum»,és 1739-ből 
(aug. 19.) való. A latin felírás alatt ezt olvassuk: «Spezification 
deren Abgesterbenen». Mivel ez a kimutatás a budaörsi német 
telepesek első hivatalos névsora, in extenso itt közöljük:

1 U. o .: 12. fase. NB et C. 1561. és 1653. sz.
2 U. o . : 12. fase. NB et C. 1652. sz.
3 U. o . : 12. fase. NB et H. 146. sz.
4 U. o . : 12. fase. NB et H. 147. sz.
3 U. o . : 12. fase. NB et H. 149, 150. és 151. sz.
6 Das Deutschtum in Rumpfungarn. 50. 1.
7 Eszterle Id. m. 11. 1.
8 A Zichyek nemz. lvlt. 207. fase. 15. 10.
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Mann Weib Sohn Tochter

1. Christian Dentzel ........ . ................  ... 1 1 5 __
2. Johannes Kayser ... ... ... ................ — 1 2 3
3. Ferdinand Mayr* ................................... — 1 1 2
4. Frantz Oliffy... .......................................... 1 1 1 1
5. Joseph Fuchs, Herrschaftlicher Wirt, — 1 — —

item von dem Wirt Dienstbub......... — — 1 —
6. Michel Geschitz item ................  ......... 1 1 1 —

sein armes Weib ... ... ... ... ... ... — 1 — —
7. Hermann Märck* ................  ................ 1 1 1 1
8. Joseph Holtzeisen .........  ...................... — 1 — 1
9. Marx Märck* _ .. _ 1 1 — —

10. Marcus Stahl ...................... 1 — 1 —
11. Johannes Gantzmann*............................ 1 — 1 3
12. Johannes Vogt Waisenkind ................ — — — 1
13. Jacob Winkler* ......................................... — 1 — —
14. Paul Willhelm ... ... 1 __ — 2
15. Joseph Ritter* ................ — — 2 1

item Dinstbotte (!) ............................. — — 2 —
16. Christoph Schaffner ............................. — — 1 —
17. Johann Georg Hudschneider................ — — — 1

item Dinstmensch . . . — — — 1
18. Adam Stammei* _ — __ — 2
19. Moritz Hudschneid ... 1 __ — 1
20. Hans Georg Lintzinger ...................... 1 1 Brud 1 —
21. Jacob Pfost ... 1 1 « 1 1

item Dienstbub ... — __ 1 —
22. Georg Braun* — __ 1 —
23. Heinrich Hassly.............................— 1 1 — 2
24. Peter Mayr* 1 1 1 —

25. Raiz Jacob 1 1 2 —
item Dinstbott — __ 1 —

26. Thomas Hausser* ...................... — __ — 1
27. Martin Oberle ... ... ... ... ... — — 1 1
28. Andreas Schwartz Wittib......................... — — 1 —
29. Jacob Götz ... ... ... .......................... . 1 1 1 —

30. Georg Götz ................................................ 1 1 2 —
31. Martin Walschik ............. . 1 — 3 —

32. Michael Ruh ... ... ...................... 1 1 — 3
33. Conrad Haga............. . 1 — — 2
34. Johannes Ebner* ......... 1 — 1 1

item Dinstbub — — 1 —

35. Georg P rü ll................ — — — 1
* Azt jelenti, hogy a név még ma is előfordul.

'
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Mann Weib Sohn Tochter

36. Niklos Stammler* ............................. 1 2 1
37. Joseph Bayr* ......................................... 1 1 1 —

item die Mutter ... ............................. — 1 — —
38. Kilian Matern ... .........  ............... 1 — 1 __

Dinstbott... ... .. — — 1 _
39. Andreas Dentzel ... .. .. 1 1 3 1
40. Simon Seegenlorin......... — 1 2 —
41. Peter Witzin* ... ................ ........  ... — — 1 _
42. Michael Greil ... ... ... . 1 1 — 1
43. Georg Greil ... ... ............................. — — 1 —
44. Georg D ic k ............. . ... 1 1 — 1

item Dinstbotten mehr e i n . . ._... — — 2 —
armes Weib, mehr ein armes Weib __ 2 — —

45. Wentzel Parisick ............................. — — _ 3
46. Johannes Richtscheid* ...................... — 1 — —
47. Johannes Hiestand... ... ... .. 1 — 1 —
48. Michael Hasslinger............. 1 — 1 2
49. dem Mann so in der Altofen Mühl ist — — — 1
50. Matthias Spörer .. ... — — 4 1
51. Conrad Schleich ... . — 1 1 1
52. Johann Mühler* ......... 1 — 5 —
53. Jakob Heintz ............................ 1 — 1 —

item ein Einwohner.............. . .......... 1 — — —
54. Conrad Hoffmeister ..................... . ... 1 1 — —
55. Adam Hoffmeister ... ................  ... ... — 1 — 1
56. Daniel Hoffmeister_ ... ... ... ... 1 — — —
57. Johannes Bachmann ............................. 1 — 1 —
58. Jakob Wittmer ............................. ... ... 1 1 — —
59. Sebastian Feyerabent............................. 1 1 — —
60. Georg Koller...............  ............................. 1 1 — 1
61. Wendlin Spiess ... ... ... ....................... — 1 1 —

62. Eva Harlacherin ................ ................ — 1 2 —

63. Frantz Zinskä*... ... ................ ... . — — 1 3
64 Johannes Amon... .........  .......... 1 — 1 1
65. Johannes Weissenberger ...................... 1 — 1 —
66. Joseph Oberhober ......... .......... ... ... 1 — — —
67. Hannes Georg G ross*..................... ... — — 2 —
68. Jacob Männer ............. ........................... — 1 1 1
69. Johannes Streicher... ... ........ . ... ... — - 2 —
70. Georg Asp .........  ... ...  ................  ... 1 1 2 —
71. Joseph Wittmer.........  ... ... ... — ... 1 1 3 1

item Wasenkinder ............. . ......... — — 2 —
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Mann Weib Sohn Tochter

72. Christian Scbörer .................................. __ _ __ 5
73. Philipp Aengister ... ..................... ... 1 1 1 1
74. Antony W aller ............................. ... ... 1 1 1 —
75. Johannes Walschick ............................. — 1 — —
76. Joseph Chorhomel... ... ...................... 1 1 — 1
77. Jacob Wasser* .................................. ... — — 1 —

Dinstbott....................................................... — — — 1
78. Hanns Georg Kessler*..................... . ... — — 1 —
79. Martin Ebner* ... .. . ... ........ 1 1 2 1
80. Joseph Pertschy .. ... ...................... 1 — i 1
81. Johannes Titl ................................... — — — 2
82. Tobias Holl*............... ........ . . ... 1 — i —
83. Johannes Hassly ........ . .............. . ... 1 — i 1
84. Magdalena Wittmannin ...................... — — — 1
85. Ignaty Lieber ........................... . .......... 1 1 — —
86. Stieff Tochter von Christian Dentzel — 1 — —

52 46 92 69
259 Personen

* Ait jelenti, hogy a név még ma is előfordul.

A halálesetek száma valószínűleg meghaladta a 259-et, hi
szen ennyi még csak 1739 augusztusában volt, a «fekete halál» 
pedig majdnem az év végéig pusztított a nép soraiban; ezt a 
budaörsi plébánia «Meghaltak anyakönyvé »-bői világosan látjuk, 
amely az 1739. ápr. 5. utáni haláleseteket evvel a jegyzettel vezeti 
be: «Ab incepta contagione sequentes». Ápr. 13-án (1739) p. o. 
6 ember pusztult el kolerában, ápr. 27-én ismét 6, máj. 8-án 7. 
máj. 17-én 7, máj. 25-én 8 és a többi napokban is rendszerint 
egynél több volt a halottak száma. Ez így folytatódott az év no
vemberéig, nov. 20-án végre ezt a megjegyzést találjuk az anya
könyvekben: «Post contagionem sequentes.»1

A kolerában meghaltak listáján levő családnevek közül 20 
még ma is előfordul Budaörsön. A kolera szörnyű hatása az ak
kori születési és házassági anyakönyvekben válik csak igazán 
szembetűnővé. 1738-ban 10, 1739-ben — kétségtelenül az epidé-

1 Megholtak anyakönyve, Budaörs, 1739. A kolera borzalmait igen 
megkapóan rajzolja Joh. Faul-Farkas regénye: D ie  n e u e  H e i m a t .  
Megjelent a « S o n n t a g s b l a t t »  kiadásában, Budapest, 1926.
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mia előtt — 18, 1740-ben csak 6, 1741-ben csak 7 új házasságot 
kötöttek.1 Keresztelést 1738-ban 16-ot, 1739-ben 11-et, 1740-ben 
10-et, 1741-ben 8-at találunk a feljegyzésekben.1 2 1742-ben a ke
resztelések száma egyszerre 33-ra emelkedik.

S chilling R.3 és Soror Eszterle4 munkáiban azt találjuk, 
hogy gróf Zichy Miklós a negyvenes években új német telepe
sekkel igyekezett a mélyen lesújtott, kolera járta községek népes
ségét kiegészíteni és veszteségét pótolni. De ha Budaörs, mint 
Budakeszi, az óbudai uradalomhoz tartozott, jogosan tehetjük fel, 
hogy a telepítések párhuzamosan történtek. Feltevésünket meg
erősíti az, hogy az 1739. és 1740. éveket közvetlenül követő évek
ben, de még sokkal később is, az anyakönyvek egész sereg új nevet 
tüntetnek fel, amelyek az 1739-iki kimutatásban még nem szere
peltek. Ezek közül megemlítjük azokat, amelyek még ma is elő
fordulnak :

1742: Paulovich, Luntz, Fischer, Steiner, Haffner;
1743: Breür (Breyer),5 Martin, Schilling;
1744: Pfundt, Franck, Treüer (Treier);
1745 : Schweintzer (Schweitzer), Ganter;
1746: Malik, Herberth (Herwerth);
1747: Sattelberger, Zeiller, Takács, Hess, Derfflinger (Dörf- 

linger)6 Eberhart (Eberhardt);
1748—1778: Troll, Wendler, Wentzl, Kuszelits (Gosolits), 

Wagner, Elsässer, Fritzenschaft, Trixler (Drixler), Toschomer 
(Dachshammer ?), Hartmeyer, Herzog, Michelberger, Riedl, Weber, 
Hirholtz stb.

(Az évszám tehát nem a bevándorlás évét jelöli, hanem azt 
csupán, hogy a név a feltüntetett évben bukkan fel első ízben.)

A papi teendőket 1745-ig trinitáriusok, ferencrendiek és 
kapucinusok látták el.7 Egy 1745 dec. 21-iki bejegyzés így hang
zik: «Delicentia Archiepiscopali Strigoniensi hanc Parochialem 
Ecclesiam in Memoriam et Honorem S. Joannis Nepomuceni

1 Házasulok anyakönyve Budaörs, 1738., 1739., 1740. és 1741.
2 Megkereszteltek anyakönyve, Budaörs, 1738. 1739. 1740. és 1741.
3 Das Deutschtum in Rumpfungarn, 50. 1.
4 Eszterle : Id. m. 11. 1.
5 Zárójelben jelöljük a név mai használatát.
6 Az anyakönyvek szerint ez a család Óbudáról költözött községünkbe.
7 V. ö. az anyakönyeket a budaörsi plébánián, 1745-ig.
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Martyris1 ritu Romano Strigoniensi assistentibus Reverendis D. D. 
Gollegy Szécséniani Buda alumnis ego Joannes Hellmár Parochus 
benedixi eundem diem tum in Templo, cum ad mensam in Domino 
testire egimus».

Budaörsön 1757-ben 785, kizárólag német lakos lakott.
Ezidőtájt, kb. 1758-at követő évek valamelyikében, a község 

meleghangú levelet intézett gróf Zichy Miklós özvegyéhez, szül. 
Karancs-Berényi grófnőhöz, amelyben úrnőjüknek, kegyességé
ért és jóindulatáért őszinte hálájukat fejezik ki.1 2

Ez a levél későbbről is származhatik mint 1758 és az ezt 
követő évek. (A zsélyi eredetin nincsen dátum!) Nagyon való
színű, hogy 1765 táján Írták, amikor t. i. a Zichyek elvesztették 
a Korona elleni pörüket, aminek eredményeképpen az óbudai 
uradalmat, ennélfogva Budaörsöt is, a Szent Korona javainak 
elidegeníthetetlensége folytán a Koronához csatolták vissza.3 
A levélben is szó esik erről: «... Dass wür ausz dero Gnaden 
Schutz alss unterworífene unterthanen Gäntzlichen abgesaget 
und einer anderen Regierung zugetheillet worden...».

Egy Mária Therézia korabeli, 1770-es urbáriumban («Buda- 
eörscher Dorf Urbárium») 107 mindmáig előforduló családnevet 
találunk. A község lakossága az urbárium adatai szerint 35 sza
bad jobbágyra, 109 házas zsellérre és 36 lakosra taglalódott.4

1780-ban Budaörsön 1350 német és 4 szláv lakos él; 1821- 
ben, 1837-ben és 1877-ben kizárólag német a község lakossága^ 
mégpedig 1821: 2139 német meg néhány magyar és szerb szolga, 
1837: 2223, 1877 : 3775.5

Fényes E. szerint 1851-ben 2677 róm. kath. vallásit német 
volt Budaörsön, akik szőlőmívelésböl éltek.6 Isbert7 azt írja, hogy 
Fényes adatai egy 1830-iki népszámlálási statisztikára vezethetők 
vissza.

A község népe tehát már akkor is szőlőmíveléssel foglal
kozott, éppúgy mint ma, bár az utolsó években a gyümölcster-

1 V. ö. Eszterle : Id. m. 10. 1.
2 A Zichyek nemz. lv lt .: 6. fase. NBet C. 623. sz.
8 Rupp J. Id. m. I. k. 48. és 152. 1 .: Eszterle : Id. m . 9. I.
4 Buda-eörscher Dorf Urbárium, Bpest, 1770 (az orsz. Jvlt.-ban van).
5 Bonomi : Id. m. 7. 1.
6 Fényes Elek : Magyarország geográfiai szótára, Pest 1851.
7 A. 0. Isbert : Id. m. 44. 1.
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melés kezd mindinkább nagyobb tért hódítani. A nagyszámú föld
míves lakosság mellett jelentékenyen szaporodik az ipari munká
sok száma. 1900-ban 61041 volt a lakosok száma, ezek között 
2136 volt földmívelő, 550 pedig ipari munkás; 1910 már csak 1775 
földmíves, ellenben az ipari munkások száma 1060-ra szökik föl.1 2

A község népe megőrizte eredeti ethnikumát, gazdag szoká
sokban és a németekre karakterisztikus tulajdonságokban. Az is
kolai oktatásból és a főváros közelségéből kifolyólag a lakosság 
zöme már beszél magyarul is.

2. H angtani eltérések  a budaörsi és budakeszi 
nyelvjárások között.

Eredetileg a budaörsi német nyelvjárás hangtanának a ki
dolgozása volt szándékomban. De mivel 1929-ben megjelent 
Eszterle M. Edit kitűnő munkája,3 «A budakeszi német nyelv
járás hangtana». Dr. Petz Gedeon professzor úr azt ajánlotta, 
hogy alaktani szempontból dolgozzam fel a budaörsi nyelvjárást.

Munkám így kiegészítése kíván lenni Eszterle munkájának.
A két dialektus között édes-kevés a hangtani eltérés. A jelen

tékenyebb dolgokat itt foglaljuk össze:
1. Kfn. ie a budakeszi nyj.-ban nas. +  cons, előtt ea-vá lett :4 

teviw Diener, teonst Dienst, tevndl Dirndel, révm Riemen, vévn 
Wien, evm ihm, evnv ihnen. A budaörsi nyj.-ban azonban kfn. 
ie iv-vá, változik még abban az esetben is, ha nem nas. +  cons, 
előtt áll. Az Eszterle idézte példák nyjk.-ban tehát így hangza
nak: tivvv, tivnst, twndl v. twnddl, rivm, vwn, wm, wnv.

Kfn. üe is ea-nak felel meg a budakeszi nyj.-ban :5 Jcrév 
grün, plevmü kfn. bluome-bői plur. alak; (p. o .: Tc$intsplevmü és 
krouSnplévmü), hevndl dim. Huhn-ból, hevnv Huhn plur. Nyjk.-ban

1 Joh. Schnitzer : «Statistisches über das Deutschtum in Rumpfungarn» 
«Das Deutschtum in Rumpfungarn» III. része 177. 1.

2 Adolph Rieth : Die geographische Verbreitung des Deutschtums in 
Rumpfungarn in Vergangenheit und Gegenwart, 55. 1.

5 Eszterle id. m.
4 U. o. 42. 1. V. ö. m ég: Hajnal Márton : Az isztiméri német nyelv

járás hangtana, Magyarországi Német Nyelvjárások. 4. füzet. Budapest, 
1908, A. Haasbauer : Die oberösterr. Mda. 33. § 2.

5 U. o . : 46. 1.
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kfn. üe is in-víi lesz: Term, plwmü (kpintsplmmü, krousnpUnmü), 
hmndl v. hívnddl, hmnv.

2. Kfn. ou Budakeszin f  előtt és még néhány esetben a a-vá 
válik:1 laffn laufen, khaffv kaufen, raffv raufen. A budaörsi nyj.- 
ban kfn. ou f  előtt sohasem lesz a-vá, az Eszterle idézte alakok 
nálunk így hangzanak: laufv, khaufv, rciufv; m előtt azonban, 
éppúgy mint Budakeszin, kfn. ou legnagyobbrészt ü-vá változik: 
pdm Baum, tram, Traum, d auch, de lab Laub nálunk laub.

3. Nyjk.-ban ei és ei diftongusok után szóközépen gyakran 
sva-bang képződik, ami a budakeszi nyj.-ban nincsen meg: 
leim Leben, leizn lesen, lieruv Heber, prei'l Brett, k$ist Geist, 
kh$izv Kaiser, flpis Fleisch stb.; ugyanezek a szavak nyjk.-ban így 
hangzanak: leiom, leiden, heidvv, preidl, keidst, kheidzv, filios stb. ; 
roud rőt, nálunk roudd.

u után (< e-\-l vagy i -f l) gyakran látjuk a semivokális 
?-nek a képződését a budakeszi nyj.-ban. P. o. eipfüjn Äpfel, 
Jiqüí Hölle, ijüin Elle, vüin Wille, krüin Grillen; nyjk.-ban nincsen 
meg ez a semivokálisképződés: eipfün, hgü, öün, vün, kriin.

A budakeszi nyj.-ban p apokopálódott op-ban: ö, nálunk ez 
nem történik meg: op ab. Az ab-bal mint igekötővel képzett igék
ben szintén nem hallatszik a b (p). P. o. öfovn, öpimj, oneimmv, 
abfahren, abbiegen, abnehmen; nálunk igen: opfovn, oppivT), 
opngimv.

Az idézett példákon kívül nagy számmal akadunk szavakra, 
amelyek vagy alakban vagy jelentésben különböznek a budaörsi 
nyj. ugyanezen szavaitól. (Csak azokat említem, amelyek Eszterle 
munkájában is szerepelnek.) Szemléletesség céljából párhuzamba 
állítom azokat.

Budakeszin: 
kfrpidhouf 
umuvgTf 
klopfv, knopf 
rivrig 
mövig
nox
(}üilhpo%a\
puntíudl i

i U. o . : 42. 1.

Budaörsön: 
frgiddhouf 
umuijcv
klgupfn, kvQupf
rivrgind
mölik
noy/ú
gülvpowr]
pantsudl

Friedhof
Gurke
klopfen, Knopf
rührend
mehlig
nachher
Ellenbogen,
(a budaörsi népviselet

ben ujjas felsőruha).

2
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Budakeszin : Budaörsön:
in ts jp i t s jetzt,
kvQ ü v iy kvg ü p Gewölbe,
p ö ts p g ü ts Pelz,
ü s in ig ,  u p o n u n s in ik ,  u n p o n unsinnig, unpaar,
p r u k k n p r u k Brücke,
a r js in ik helyette: á y n i t s i k eigensinnig.
k lio m « p ik n kleben.
l é d ik « o iln vg ü immer, fortwährend,
p f le in v « re n n heftig weinen.

Tcodjö ? kérdőszócskát nem a magy. ugye ?-ből magyaráz
zuk, mint Eszterle,1 hanem gélt ja ?-ból. Ezt mutatja a nyjk.-beli 
Tcöjo ?, ahol o helyett ó'-t (<  e +  l) látunk. A magy. ugye ? külön
ben — Te nélkül — kb. ebben a formában jelennék meg nyjk.- 
ban: *utíi.

* + *
Példák idézésénél és szakbavágó munkák használatára 

nézve, többek között leginkább S chwartz Elemér elveit2 tartot
tam szem előtt, amennyiben arra törekedtem, hogy a budaörsi 
népre minél jellemzőbb szavakat és szólásokat idézzek és hogy 
a Magyarországon megjelent szakmunkákra támaszkodjak.

S chwäbl elveit követve8 igyekeztem a régi (kfn.. néha ófn.) 
alakok m ellett különösen az úfn.-et is számbavenni.

Ami a transzkriptiót illeti, azt a fonetikus írást használtam, 
amelyet a Teuthonista állapított meg4 és úgy a Német Phil. 
Dolgozatokban,5 mint a Magyarországi Német Nyelvjárásokban6 
szolgál nyelvjárási szöveg jelölésére.

A szokatlanabb fonetikai jelöléseket itt sorolom fel könv- 
nyebb olvashatóság céljából:

v \ a és e között álló, tökéletlen, ú. n. sva-hang. P. o. födő Vater, 
9 J fotédm verderben.

1 Eszterle : Id. m. 23. 1.
2 Schwartz Elemér: Bev. a hazai német nyelvjáráskutatásba, Magyar- 

országi Német Nyelvjárások, 8. f. Bpest 1923. 52. 1.
3 Die altbayrische Mundart, München 1903. VI. 1.
4 H. Teuchert: Lautschrift des Teuthonista, Teuth. 1. évf. 1924. 5. 1. 

és 5. évf. 1928. 1. és következő lapok.
5 Ném. Phil. Dóig. Petz G., Bleyer J. és Schmidt H. szerkesztése.
8 Magyarországi Német Nyelvjárások, kiadja P etz Gedeon 1905 óta.
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s: alveolaris spirans. P. o. söd Schade. 
x :  palatális spirans P. o. loxo lachen.
5: kfn. fortis dental, spirans, P. o. smtyen >  schmeissen. 
o): veláris nasalis, rendszerint k, g előtt vagy k, g kiesésénél 

keletkezik.1 P. o. trirjkv trinken, kluijv gelungen.
Y: l előtt álló gutturális, amely g-i helyettesíti. P. o. khüy'l 

Kugel, kridY'l Krügel.
A : magánhangzó fölött kfn. vokális hosszúságát jelöli. P. o. 

släfen schlafen.
- :  magánhangzó fölött nyj.-i vokális hosszúságát jelöli. P. o. 

spot spät.
~ : magánhangzó fölött nyj.-i orrhangú magánhangzót jelöl. P. o. 

äs eins.
< : magánhangzó alatt a nyíltság jelölésére való. P. o. g, £, g. 
o : mássalhangzó alatt (nasalis és liquidák alatt) az illető más

salhangzó szótagképző — (sonans) — vé való válását jelöli. 
P. o. mini Maria dim. és becéző neve. khuttn Kutte, klopm 
Klappe.

Az aspirációt kivált k után jelöljük, p. o. khoit kait. Egyéb 
esetekben csak akkor, ha tényleges asp. esete forog fenn.

Közismert nyelvészeti rövidítéseken kívül a következőket 
használjuk: nyj. =  nyelvjárás; nyjk. =  nyelvjárásunk; M. =  mas- 
kulinum : F. =  femininum ; N. =  neutrum.

1 V. ö. Eszterlk : Id. m. 21. 1.

2*



A LA K TA N.

I. A főnév.

1. Nembeli eltérések.
1. §. Itt mindenekelőtt azokat a főneveket soroljuk fel, 

amelyek nyjk.-ban a kfn.-től, ill. az úfn. irodalmi nyelvtől eltérő 
neműek. Ide soroljuk azokat is, amelyek a kfn.-tel ugyan egyez
nek, de az úfn.-től különböznek.

1. Nyjk.-ban h í m n e m ü e k k é  lettek a) kfn. vagy irodalmi 
nyelvi nőneműek és a kfn.-ben M. és F. között i n g a d o z ó  fő
nevek : tséhv (kfn. F. zéhe, zé) Zehe, spits (kfn. M.: spitz, F. : 
spitze) Spitze, rots (kfn. M. F. ratz, rat, rate) Ratte, haksn (kfn. 
F. hahse, hehse, lat. coxa) Bein, Fuss, fdlüst Verlust, fonümpft 
Vernunft (Verstand analógiája folytán lett M.), einaum Einnahme 
fuvm (kfn. F. vorme, vorm) Form, pram (kfn. F. brame) a «lehih 
(szoknya) szegélye, vaumpm (kfn. F. wambe) Bauch,1 slopfv 
(<  kfn. F. sleipfe) Pantoffel, többnyire csak plur.-ban használják, 
p$i (kfn. F. bie, bine) Biene, fciü (kfn. M. F. vane, van) Fahne. 
puttv (kfn. M. F. buter) Butter; üflöt (kfn. F. unvlät =  Unsauber
keit) tisztátlan ember, a kfn. kifejezést átvitték személyekre^ 
hivs (kfn. M. F. hirse) Hirsch, svete Schnecke megegyezik a kfn.- 
tel: M. snecke, snegge, de úfn.-ben F., slits (kfn. F. schlitze) 
Schlitz, tidpstoi (kfn. F. diupstäle) Diebstahl, sei (ófn. F. sceitilla, 
kfn. F. Scheitel) Schädel, azonban fej-et jelent és nem koponyát, 
mint az úfn.-ben (koponya nálunk: touovsél Totenschädel), stroi 
(kfn. F. sträle) Strahl, tsvifü (kfn.-ben szintén M.: zwibolle) Zwie
bel, leidtl (ófn. gurtila, kfn. M. F. gürtel) Gürtel, h$isreilcv (kfn. M. 
höu — schrecke) Heuschrecke F. spuin (kfn. M. spuole, spuol) 
Spule; poudzn (kfn. M. F. posse) Posse,2 pfoustn (kfn. phoste,

1 A. S chmeller : BayT. Wtb. II. k. 913: S chatz : Die Mundart von 
Imst. 112. §.

2 H. P aul : Deutsche Grammatik, II. k. III. rész. 57. §.



la t postus) Pfosten, mitwoux (kin. F. mitte woche) Mittwoch, pop 
(kfn. F. pappe) Papp, slep (kfn. F. schleppe, Schleppe, sut (kín. F. 
schüte, schüt) Schutt, vits (ófn. wizzi, kfn. F. witje) Witz, poxt 
(kfn. M. F. phahte) Pacht, fdrpin («spätmhd.»—«altnhd.» F. vereine) 
Verein, Terii (kfn. M. F. grille, lat. gryllus) Grille;

b) Főnevek, amelyek a kfn.-ben hím- és semlegesneműek 
lehettek : aűmpn (kfn. eimber) Eimer, unlgup (kfn. urloup) Urlaub;

c) kfn. és úfn. s e m l e g e s e k :  honn (kfn. N. horn) Horn, 
gramofont és daganatot is jelent (analóg, tipü =  daganat), Tchites 
Getöse, guvnst Obers, puijtn Polster (kfn. M. bolster) loub Lob.

2. Nyjk.-ban n ő n e m ű e k  lettek a) kfn. és úfn. h í ru
ne mű e k  és M. és F. között i n g a d o z ó  főnevek: pudzn (kfn. 
M. buosem, buosen) Busen, pfessn (kfn. M. phérsich) Pfirsich, 
leuotn Gurt, Tragband, prbxt (kfn. M. F. braht) Pracht, Tchuntsveö 
Kurzweil (kfn. F. kurz-wile) sidtsn (kfn. schurg M.), de suots hím
nemű (munkáskötény), hudstn Husten, föüzn (kfn. M. velse) Fels 
puis Puls (Ader analógiájára), osn (kfn. M. F. asche, esche) Asche, 
nidtn (kfn. M.: niet, F .: niete) Niete, souds (kfn. M. F. schöj) 
Schoss, brün (kfn. M. berille, brille) Brille, polen Backe v. M. 
Backen (kfn. M. backe), turn (kfn. M. dolde) Dolde, auggl (kfn. M. 
F. angel) Angel, odn (kfn. M. oter, otter) Otter, srauggn (kfn. M. 
F. schrancke) Schranke, leraünnveitn (kfn. M. kranewite) Wachol
der, borókafenyő, raümn (kfn. M. F. rame, ram) Rahmen; vozn 
Wasen, Rasen, ont (kfn. M. F. art) Art; pgürjTc (kfn. M. F. banc) 
Bank, Tcvojt (kfn. M. F. gewalt) Gewalt; h$idrdt (kfn. M. F. hi-rät) 
Heirat, slaügn (kfn. M. F. slangé) Schlange, snüpfn (kfn. M. F. 
snüpfe, snupfe) Schnupfen, strgugn (kfn. M. strüch?) Schnupfen, 
ez gyakoribb szó az előzőnél.

Alapjában véve a -keit- és -Tceit-tel képzett F. főneveket 
is ide kellene sorolni. Ebben a képzőben t. i. egy eredetileg hím
nemű főnév rejlik: gót. háidus, ófn. heit.1

b) Kfn. és úfn. s e m l e g e s e k  és F. N. között ingadozó 
kfn. főnevek: onmüt (kfn. N. F. armüete, ófn. armuoti) Armut, 
hamdt (kfn. F. N. heimüete) Heimat, lespun (ófn. F .: spuri, N.: 
spor, kfn. F .: spur, spür, N .: spor) Spur, pin (maujpin), kfn. N. 
ber[o], óin. N. béri) Beere, spinvveitn (kfn. N. weppe, webe, ófn. 
weppi) «Spinngewebe»2 nyjk.-ban pókot jelent, jbxt (kfn. N.

1 H. Paul : DGr. II. 58. §.
2 A. S chmellkr: Bayr. Wtb. II. 675.
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jaget) Jagd, nyjk.-ban még futkosás. ricsaj jelentésben, ehv (kft 
N. äher, ófn. ahir) Ähre, veit (kfn. N. wette, ófn. N. wetti) Wette 
müts (kfn. miije, ófn. milzi) Milz, ripm (kfn. N. rippe, ófn. N. rippi 
Rippe, höv (kfn. N. hár) Haar rendszerint plur.-ban használatos

A kfn.-ben a régi plur.-ból gyakran sing. és egyúttal F 
lett:1 vujgv (kfn. N. wölken) Wolke, wofn (kfn. N. wäpen) Waffe 
Frau dem.: freöin Fräulein, szintén F.-ként használatos nyjk. 
ban, fetn Fett.

3. Nyjk.-ban s e m l e g e s e k k é  lettek a) kfn. és úln. h í m- 
n e m ű e k  vagy a kfn.-ben M. és N. között i n g a d o z ó  főnevek: 
tau (kfn. F. töude?) Tau, Trips Gips, memts (dem.: mfinthl) (kfn.- 
ben: M. N. mensche, mensch) Mädchen, Dienstmädchen, kneix] (kfn. 
M.knochel, knöchel) Knöchel, tpölv Tellerpral (kfn. M. bräte) Braten; 
mint a kfn.-ben, nyjk.-ban szintén N. heionik Honig, maimat Monat.

b) kfn. és úfn. n ő n e m ű e k  vagy a kfn.-ben F. és N. 
között ingadozó főnevek: kspemst (kfn. N. F. gespanst, gespenste) 
Gespenst, révl (kfn. F. rőre) Röhre, Jcvisn (kfn. F. N. gewijjen) 
Gewissen, ksixt (kfn. F. gesiht) Gesicht, Jcseits (kfn. F. gesetzede) 
Gesetz, mint a kfn.-ben N.; eik Ecke, kleids (kfn. F. leise) Geleise, 
többnyire azonban ti kläs (F.) p. o. vbrjklas (ófn. uuaganleisa F.l 
«Wagengeleise», kocsinyom. mos (kfn. F .: májé, N.: méj) Mass, 
tseidl (kfn. F. zédel. lat. schedula) Zettel, kvev (ófn. F. giuueri, 
kfn. F. ge-wer1 2 3).

2. Nembeli ingadozások a nyelvjáráson belül.
2. §. 1. M. és F. között ingadozik: lust (kfn.-ben is M. és 

F .: Lust, luft (kfn.-ben is M. F .: luft) Luft, ruv (kfn. ruowe, ruo) 
Ruhe, M. csak ebben a kifejezésben: kimaran ruv «lass mich in 
Ruhe», strupfv (kfn. F. strippe, struppe, lat. struppus) Strupfe, 
Iruin Klumpen, Scholle (rög).8

2. F. és N. között ingadozik: mbs Mass, Mas vagy klpids 
Geleise, toj (N.) és torn (F.), ez utóbbi horpadást jelent

3. N. és M. között ingadozik: teö Teil, tbx (kfn. N. dach) 
Dach, hoaxaumt (v. ö. kfn. N. ambet, amt) Hochamt, oitbv Altar, 
&f Schiff.

1 Paul: DGr. II. 72. §, Petz G.: Egyetemi előadások, 1928/29, a 
nőneműek dekl.

2 H. Paul; DGr. 74. §.
3 A. Schmeller : Bayr. Wtb. II. k. 601.
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4. A genus megváltozásával j e l e n t é s v á l t o z á s  áll be 
a következő főneveknél: F. musl Muskel, N. műéi «Muschel» fej
kendő, M. merné Mensch, N. mfiné Mädchen, Dienstmädchen (lásd
1. §. 3.) M. ovt Ort, N. ovi Ende, valaminek a vége, sarka.

3. Jövevényszavak eredeti nemének megváltozása nyjk.-ban.
3. §. A nyjk-ban használatos jövevényszavak gyakran meg

változtatták azt a genust, amelyet az illető idegen nyelvben bírtak. 
P. ö. 1. H í m  ne m ü e k  lettek: tatum Datum (N.), litv Liter (N.), 
meto Meter (N.), khilo v. Tchilp Kilogramm (N.), md(r)s (francia F. 
marche), építői Spital (N.), továbbá r é g e b b i  jövevényszavak 
mint: soldd (olasz salata, fr. F. saladé), plots Platz (fr. F. place), 
autö Auto (N.), tsugolädi (ol. cioccolata) Schokolade (F.). 2. N ő- 
II e m ü e k lettek: a két lat. M.: 1 fruyt Frucht, mau Mauer, klavw 
Klavier (N.) valószínűleg ovy'l Orgel analógiájára, Ichastön (lat. N. 
castellum) Castell (N.), kuräz(i) (fr. courage M.) Courage (F), 
Tcauvdi (lat. N. gaudium). 3. S e m l e g e s e k  lettek: tsiJcretl Ziga
rette (F.), tsigäri Zigarre (F.), arest analógiájára: Tcheogv Kerker 
(M.), tsirkus Zirkus (M.), tutsdt (fr. F. douzaine), portsaid v. pud- 
tsdlä Porzellan (ol. porcellana, fr. F. porcelaine), kravätl Kravate 
(F.) (fr. F. cravate), smisdl (fr. F. chemise), díszítő hímzés, leg
inkább az azt viselő egyén monogrammja az ingmellen.

4. Esetek.
4. §. A kfn.-ben még volt négy önálló eset (nőm., acc., 

gén., dat.). Nyjk.-ban az acc. és dat. nyelvtanilag nem különbözik 
már a nom.-tól. A gén. szabad mondathasználatban teljesen el
veszett, helyébe azonban praepositiós vagy dat. -f- pron. poss.-féle 
szerkezett lépett. (Lásd alább 3. d.)

1. A n o m i n a t i v u s  a sing.-ban mindig maga a tő : Jcost, 
prust, püt (Gast, Brust, Bild). Plur. nőm.-ban a tőszóhoz már rag 
is járulhat v. Umlaut-ot szenvedhet. Tulajdonképpeni esetvégzó- 
désről azonban még ebben az esetben sem lehet beszélni.2 Pél
dáink plur. nőm.-ban így alakulnak: kei st,pnst,pütv (Gäste, Brüste, 
Bilder.)

2. Az a c c u s a t i v u s  végződése által nem különbözik a 1

1 Faul: DGr. II. k. 63. §.
! Lindenschmidt Mihály : A verbászi német nyj. alaktana. 51. §.
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nőm .-tói. Mivel a sing. acc. N. és F. egyformán hangzik, már csak 
a sing. acc. M.-t lehet élesen megkülönböztetni a nom.-tól, még
pedig vagy az előtte álló névelő segítségével, vagy az előtte álló 
pron. által: in kost den Gast, sehn kost seinen Gast. Egyetlen egy 
esetet ismerek, ahol a sing. acc. raggal végződik: tem püom diesen 
«Buben», Knaben, mondják ezt is : t$tn pun.

3. A g e n i t i v u s  csupán egyes maradványaiból ismerhető 
fel. Mégpedig a következőkben: a) Mondattani szerkezetekben és 
határozós kifejezésekben:1 in koutos naűmn in Gottes Namen, 
um koutos kristi viin um Gottes Christi willen, um kimmüsvün 
um Himmels willen, in oiln koutos fruv «in aller Gottes Früh», 
aods l$idpskreiftn aus Leibeskräften, teios is net to reiod, min vent 
das ist nicht der Rede, Mühe wert, aüStaündshoivn anstandshalber, 
(a határozós kifejezéseket lásd az adverbiumnál),1 2 oilahgünd v. 
ojlndnhaűnd allerhand,3 oilnln allerlei, tsvdroln zweierlei, treiroln 
dreierlei stb., heikstns höchstens, meiostns meistens eirjs eigens. 
Ha ilyen határozós képzéseknél eredetileg két ragozott genitivus 
állott egymás mellett, a második rendesen elvesztette a ragját.4 
Ilyen genitivus rejlik ezekben a kifejezésekben: v$ir)dn köt köven 
des Geldes wegen, hoimtfö halbenteils, aündrnsehts andererseits, 
k$iddns$idts beiderseits, kreistnteö grösstenteils, továbbá ngumfms 
namens.

b) Összetételekben és a szóképzésben: onvotsleidt Arbeits
leute, paodsfrau v. paoonfrao Bauernfrau, nöxpnsl$idt Nachbars
leute, vdiopspüt «weibsbild», Weibsperson, fraumtsimmn Frauen
zimmer, hüntsknyuyv Hundsknochen, rindstonm Rindsdarm, 
naümostbg Namenstag, summästsoidt Sommerszeit, laüntslojot 
Landsleute, vintshaoos Wirtshaus,

c) Hely- és dűlőnevekben: ollnspeng v. ollnpevg (Adlerberg) 
Sashegy,pungnspeng Burgersberg, tirknsprug Türkensprung, Török
ugrató (Budaörstől nyugatra), pédnspéng Petersberg.

Jegyzet. Többesszámú genitivust csak ebben az irodalmi 
nyelvtől kölcsönzött közmondásban találunk: miosikkaű?/ is oiln

1 V. ö. P. Lessiak : Die Mundart v. Pernegg in Kärnten. P. B. B. 
XXVIII. k. 122. § . 6 ;  a).

2 V. ö. P aul— Gierach : Mittelhochdeutsche Grammatik (rövidítve: 
Mhdgr.) 268. §.

3 ü. o . : 251. §.
4 P. Lessiak : Id. m. 122. §. b) a).
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lostv aüfauij Müssiggang ist aller Laster Anfang. (V. ö. K. Sim- 
rock: Deutsche Sprichwörter 387. 1.)

d) G e n i t i v  u s p ó t l ó .  A fentebbi eseteket kivéve nyjk.-ban 
csak körülírással képzett «genitivuspótlók»-ra akadunk.

a) Dat .  +  pr on .  pos s .  - f é l e  s z e r k e z e t ,  amelyben a 
jelzett főnév dat.-ban áll, utána áll a 3. személyü pron. poss. és 
a birtokot jelölő szó. P. o. in tovf s?i hputtv der «Hotter»,1 die 
Grenze des Dorfes, ta mülimürin ivri aumpv die Eimer der ,Milch- 
meierin’, Milchfrau, ti gütvn hnvri Jchindv die Kinder der Eltern.

in pau se't fameiT} das Vermögen des Bauern, in Ichfiavü 
fuddv das Futter vom Kalb.

Lessiak ennek a konstrukciónak a keletkezését egy gen. -f- 
pron. poss.-féle konstrukcióval magyarázza, amely a F.-ban volt 
meg. A dat.-szal egyformán hangzó gen.-t dat.-nak fogták fel s 
így analógikus úton a M.- és N.-ra is átterjedt.

ß) A genitivuspótlás második esete a von-nal való prae- 
positiós szerkezet. P. o. as tini fan tov stet Quffv das Türchen 
vom Tor steht offen, td tsiayl fan toy. der Ziegel v. Dach, as p$ö 
fan fdsl der Krahn v. Fass, a hordó csapja, ti stiai fada stüm die 
Stühle v. Zimmer.

4. Da t i vus .  Névelő nélkül nyjk.-ban már nincsen szabad 
dativus. Névelő nélkül legföljebb névmások képezhetnek dativust.

P. o. in pfonrv dem Pfarrer, ta Tchiayv der Kirche, in Jchind 
dem Kinde, a plur.-ban ti vpiavv den, Weibern’, Frauen; plur. 
dat.-t csak ebben a kifejezés-ben látunk : ten is jo net pei sinnpin 
der ist ja nicht bei Sinnen, vagy pist tu p$i sinnpin? bist du 
bei Sinnen?

5. Névragozási osztályok és többesszámképzés.
5 .  § . Grimm, Behaghel, W lmanns, Paul és Petz2 után 

mi is elsősorban genus szerint csoportosítjuk a főneveket. Fentebb 
láttuk, hogy nagy számmal vannak olyan főnevek, amelyek nyjk.- 
ban az eredeti ófn., kfn., sőt irodalmi nyelvi genusukat megváltoz
tatták. Az így más nemmel bíró főnév más csoportba is került 
beosztásunkban.

A genus-szerinti felosztás után a nyjk.-beli főneveket más
1 h^ut,tv <  magy. határ.
9 P etz : Egyetemi előadások 1928/29. V. ö. «A német főnév mai 

ragozása» c. fejezetet.



principium divisionis alapján is felosztjuk. Mégpedig a GRiMM-féle 
e r ő s  és g y e n g e  deklinatióba. Gyengének tekintünk minden 
főnevet, amely a sing.-tól eltérőleg, -n ragot kapott a plur.-ban. 
Ennélfogva számos eredetileg gyenge főnév erős lett ebben a 
beosztásunkban, de sok erős viszont gyenge deklinatiójúvá is lett.

A t ö b b e s s z á m k é p z é s  alapján megkülönböztetünk 
főneveket, amelyek a plur.-ban vagy egyáltalában nem kapnak 
ragot, vagy r- vagy n-et vesznek fel.

Ezekután a tőszótag qualitativ változását (Umlaut) is figye
lembe vesszük.

Ami a főnevek t ö v e k-szerinti beosztását illeti, arra az 
egyes csoportokban alkalmasint rámutatunk.

A fentebbiek alapján ezt a sémát állíthatjuk fel:
A) Hímnemü főnevek, B) Semlegesnemü főnevek, C) Nőnemű 

főnevek. Az A), B) és C) keretein belül lesz I. Erős, II. Gyenge 
ragozás.

I. -höz tartoznak: 1. Végződésnélküli plur.-ok, 2. Singularia 
tantum, 3. -r végű plur.-ok.

II. -hoz -n végű plur.-ok tartoznak. Az 1. végzödésnélküli 
plur.-sal biró substantivumok és 3. -r végű pluralisúak további 
két alcsoportra tagolódnak, mégpedig a) umlaut-képes és b) 
umlaut-képtelen főnevekre. Végül a)-t is felosztjuk a) «Umge
lautete» és ß) «Nichtumgelautete» főnevekre.
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A) H ím n em ű  főnevek.
I. Erős ragozás.

6. §. Ebbe a csoportba régi -o, -io, -i, -ivó és -n tövek tar
toznak. Részletesen az egyes szavakkal kapcsolatban mutatunk 
rá a tövekre.

Ragozás.
Sing. Nőm. rgiűc

Gén. in rgtűc sgi

^ at' ! (in) rgule 
Acc. J

Plur. Nőm. ti reite
Gen. ti rgile idno

£ !  ■*>
r-végű plur.-sal bírók ragozása, éppúgy, mint a rguk rago

zása, szintén nem mutat fel ragot a plur. nom.-on kívül.1 P. o. 
hau Hahn — haünv, légid st Geist — leeidstv.

1 V. ö. Lessiak : Id. m. 124. §.
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1. Végződésnélküli plur.-ok.
7. §. a) U ml a u t - k é p e s e k ,  amelyekhez leginkább a- és 

i-tövek tartoznak. Ezek lehetnek a) «Umgelautete».
1. o, ö, — ei — umlaut-tal: kost Gast — heist, sok Sack — 

sejk, sots Satz — sejts, opsots Absatz — opsefts, slog Schlag — ileig, 
sing, ütés általában, plur.-ban verés, nöy'l Nagel — neiy.l, öpfü 
Apfel — ejpfü, plots Platz — plelts, plur.-ban néha: plats.

2. au — — umlaut-tal: pauX Bauch — ppfx, praux
Brauch — pr$ix, kraümpf Krampf — krumpf, kraünts Kranz — 
krfints, plur.-ban előfordul kränts is, lauf Lauf — tyjof, tsaünt 
Zahn — tsfint, randi Rausch — repos, slauX Schlauch — slpjx, 
Staüm Stamm — stgim vagy stpimv, haufv Haufen — htfidfv, 
taunts Tanz — tfints (v. tänts, v. ö. a következő 3. pontot.) 
hqivdlv Händler — heindlv.

3. o (ov — od) cLu — a umlaut-tal: povt Bart — part, ovm 
Arm — arm, aümpv Eimer (kfn. ein — her) — dmpv, trot Draht — 
trat, löst Leisten — last, prciünd Brand — pränd, kröd Grad — 
kräd, frös Frass — fräs, plur.-ban gyakran umlaut nélkül, 
ipáim Spann — ipán, tőszámnevek után umlaut-nélküli a plur. 
(p. o. tsvä Ipcmn prät zwei Spann breit) slöf, Schläfe — släf, 
plur.-ban nem igen használatos, ivaűmv, Schwamm’, Pilz — 
svamv, svovm Schwarm — svarm, monk Markt — mark, ovi Arsch — 
är§, strawf Strang — Stray, fitsikspaűn Vizegespan — ftsikspän, 
kam} Gang — käy, fov- vagy ftvhaüy Vorhang — fov (fiv) hay, 
faü Fahne — fä, a plur.-ban még : faűonv és fänv, veiosvöl Weiss
wedel — vpiosvä'l, inövü Schnabel — snävü, saiimü Schemel — 
Säniü, tög Tag — tag v. teg, pöpst Pabst — päpst, kovm Gerbe — 
kann, nöst Ast — näst, plur.-ban lehet még npist v. n$istv is, a 
szókezdeti n valószinüleg oncost (ein Ast) összeolvadásából kelet
kezett, kröx Krach — kräx, rőt Rat — rät, kröpfv — Krapfen — 
kräpfv, kräy Kragen — kräy, sön Schaden — San, lön «Laden» 
Brett — län, möy Magen — mäy, raüntsn Bauch — räntsn, 
kraümpm Hacke, csákány — krämpm annyit is jelent, hogy gebe, 
tsöpfv Zapfen — tsäpfv, Sröy Schrägen — sräy állatok csúfneve, 
dem. Sräy'l kocsivéget jelent, naumv Name — nämv, soft Saft — 
säft, vöy Wagen — väy, kröm Graben — kräm, khöstn, Kasten 
Schrank — khästn taünts Tanz — tänts «umständliche Bewe-
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gungen»,1 vaűmpm Bauch (v. ö. 1. §. 1.) — vampm, stgünd® Fass, 
Krautfass — standv, stgünd ,Stand’ — stand, eredeti jelentése 
mellett sátort is jelent, aűggl Angel, Stachel — äggl (v. ö. 1. §. 2.), 
haündl Handel — Kandi Igixnaüm Leichnahm — leixnam, ok® 
Acker — ak®, svög® Schwager — svdgv, kfott® Gevatter — kfott®, 
preidtigaüm Bräutigam — preiotigäm, hemm® Hammer — Kam®, 
jgürn® Jammer — jäm®, jaü  (kfn. jän) a szántó v. szőlő egy része, 
amelyen éppen dolgoznak v., amelyet munkára kijelöltek, plur.: 
ja, fön Faden — fan raűnd Band — rand.

4. o(g)u — ei(gi)- umlaut-tál: pouk Bock — peile, rguk Rock — 
reife, frgus Frosch — fr eis, khonpf Kopf — kheipf\ pflouk Pflock — 
pfleik, pouon Boden Speicher — peidn, kngupf Knopf — kneipf, 
khguX Koch — kheix, sgupf Schopf — seipf, tsgupf Zopf — tseipf 
fyutyH Vogel — feiy'l, souv® Schober — sei&v®, többnyire egyes
számban van használatban, ouf® Ofen — ejdfn, stous Stoss — stets, 
de inkább umlaut-nélküli a plur.-a, houf Hof — heif, stonk Stock
steif proukn Brocken — preik®, poui) Bogen — peii), troupf® 
Tropfen — treipf®;

Jegyzet, flou Floh plur.-ban fle, khonb Korb pedig khénb.
5. o-eö- umlaut-tal: pojg Ba,\g—peög a szőlő héja, hóim 

Halm — heöm gyakoribb azonban az umlaut-nélküli plur., stoi 
Stall—stg'öi, sói Saal—seö, hojs Hals—heöis, eifoi Einfall — eifeöi. 
spitoi Spital—spitgöi;

6. u-i(id)-  umlaut-tal: süb Schub—sib, khüs Kuss—khis, 
Strumpf Strumpf— strimpf khiimpf, ,Kumpf’, Wetzsteingefäss— 
khimpf, sü Sohn—si, krund,Gmnd—krind, plur.-ban inkább krindu, 
vünts Wunsch—vints, sprug Sprung—sprig, tsüg Zug — tsig,plüts®, 
Wärmflasche’, dem.-elplitsol,— plits®, prim® Brunnen—prino;

1. u i—öü- umlaut-tal: puist® Polster—pöüstv, vuif Wolf 
— vöüf:

8. ud-id- umlaut-tal: pruddn Bruder —pridd®, fuds Fuss — 
fids, kruds Gruss—krids; plur.-a csak a következő kifejezések
ben használatos : ti sevnsti krids fo maritsö, mariäsi 'I, marivesni 
die schönste Grüsse von Maria-Zell, M. Einsiedel, M.-besnyő 
(Ezekre a helyekre szoktak a budaörsiek zarándokolni s onnan 
visszajövet mondják ezt az otthon maradiaknak), huot Hut—hiot,

1 Lessiak : Id. m. 125. §. ß.
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krudg Krug—kridg, pfludg, Pflug—pfiiog, tsuogv Zarge — tsidgv 
(vasvillafog).

ß) «Nichtumgelautete:» fiús Fluss, tsgü Zaun, tuvn Turm, 
sumv Sommer, omt Abend,pe(i)süx Besuch, aufffinthoit Aufenthalt, 
laust, Laut, suo Schuh, gümpos Amboss, sis subst. deverbale seidzn- 
böl, süs Schuss, (k)lra Schrei, khoutsn ( <  kín. kotze) ,Decke’, 
pokróc, Jcräs Kreis, rdf Reifen, pole Pack, lab Laib, liuilv ( <  kfn. 
holder, holunter) Holunder, straf Streifen, Ivaf Schweif, khupfv 
Koffer, tundrv ( <  kfn. donner, tunre) Donner, houvü Hobel, 
purjkt Punkt, dem.-a pugktdl inkább használatos.

Ú j a b b k e l e t ü  j ö v e v é n y s z a v a k :  park Park, tdkt 
Takt, stguf Stoff1, továbbá: ruk Ruck, toks Dachs, pgutsn a sváb 
nyelvjárásból származó butzen-böl ( <  * bugze, * buga ;̂1 2), csutka, 
praü ,Braun’, braunes Pferd, tsouon Zote (<  kfn. ^ote, fr. sot-e3), 
pös Bass, pos Pass, spovn Sporn strü 'I Strudel, püy 'I (kfn. buckel) 
,Rücken’, stovx Storch, stob Stab, stuvm Sturm, lau Lohn, mars 
(fr. F. marche) Marsch, sink v. slukv Schluck, kspäs Spass, pld 
Plan, so'l Sattel, pisguf Bischof (ófn. biscofa), khödrv Kater, fovtl 
,Vorteil’, nyjk.-ban szemfülességet jelent, noppü Nabel, (plur.-ban 
lehet noppün is), stöy'l ,Stahl’, nyjk.-ban mágnes a jelentése, 
knoufü Knoblauch, khämpü Kamm, strgum Strom (villamosáram), 
/mís gummiszopóka, szintén szopóka, amelyet úgy készítenek, 
hogy egy darab tiszta ruhába cukrot, kenyér- v. zsemlyemorzsát 
tesznek, potsn ,Batzen’, pusn (kfn. bosche, ófn. buosco) ,Blume’, 
Igutti (kfn. lotter) «lotterer Mensch», anyámasszony katonája, 
haksn Bein, Fuss (V. ö. 1. §. 1.) púk ,Umschlag’ ,Saum am Kleid’, 
srgukv Schrecken, llgiimpm ,schlampige Person’, sdb (kfn. schuop) 
,Strohbund’ puvkstgüm Buchstabe, hökv Haken, knguyp Knochen, 
knuin Knollen, vuv\rv Wucherer, knyuon Knoten, kaiinaudzv (ófn. 
ganazzo, kfn. ganzer ganser) Gänserich, povn Barren, krgusn 
Groschen, pguntsn Panzer nivknuv «Niegenug», ,Nimmersatt’,

Ezen főnevek sorába valók a « n o m i n a  a g e n t i s  -ek -er 
(nyj.-») végződéssel. Ez az -er képző ófn. -ári4 és kfn. -aere5 -bői

1 P aul : DGr. II. k. 8. §.
2 Eszterle : Id. m. 37. 1.
3 Kluge : Etym. Wtb. 547. 1.
4 W. Braune : Ahd. Gram. 200. §., Lessiak : Id. m. 125. §. 1. b.
5 P a u l : Mhd. Gram. 121. §. 1., Weidlein J .: A murgai német nyj. 

alaktana, 14. §. b. és 42. §., Wilmanns : Deut. Gram. III. k. 2. rész. 186. §. 1.
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származik. P. o. ovvdtv Arbeiter, kauarw Gauner, éiidstn (kfn. 
schuoch — sűtaere [-er], lat. sutor) Schuster, maodrv Maurer, 
pfonrv Pfarrer, pojvivrv (kfn. balbierer) Barbier (jövevényszó), 
Mvonnv Geschworener, hbfnv Haffner, pridftrögv Briefträger, de 
inkább pyustast (magy. postás) mondanak; a «nomina agentisek»- 
hez hasonló: födv Fater, huílann Ulahner, persianv Persianer, 
stb. stb.

A «nomina agentis»-ek csoportja eredetileg a -ja- tövekhez 
tartozott.1 A «Nichtungelautete» osztályába még poiliy Ball és 
poin Ballen sorolható.

b) Um l a u t - k é p t e l e n e k :1 2 Az egytagúakhoz régi o-tövek, 
idg. 2-vel bíró főnevek és az 2-tövekhez tartozó « Verbalabstrakta»3 
tartoznak.

Ide sorolható még számos főnév, amely eredetileg hosszú 
magánhangzójú voltv. amelyben diphtongus volt. Ezeket különben 
még az irodalmi németekben sem lehet élesen megkülönböztetni.4

plik Blick, plits Blitz, flekk Fleck, teix Teich, s?idftsv Seufzer, 
fltjv Finger, pfpinik Pfennig, pvr\g\ Bündel, teidfü Teufel, nego 
Neger, tigv Tiger, häntsv Handschuh, freidd Freund, fftad Feind, 
fis Fisch, vivt Wirt, kridg Krieg, fdtsn «Fetzen»,5 Lappen, strik 
Strick, säm Saum, trdm Traum, seö Schawl, khaneö Kanal, sev 
(v. ö. scherren sémi) Maulwurf, trib Trieb, inkább konkrét jelen
tése van nyjk.-ban, fiatal szőlőhajtást értenek alatta, sridt Schritt; 
Ide soroljuk a napok neveit: maűdtög Montag, tinstog v. idritög6 7 
(kfn. értac), mitvQuX Mittwoch (v. ö. 1. §. 1.) iunvstög v. pfirjkstog1 
Donnerstag, fr$idtög Freitag, spümstög Samstag, süntög Sonntag;

kew Geier, khevl Kerl, plur.-ban a ragozatlan alak mellett 
khevln-1 is találunk, vevs Vers, kreps Krebs, pi- v. pefö Befehl. 
(3pöv-)hevt (Spar-) Herd, veig Weg, plur.-a lehet veirj is, íivm

1 Molz : Die Flexion des Substantivs im Neuhochdeutschen, PBB. 
27. k. 259. 1., YVilmanns : Id. m. 177. §. 5., Kluge : Wtbildung Abr. 40. §.

2 Lessiak : Id. m. 125. §. 2., Molz : Id. h. 277. 1.
3 P aul : DGr. II. k. 7. §. Weidlein  : Id. m. 18. §. a.
* P aul : DGr. 7. §., Mittelhochdeutsche Gram. (Mhdgr.) 119. §. Jegyzet, 

Wilmanns : DGr. 165. §. 1. Jegyzet.
5 V. ö. S chmeller : Bayx. Wtb. I. k. 781. 1.
6 E. Kranzmayer; Die Wochentage in den Mundarten von Bayern u. 

Oesterreich, 25. és 75. 1.
7 U. o. 50. 1., v. ö. még Heinrich Weigl : Die niederösterreichen ui- 

Mundarten. Teuthonista. I. évf. 149. Is. 87. §.
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Schirm, reii/sivm Regenschirm), tis Tisch, vis Wisch, leginkább 
összetételekben fordul elő p. o. fleiddnvis Federwisch, pontwié 
Bartwisch, tsvinn Zwirn, smid Schmied, §pids Spiess, stü Stiel,
,Handhabe’, riij Ring, vint Wind, plur.-ban ,Furz‘-ot v. ,Fist‘-et 
értenek rajta,y?isBiss, Tcrif Griff, hauntkrif «Handgriff», Handhabe, 
ris Riss, stix Stich, sig Sieg (régi u-tő), striyl Strich, gyakoribb 
alakja a N. dem.-a. striyl, rd Rain, rfidf Reif, Ureijŷ  Streich, tag 
Teig ( <  kfn. teic) pridf, Brief, hib Hieb, Jchevn Kern.

A t ö b b s z ó t a g ú a k  legnagyobb részt a régi o-dekl.-hoz 
tartoznak. Ide sorolják a termékeny -el- (nyjk.-ban -ü, -1) kép
zővel képzett hímnemüeket :l riy'l Riegel, tsidy'l Ziegel, tsiy'l 
Zügel, ridsl Rüssel, tsviJcl ,Keil’ v. ,Einsatz in der Unterhose’, 
stes si Stosser, peidl Beutel, trivü Treiber, hajtókar (plur.-a lehet 
trivün is), neipü Nebel, heiß fii Schwefel, veksl Wechsel, limü Lüm
mel, himü Himmel, viggl Winkel, tsv?idfü Zweifel: ebbe a csoportba 
valók a következő r é g i  j ö v e v é n y s z a v a k :  teimpü Tempel, 
tsirkl Zirkel, spidy'l Spiegel, Mi fü Stiefel, tefy'l Tiegel (kfn. tégel, v. ö .  
nyjk.-beli teigel-1, ami szigetelő porcellánt jelent), striyl Striegel 
(kfn. strigel, ófn. strigil),1 2 íimü Schimmel, hindi Schwindel, pifii 
Büffel (plur.-ban pifün is használatos), s$ik\ Socke; már az ófn.-ben 
is -il-re végződtek : leifü Löffel (kfn. leffel, ófn. leffil), teikl Deckel, 
Hissl Schlüssel; továbbá: Tcripü Krüppel, fötveidvü Feldwebel, 
Ueiy'l Schlegel, pfleiyl Pflegel, átvitt értelemben durva férfit is 
jelent, menü Mörser (kfn. morsaere mörsel), fliyl Flügel, hiy’l 
Hügel ; j ö v e v é n y s z a v a k ,  mint: eiygl Engel, Jcheisl (kfn. ke^el) 
Kessel, epsl Esel; továbbá: hülari (lat. hilarius), einfältiger 
Mensch’, reixn Rechen, pisn Bissen, reiif Regen, rivri-väri Wirr
warr, ridm Riemen, rivgv ,ein grosses Stück Brot‘, nagy karéj 
kenyér, síin Schlitten, tidb Dieb, ts$rr) Zeuge, Ueikv (kfn. stecke) 
,Stab‘ pöüts Pelz, re Reh, Uämeits Steinmetz (ófn. steinmezo, lat. 
macellare-hoz3) ; régebbi k é t t a g ú  szavak: hfrtjlcst Hengst, 
hevpst v. hingst Herbst; jövevényszavak, mint: khöüx Kelch (kfn. 
kelich lat. calix), möünx Mönch (igen ritkán, csak műveltebbektől 
hallható);

1 P adl : DGr. 7. §., Molz : Id. h. 2ö7. 1., Weidlein : Id. m. 8. §.
2 Kluge: Etym. Wtb. 478. I.
3 Karl Karbtien : «Mhd. Steirumetz, Metzger, got. mats.» Beiträge zu r 

germ. Sprachwissenschaft 1924. 289—323. 1. Streitberg Germ. Bibl.-jában. 
II. Abt. 15. k.



32

régi -er- (nyjk. -v) végű jövevényszavak: kherszv Kaiser, 
mästv Meister (lat. magister), pristv Priester (lat. presbyter), riytv 
Richter, khalpindv Kalender, tdnistv Tornister, Habersack1 (ta
risznya) ; idevaló számos -u-val képzett főnév, a legtöbb kö
zöttük az umlaut-képtelen «nomen agentis». (V. ö. a) ß).)

srpidvv Schreiber, kreidzlv (kfn. griu^eler «der mit griu^en 
handelt» — Lexer szerint) Heidfv Schleifer, (stdsleidfv, $drsl$idfv 
Steinschleifer, Scheerenschleifer), kevtnv Gärtner, veiom Weber, 
fsagv Zeiger, uvtsägv Uhrzeiger, levrv Lehrer, stroznkkivrn Stras- 
senkehrer, raufaüykhiorv Schornsteinfeger, opsteiyp ,Abstecher4 
böllér, hiddv, Hüter Hirt helyett, mezőőr, fä’lsnpjddv , Ferkel- 
Schneider4, aki a disznókat heréli ki, sneiddv Schneider, lötsötnv 
Lebzeltner, mézeskalácsos, khönnv Kellner, khinstlv Künstler, 
tislv Tischler, ,Schreiner4, pindv Binder, heidvv (Wein-)-Heber, 
rpidsv, ,Reisser4 kis fűrész, meissv (hitsnmeissv, mülimeissv, Mässer4, 
Mässinstrument (Hitzenmässer lázmérő, Milchmässer), pidgv 
Bürger, spiilv Spieler, tngleidnv Taglöhner, sevrv Schärer, snittv 
Schnitter, fokheidfv Verkäufer, fdslpidsv Verschleisser, fosvnndv 
Verschwender, tsidga Zieher, tsölv Zeller, seigv Sänger, s?iddv 
Holscheit, svöülv «Schwelle, Vorrichtung zum Stauen des Was
sers»,1 2 jangv «kurzes Oberkleid, Jacke»;3 pölv Mörser, pötsv 
,Rebenpfropf4, kheipfv Käfer és még számos -er végű.

Egynéhány o-tő, amelyeknek már a végzetében (képzőjében) 
i van s így már a sing.-ban umlaut-ot szenvedtek. A plur.-uk 
tehát egyformán hangzik a sing.-szal.4

Ilyenek: härig Häring, frülig Frühling, jigglig Jüngling, 
lchpidnik König (kártyában Minik).

Jegyzet. Az umlaut-képesek csoportjához sorolhatjuk még 
a következőket: prozlv «Brassier» dőzsölő, gazdag ember (kfn. 
bras =  Schmaus, Mahl). Jövevényszavak: klup Klub, sport Sport. 
Umlaut-képtelenek: keks (ang. cakes [plur.]) Keks, kpiykurü Ken
guru, trük ang. trick.

1 Kl u g e : Etym. Wtb. 492. 1.
2 Lessiak : Id. m. 139. §.
3 Schmeller: Bayr. Wtb. I. k. 270. 1.
4 P aul : DGr. 7. §.
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2. Singularia tantum.
8 , §. a) Umlaut-képesek: taiiylc Dank, khoüik. a le előtt 

úgynevezett svarabhakti vokálissal,1 Kaik (kfn. kalc), leHaűrjlcv 
Gestank, tsvainj Zwang, mund Mund (az irodalmi nyelvből köl
csönzött szó, helyette inkább N. mauí-1 [Maul] használnak).

rgust Rost, trgust Trost, truts (kfn. truz, traz) Trotz, tsvipolc 
v. tsvipox Zwieback,

fuvm Form, tünst Dunst, hgi Hall, vdts(n) Weizen, pgtu Bau, 
haudnif svarabhaktival mint föntebb lehoilile, Hanf, saünd Sand, 
mgust Most, rguts Rotz, tsovn Zorn, mudt Mut, uvlaup Urlaub, 
staub Staub, muf Muff, taudí Tausch, aufemthoit Aufenthalt, hg,uX 
Hauch, Irop Trab (p. o. ti reisv rginnv in trop die Pferde rennen 
in Trab), smuts Schmutz, pitrüg Betrug, Hurts Stolz, o’l Adel 
(inkább ijlstaünd Adelstand, mindkettőt csak műveltebbek beszé
dében halljuk), höy’l Hagel, strui Strudel, lehumv Kummer, non 
Atem, movrirj Morgen, spargi Spargel, sauddv (kfn. schür) Schauer, 
lau (kfn. schür, schour) Hagel, taümpf Dampf, sots Schatz (tulaj
donképpeni jelentésében [kincs] használva nem képez plur.-t, ha 
azonban ,Geliebte’, szerető a jelentése, van plur.-a: éotsn), oplos 
Ablass, opsid Abschied, plguk Block, frgust Frost (gyakoribb a 
fagy kifejezésére: F. Icfriv, Jcfrivn igéhez), lehö Kohl (kfn. koele, 
ófn. koli, lat. caulis), flüx Fluch, Icaui Gaul, a sakkjátékon kívül 
csak ebben a közmondásban hallható: dn Tcsgî Tctn Icaui sciudt md 
net ins mgui einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, 
rcium Raum, räm Rahm, säm, fäm Schaum, Tchauf Kauf, trdm 
Traum (néha használatos plur.-ban is), lenoi Knall, aütrog Antrag, 
frak ,Frack’, nyjk.-ban kabátot jelent, mauvgl Mangel, hur/v Hun
ger, toudd Tod, tguttv Dotter, pox Bach, svuv Schwur, trgeü Thron, 
tsinspojt Zwiespalt, régi ja-tő,2 lefoin Gefallen, Jclcium Glaube, 
spogot v. épöxrt Spagat, solod Salat, sgiümv Samen, JcitaűgJcv Ge
danke, säm Scham, leenüs Genuss, sumbv Korb (kfn. sumber), möij 
Mohn (kfn. mäge), slöf Schlaf, puttv Butter, rallv (kfn. reitel) 
Reidstange, Igusdn Sand, svug Schwung, Tclgiünts Glanz, nutsn 
Nutzen; b) «Umlaut»-képtelenek: sgi Schein, vgi Wein (néha 
mondják plur.-ban is), maüégi Mondschein, nyjk.-ban nem a hold-

1 V. ö. Eszterle : Id. m. 27. 1., Happ J ózsef : A bébi német (közép
bajor) nyj. hangtana. 217. §.

2 V. ö. Molz : Id. h. 27. k. 228. 1., Wilmanns : DGr. 186. §. 2.
3
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fényt, hanem magát a holdat jelenti, p. o. td maiisqi sfidt der 
Mond scheint, vevt Wert, ernst Ernst, mist Mist, treiJc Dreck, s$inf 
Senf, si (sin) Sinn, simpf Schimpf, fluids Fleiss, khites Getöse,1 
mints März, oprii April és valamennyi hónap neve (j$inv, fe w , 
mints, oprii, jüni, juili, aukusti, septeimbn, oktguvn, novpimbn,
tetsfímbn), l$ipm Leim, lám Lehm, n$ipd Neid, ílqipm Schleim, 
str$idt Streit, $ipd Eid (ritkán használatos), reppf Reif, Ivits (kfn. 
swig;) Schweiss, undnsid Unterschied, tsvpßfii Zweifel, eipfn Eifer, 
eiddn Eiter, pfeifn Pfeffer, pr$i Brei (kfn. brie), kr$ips Greis, 
hevtsQuk(-tsug) Herzog, speipvdt Speichel, seig Segen, vün Wille, 
frin Friede (régi u-tő), sniliy Schnilling, leis Schlacke, rpids Reis, 
kr'w (kfn. krén) ,Meerrettich’, torma, kukuruts (magyar kukorica) 
Mais, plqipbtsn Blei, krint Grind.

3 . - e r -r e  fn y jk .-b a n  ~v )  v é g z ő d ő  p lu r á l i s o k .

9. §. Ide különösen kétszótagú főnevek tartoznak. Erede
tileg a hímnemüek nem képezhették plur.-ukat -er-rel. Néhány 
főnév hatására, amelyeknek N. mellékalakjuk volt az -er a hím
nemüek plur.-ára is átterjedt.1 2

10. §. a) Umlaut-képesek, a) «Umgelautete»: mcLÜ Mann— 
m finn , tonn Dorn — tennn , vunm  Wurm — vinm n , k ru n t Grund— 
krin dn  (V. ö. 7. §. a. a. 6.) hovn  Horn — hennn rau n d  Rand — 
rp indn  (V. ö. 7. §. a. a. 3.) n őst Ast — neistn  (V. ö. 7. §. a. a. 3.) 
void  Wald — v $ödv , Molz szerint Wald rokonértelmü füvek, gyógy- 
füvek és fák, továbbá a «Wald und Feld» kifejezés hatása alatt 
vette fel az -er- plur.-t.3 Ilyen még: kgut Gott — k$itn .

ß) «Nichtum gelautete» : pám Baum— pämn, hpű Hahn — 
kaum), stä Stein — Mann ;

Jövevényszavak, mint: fasaü Fasan — fasaüdnn, (luft)palaü 
Ballon — (luft)palaünn, salcm Salon — salpünn, khoplaü Kaplan— 
khoplpünv, perraü Perron — perraünn, p fo f Pfaffe’, Geistlicher — 
pfofa;

b) Umlaut-képtelen -er-plurálisa van a következőknek: 
knipst Geist — kpjdstv treikfb) (kfn. vinke, üfn. Finke) rakoncátlan 
gyerekeknek mondják, plur.: treikfiyn, lift Lift, Aufzug — lifín.

1 V. ö. Weidlein : Id. m. 36. §.
2 Molz : Id. h. 27. k. 242. 1., P aul : DGr. 23. §. Weldleie : Id. m. 

11. §., Wilmanns : DGr. 190. §. 1. a.)
3 Molz : Id. h. 27. k. 251—52. II.
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II. G-yenge ragozás.
11. §. A gyenge ragozásúak közé olyan főneveket csopor

tosítunk, amelynek a plur.-a, a sing.-tól eltérőleg -w-et (nyjk.-ban: 
-n, -m) vesz fel. A gyengeragozású főnév a sing.-ban megtartja— 
minden casusban — a nőm. alakját. A plur.-ban pedig a plur. 
nőm. uniformizálódott. Az umlaut-képesek, melyek idetartoznak 
s o h s e  k a p n a k  u m l a u t o t .  Azok az eredetileg gyenge hím- 
neműek, amelyeknek már a sing. nom.-ban is -n- végzetük volt, 
átmentek az erős ragozásúakhoz. (V. ö. 7. §. 1. és 2.)

Ilyen gyenge hímneműek: pgik Bäcker —peilen (plur.-a lehet 
-n- nélküli is) <  kfn. becke, prints Prints — printsn, öf Affe — 
őfn (lehet őfn is plur.-ban). tröx Drache — tröxn, pau Bauer — 
pgudn, p fö f Pfaffe — pfofn a pap gúnyneve (plur.-a azonban lehet 
pfofn is, v. ö. 10. §. a. ß), Sots Schatz — Sotsn szerető, kedves (v. 
ö. 8. §. a.) frots Fratz — frotsn, finst(finst) Fürst — finstn(finstn), 
kröf Graf — kröfn, ksöü Geselle—ksöün, heu Herr—Kenn, mgintS 
Mensch — mgintSn, nőn Narr — nonn, ris Riese — rizn, Sits 
Schütze — Sitsn (így nevevezik a legényeket, akik felszalagozott 
kalappal, budaörsi népviseletben, puskával a vállukon kísérik az 
Oltáriszentséget), tép Tölpel, Dummkopf — tepm, trgutl Trottel — 
trgutln,pun «Bube», Knabe —punra, hős Hase — hözn, lep Löwe— 
lem (kfn. lebe), guks Ochs — guksn, ke{dt Göd, Pate (kfn. gőte, 
götte) — keiotn, ontst Arzt — ontstn, hund Hund — hundn, rop 
Rappe —ropm, sklav Sklawe — skldvn,pen Bär — penn, mon (mun) 
Mohr — monn (munn), Spots Spatz — Spőtsn (nyjk.-ban hímvesszőt 
is jelent), veréb jelentésben még két szó használatos: ha§ — häSn, 
hprpS — h$r$Sn, <ßdl, Grossvater — fidln (kfn. aue, eue., fr. ai'eul ?), 
hint Hirt — hintn, krist Christ — kristn, heidd Heide — hpiddn säz, 
Wind végbélszél — säzn, jüd  Jud e —jün hőt Held — hőin, (üln- 
fa,űnt Elephant — gülnfaűntn, fuks Fuchs — fuksn, hinS Hirsch — 
hinsn, krintSipü (v. ö. kfn. schapel, schepel) neveletlen gyermek, 
Sments Schmerz — Smentsn, Stőt Staat — Stőtn, (csak műveltebbek 
használják), Splittn Splitter — splittnn, rőts Ratte — rőtsn (V. ö. 
1. §. 1.), pantgufü Pantoffel — pantoufün, helyette azonban inkább 
potíkn-1 (magy. bocskor) használják, ponx^t (kfn. barchet) Barchent, 
kginnrgö General — kginnrgön, tsins Zins — tsinsn, nőxpn (kfn. 
nách-büre) Nachbar — nőxpon, Stroi Strahl — Stroin, rits Ritz, 
Ritze — ritsn Stirjgl Stengel — Stiygln, kripü Krüppel — krippün

3*
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vgitseiol Winzer — vgitseidln, oavv Ober — ouvvn, undn Unter — 
undvn (kártyában), Jcrits Hamster, hörcsög — kritsn Stgupü,Pfropf
— ltgupü, v. ö. Stgupm — igét (dugni ), ivmü Ärmel — iomün, tukät 
Dukat — tűkön !, tukatn, feittn Wetter — feittvn, pgügkot ,Bankert’
— paűijkdtn kölyök, ho§pü Haspel — hospün;

N é p n e v e k :  prgids Preusse—prgidsn, svöb Schwabe— 
lvöm,paiv Bayer—páron, tirk Türke tivrkn, frantsouds Franzose — 
frantsouozn, krovot Kroat—krovön v. krovotn, tse\ Tscheche— 
tsexn, khosak Kosake—khosakn, pusnak Bosnier (magy. bos- 
nyák)—pusnakn, Ungar Ungar—üngdn, senb Serbe—senm stb.

J ö v e v é n y s z a v a k :  soidot Soldat—soißön, husä(r) Hus
sar— husän (<  magy. huszár), rekrüt Bekrute—rekrutn, jesuit 
Jesuit—jesuitn, musikgünt Musikant—musikgüntn;

ide tartoznak az -or-végű jövevényszavak, amelyekben az 
-or, hangsúlytalansága folytán, -o-vá gyengült nyjk.-ban: tguktv 
Doktor (Arzt helyett orvost jelent) — tguktvn, professn Professor— 
professvn, inspektv Inspektor—inspektnn;

továbbá: fiskgü ,Fiskal4 Rechtsanwalt—fiskgUn, atvokdt 
Advokat—aírokain, tsar Tsar—tsan v. tsarn.

Ide tartoznak az -ant, -ént- (lat. part. praes, -ans, -ens, 
nyk.-ban: ant -gunt, -gint) végű főnevek: faprikant Fabrikant— 
faprikantn, lifvrant Lieferant—lifvrantn, mistdrgünt Ministrant— 
mistdrgüntn, aggint Agent—aggmtn, assistgint Assistant—assis- 
tgintn, Protestant Protestant—protestantn, prilliant Brilliant—pril- 
liantn, tiriggint Dirigent—tiriggintn, musikgünt Musikant—musi
kgüntn, patsigmt Pazient —patsigintn, presidgint Präsident—presi- 
dgintn, ítudgmt Student—studgintn, tiamant Diamant — tiamantn;

Továbbá: papaggí Papagei —papaggidn, krokotü Krokodil— 
krokotün, panduv Pandur, ,Häscher4—panduvn, pandit Bandit
á im o n , fo do gráf Photograph—fodografn, töli gráf Telegraph— 
töligrdfn, filosguf Philosoph—fíldsgufn, khatulik Katholik— 
likn, aryitékt Architekt—arxitektn,poiJiivP>oX\ev—poiJiwn, matrguds 
Matrose—matrgudzn, invalid v. infolid Invalide—invalin v. info- 
litn,khumdrödKeimerSid—khumdrön (néha umlaut-tal: khumorcm), 
protses Prozess —protsesn, kharaktn Charakter—kharaktnn, pa- 
triarx Patriarch —patriaryn, aristókrat Aristokrat—aristokratn, 
teimokrat Demokrat—tgimokrdtn, sotsigöilist Sozialist—sotsigöjlistn, 
poet Poet—jwétn,planet Planet—planetn, patikl Pendikel —patikln, 
ípetsigöijiist Spezialist —spetsieöilistn, virilist Virilist—virilistn.
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B) Sem legesnem ű főnevek.
I. Erős ragozás.

12 . §. A különböző tövekszerinti deklinatio nyjk.-ban egybe
olvadt. A casust vagy a névelőből vagy a mondatkongruenciából 
ismerjük fel.

Ezeket a főneveket 3 csoportra osztjuk, a hímnemüek pél
dájára. (V. ö. 5. §.)

1. Végződésnélküli pluralisok.
13 . §. Umlaut-ot csak néhány szenvedett ebben a csoport

ban: ciuddv Euter—piddv,$tuk Stück—Stile, ezért nem is tárgyaljuk 
külön az umlaut-képeseket és az umlaut-képteleneket.

jov Jahr, tőszámnevek után végződésnélküli a plur.-a,1 
p. o. 1, 2, S jov= l, 2, 3 Jahre, különben gyengén ragozzák, fcél 
Ferkel, kattv Gitter (<  kfn. gátér), fivtv (kfn. vürdaere) ,Fürtuch1, 
Schürze, két eredeti n-tő :1 2 Auge, ovvásl Ohr (kfn. ör, őre); 
továbbá: krerdts Kreuz, vündv Wunder, mos Mass, tßüjlv Teller, 
f$i Feuer, ßissn Eisen, tsähv Zeichen (p. o. e» kipt Ichä tsähv mév, 
szidni Ifitsti tsähv er gibt kein Zeichen mehr, seine letzten [Le
bens-] Zeichen), vossv Wasser, lätsßü Leitseil, find Ende, jouŷ  
Joch, lenäle Genick (ófn. hnach, kfn. genic3), pfund Pfund, tsü Ziel, 
k$pü Spiel, ßi v. är Ei, kniv Knie (wa-tő), kspuds Geschoss, kvev 
Gewehr, öütv Alter, fivvv Fieber, oupfv Opfer, veidzn «Wesen», 
tulajdonképpen Unwesen, Ungeziefer a nyjk.-ban, pls Gebiss, 
pukvl Knicks, logv Lager, tiv Tier (khamötiv Kamel, rfintiv Renn
tier), ksviv v. ksvev Geschwür, plßi Bleistift!, kvgüb ,Gewölbe4 
(nyjk.-ban üzlet, bolt, nagyon ritkán boltozat az értelme), sguf 
Schaf, mölampii (kfn. lamp) Lamm, kipp jo di v. kepßiddi Gebäude, 
kseits Gesetz, kleids Geleise, kstöü Gestell, kiteik Gedeck, vöks 
Wachs (plur.-ban csak ,Wachsstock4 a jelentése), vevk Werk, 
nßits Netz, peittl Beet dem.-a, virágágy, plivmü Blümchen, Blume 
dem.-a, kseipf Geschöpf, snakvl ,Kinn4, áll, tsimmv Zimmer.

J ö v e v é n y s z a v a k :  tsikdl dem. tsikö-ból(<  magy.csikó),

1 Le8siak : Id. m. 134. §.
2 V. ö. Bra un e: Ahd. Gram. 224. §., Molz : Id. h. 31. k. 374. 1. Pa ul: 

Mhdgr. 131. §., S chatz : Die Mundart von Imst. 124. §. Weidlein : Id. m. 
24. §., Wilmanns : Id. m. 171. §. és 189. §. 2.

3 V7. ö. Schmeller : Bayr. Wtb. I. k. 1720. 1. 676.
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,Füllen1, putre ,Portrait (fr. portrait), leJcvn ,Marmelade‘ (<  magy. 
lekvár). Lekvár tulajdonképpen szintén német eredetű szó, mert 
magy. lekvár <  Leckwaare, tutsdt Dutzend (fr. F. douzaine, v. ö.
l. §. 3.), tsigretl Zigarette, tsigari Zigarre (V. ö. 1. §. 3.), tsigril- 
lus Zigrillus.

Változatlanok a plur.-ban a -lein, -chen kicsinyítőképzős 
semlegesek is: ßsu lfm  Jesulein, tinndüpin ,Dirndlein4, medilfm 
Mägdelein, ez utóbbi kettő csak népdalokban fordul elő, mevryßn 
Märchen.

2. Singularia tantum.
14 . §. Ebbe a csoportba leginkább elvont főnevek, anyag

nevek és élelmiszerek nevei tartoznak, éppúgy, mint a hímnemüek 
s i n g u l a r i a  t a n t u m  — osztályához. (V. ö. a. 8. §. alá tartozó 
példákat).

Ilyenek: h$i Heu, öü 01, tsin Zinn, huits Holz, smoijs Schmalz, 
ímév Schmer, khupfv Kupfer, kuid Gold, strgu Stroh (ófn. strao, 
kfn. sírd), soits Salz, tridpsoi Trübsal, öüilptnd Elend, v. ö. a szó- 
járást : öülpínd Tcert/n unt tridpsoi plozn Elend geigen und Trübsal 
blasen, cinikus kifejezés, amikor valaki rossz körülményekben él, 
peix Pech, plei'X Blech, taub Laub, oupst Obst, tau Tau, pin Bier, 
pludt Blut, eids Eis, fleios Fleisch, prgudt Brot, Mio Geschirr, khevtsi 
«gehört sich» főnévként használva, illem, jó szokás, movie Mark. 
kl$idt Geleit, fiotkyut «behüt’ Gott» főnévként használva, p. o. 
fivtkgut nfimn «Behütgott» nehmen, elbúcsúzni, kvivts Gewürz, 
eiddo Eiter, meiod (kfn. mete) Met, nilcl Nickel, moi Mahl, rov Rohr, 
meöitv Malter, silcsoi Schicksal, ivü főnevesített melléknév: Übel, 
lÖstv Laster; ebbe az osztályba valók a f ő n e v e s í t e t t  f ő n é v i  
igenevek:1 p. o. leiom Leben, petn Beten, $ipsn Essen, triykv 
Trinken, fospreixo Versprechen, sreiom Schreiben, okon Ackern, 
jeion Jäten, ke, mitke Gehen, Mitgehen, nekv Necken, kröxv Krachen, 
leidsn Weinlese, pumpvn (kfn. pumpern) Poltern,2 khiyun Kichern, 
opmoxo ,Abmachen4, Ernte, veitsn Wetzen, mögv Melken. r$iosgriin 
Räuspern, vimsln ,Winseln, nyjk.-ban türelmetlenkedni, ploppvv 
Plappern, snottvn fogvacogás, plintsln Blinzeln, lamontinn Lamen
tieren, kluksn kotlás, kr?jstn ,Krächzen' sóhajtás, nyöszörgés, 
prüln v. Iprüln pepecselni, hadarni stb.; továbbá: kros Gras,

1 Lessiak : Id. m. 134. §., Molz : Id. h. 31. k. 295. 1. Weid lein : Id.
m. 37. §. Kldge : Wtbildungs-Abriss 13. §.

2 V. ö. Schneller : Bayr. Wtb. I. k. 391. 1.
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heidniJc Honig, fet Fett, hpü unheü Heil, Unheil, JcliJc Glück, siivv 
Silber, khov Chor. r$i\ Reich, aüntlits Antlitz, vüt Wild, heo Heer, 
krpidS Geräusch, képreix Gespräch, Tcvük Gewolke, Jcsindl Gesinde, 
’träd ,Getreide4 (nyjk.-ban csak ,Roggen’-t, rozsot jelent), mö Mehl 
(kfn. méle) régi wo-tő, fopreixv Verbrechen, püdv Puder, lyuds 
Los’, nyjk-ban érdeklődést, törődést jelent, p. o. i hop khd lyuds 
nem törődöm vele, mit bánom én !, haupt Haupt (kölcsönszó az 
úfn. irodalmi nyelvből), fuvdv Futter, khév Gehör, leiddv Leder, 
kift Gift, ts?ig Zeug (kfn. Ziuc), kitr?ii) Gedränge;

J ö v e v é n y s z a v a k  mint: suilo v. solo Solo, exo Echo 
khdsino Kasino, khomando Kommando, khapitpü Kapital, ikandqü 
Skandal, klíma Klima, tsirkus Zirkus, paket Paket, khanape Ka
napé (fr. canapé), parfin Parfüm (fr. parfum), khabinet Kabinet, 
parlamehit Parlament, khupldmyint Kompliment.

3. er- (nyjk.-v) végű pluralisok.
15. §. Ez a végződés régi kéttagú s-tövek maradványa, 

mint gör. yévog, lat. genus.1 Az ófn. -ir- végződés (későbbi ófn. 
-er1 2) ősgermán -iz-re vezethető vissza, az eredetileg a tőhöz tar
tozott ;3 4 a kfn.-ben -er alakban volt meg mint a mai németben is, 
nyjk.-ban e-\-r^> v  változás következtében -w-vá lett.4

Amennyiben a tővokális umlaut-képes, az umlaut minde
nütt be is következett. így fölöslegessé vált az a) umlaut-képesek 
csoportját a)- és ß)-ra, «Umgelautete» és «Nichtumgelautete»-ra 
felosztani. (V. ö. 5. §.)

a) Umlaut-képesek. («Umgelautete» egyúttal.)
1. o — ei- umlaut-tal: pbd Rád — peiddv, föx Fach — feiyv, 

tbx Dach — teixv, rod Rad — remto, klbs Glas — klefosv, krob 
Grab — kreidvv, plott Rlatt — pleittv, fos Fass — feissv.

2. q,u — pi- umlaut-tal: aümt Amt — fimtv, pfqiünd Pfand 
— pffindv, pg,űnd Rand — pfm dv , ciuddv Euter — ?iddv, kvciűnd 
többesszáma nem *kvemdv, hanem kvando (Gewand), laünd 
Land — lfmdv, laüm Lamm — l?imv, kraudt Kraut — kr^iodv, 
bauds Haus — h$jdsv;

1 Paul : DGr. 18. §. Mhdgr. 123. §. 2. Jegyzet.
2 Brauné: Ahdgr. 197. §. Wilmanns : Id. m. 170 §. 2. és 190. §. a.)
* Molz: Id. h. 31. k. 3 2 3 -324 . 1., Paul: DGr. 18. §.
4 P aul : Mhdgr. 123. §., Schatz : Id. m. 120. §.
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3. Qu — ei- umlaut-tal: (Jc)Uqus Schloss — (Je)sleissv, rpus, 
Ross’, Pferd — reisso, Iqux Loch — leixo;

4. ui — öü- umlaut-tal: hurts Holz — plur.-a csak tsinthöütsn 
Zündhölzer-ben fordul elő, fűig Volk — föülcv;

5. ud — id (u — i)- umlaut-tal: tudX Tuch — tidXo, pud'x 
Buch — pî XP-, kudd Gut — kiddn, Qvrjtum Eigentum — Qigtimo1 
iutum Irrtum — intimo, heüliktum Heiligtum — heüliktimo, rQiftum 
Reichtum — reixtimv, oitvtum Altertum — oitotimv, trum Drumm. 
nagy darab, — trimmv ;

6. ov — eo- umlaut-tal: out — (V. ö. 2. §. 4.) ento, tovf 
Dorf — tenfn, vont Wort — veoto;

Jegyzet moui Maul többesszámban: m$üln.
b) Umlaut-képtelenek; p ü tBild—prüdn,preitBrett—preitto, 

peit Bett — peito, föd Feld — födő, behind Kind — khindo, rind 
Rind — rindv, veiob Weib — vqíovo, mfintl (V. ö. 2. §. 4.) — 
mfintsn, fix  Vieh — fixo, (régi u — tő, lat. pecus.), Telid Glied — 
klido, lidd Lied — liddo, lioxt Licht — lidxto, Jeepet Gebet — 
kepetn (végződésnélküli is lehet a plur.-a), Tcfris Gesicht peiorati- 
vuma1 2 3— Tefrizv jo -képzés ,fressen’-ből, ófn. *gafrizzi,8 kvixt Ge
wicht — TcviXtv, Jerixt Gericht — krixto, Jerist Gerüst — Jeristo, 
hfimot Hemd — he'moto, tv/ Ding — tiijn, pä ,Bein’, nyjk.-ban 
mindig csontot jelent, pano, neist Nest — neisto, sveot Schwert 
— íveoto, Jeöd Geld — Jeödv (néha az -»-hoz még n is járu l: 
ködön), Jemidt Gemüt — Je mid do, kspfmst Gespenst — klpednsto. 
Jeílaxt, Scheide’, hüvely — ksläxto.

II. Gyenge ragozás.
16 . §. Úfn.-ben a semlegeseknek tulajdonképpen már nincs 

gyenge ragozásuk.4 Legföljebb vegyes dekl.-ról beszélhetünk, 
(p. o. Ohr, Bett, Haus, Auge, Herz).

Nyjk.-ban a gyenge ragozást ismét csak az n (-/», -m) jelzi 
a plur.-ban.

Eredeti n-tövüek közül csupán Herz tartozik ebbe a cso
portba: nyj. hents — Jievtsn. A többi «gyengeragozású» semle
ges mind erős volt, ilyenek: mpö Mal — m?öin, teü Teil — teüyn,

1 Molz : Id. h. 31. k. 344. 1.
2 Lessxak : Id. m. 135. §. b.)
3 Schatz : Id. m. 120. §.
4 V. ö. Petz Egyet, előad. 1928/29. Alaktan. A német főnév mai ragozása.
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(au-, ent-, t’öd-, khevpv-, noy-, föv-, keiij-, ivp-, hindu — teüin An-, 
Erd-, Welt-, Körper-, Nach-, Vor-, Gegen-, Erb-, Hinterteile); 
«Teil»-lel képzett alakok: triti Drittel — tritln, fidtl Viertel — 
fistln, fimftl Fünftel — finftln stb., haftl kapocs, Paul szerint: 
Häkchen oder Nadel zum Zusammenhalten eines Kleidungs
stückes»1 — haftln, tsöt Zelt — tsötn, feist Fest — feistn, ingvat 
(v. ingvar) Eingeweide — ingvatn, kiping Gebirg — kipivg.

Az eddig idézett r- v.-Z1 2 végüeken kívül még roppant nagy 
számmal találunk belőlük nyjk.-ban : feinstn Fenster — feinstnn, 
meissv Messer — meis sím, müstv Muster — müstvn, pfiostn Pfla
ster — pfíöstrm, ruddv Ruder — ruddnn, kloustv Kloster — Houston, 
ts$idzl Zieselmaus (kfn. zise-műs, ürge) — ts&dzln, vcCl Wade — 
vä'ln, iwpleißpsl Überbleibsel — ivnplqißpsln, mitti Mittel — mittln, 
presl morzsa — presln, kliftl ócska ruha — kliftln. Ide sorozandó 
a számtalan -erl, -el, -í-végződésü3 sémi. deminutivum. Az emlí
tett képzők nyjk.-ban -ni, -l, -dl. P. o. pandl —pdndln «Bändchen», 
mdndl — mdndln Männchen, khitsdl — khitsdl v. khitsl, Ziege dem. 
-a (ófn kizzin) khandl — khandln Kanne dem. -a lampsl — Idm- 
pdln dem. Lamm-ból, hpidzl — h$idzln dem. Haus-ból (nyjk.-ban 
leginkább árnyékszéket jelent), vffiggnl kis idő, rövid idő — vfiggnln, 
de nem igen használják plur.-ban, ütitek kis gyerekek, állatok becéző 
neve — vutsvln, kgudssl, spitsdl — kgusssln, spitsdln dem.-ok penis 
jelentéssel,prunzdl — prunzdln ugyanaz, stikl — stikln dem. Stück- 
ből, kutsvl — kutsvln dem. ? disznó, samdl — samdln dem. saumü- 
ből, Schemel, tsitsdl — tsitsdln magy. cica, hal — hűin dem. Haar- 
ból, putsdl — putsdln babusgató szó stb. stb.

Ide tartoznak a -nis képzős4 semlegesek (nyj. -nis, -nus) : 
eugvnis(nus) — evgvnisn Ärgernis, evrpignis Ereignis — enreignisn, 
pikreidbnis Begräbnis — pikreidbnisn, kiteyjtnis Gedächtnis — kitext- 
nisn, kffiynis Gefängnis — kffignisn, khdmnis Geheimnis — 
khdmnisn, hindnnis Hindernis — hindmiisn, tspignis Zeugnis — 
tseÁT/nisn, pl?idmnis ,Bleibnis‘, Verbleiben —pldidmnisn.

J ö v e v é n y s z a v a k  mint: élemfmt Element — elemfintn,

1 P aul : Deutsches Wtb. 243. 1.
2 V. ö. Molz : Id. h. 31. k. 295. 1., Pa ul: DGr. 12. §. Wilmanns: Id. m. 

III. k. 190. §.
* V. ö. Lessiak : Id. m. 136. §., Weidlkin : Id. m. 41. §. 3. Kluge: 

Wtbildungs-Abriss 32. §.
4 V. ö. Lessiak: Id. m. 135. §. b., Weidlein : Id. m. 29. §.
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sakramfint Sakrament — sákramfmtn, instrumfmt Instrument — 
instrumpmtn (v. instrumfmtn) , testameint Testament — testa- 
melntn, materiell Material — materieün, hotö, Hotel — hotön,presfmt 
Present, Geschenk—presfmtn (fr. présent), regimfmt Regiment — 
régimfintn (plur.-ban lehet regimpintv is), pajonet Bajonett — 
pajonetn.

C) Nőnemű, főnevek.

17 . §. A nőneműeket szintén a plur.-képzés alapján cso
portosítjuk.

Az -»-ra végződő plurálisokat két alcsoportra osztottuk fel, 
a második b) csoport „Kettős alakok” címet visel, t. i. végződés
nélküliek alapjában véve, de van egy -u-ra végződő mellékalak
juk is. P. o. flösn Flasche plur.-a lehet fiösn és flöSnv. Hogy a 
két alak közül melyiket használják nyjk.-ban, az egyrészt a be
szélő egyéniségétől függ, másrészt pedig a szó mondatbeli hely
zetétől. Általános érvényű szabályt erre vonatkozólag nem lehet 
felállítani. A -nv-ra végződő alakot inkább hanyag, lassú beszé
détek használják, különösen a mondat végén.

I. Erős ragozás.
1. Végződésnélküli plurálisok.

18 . §. a) ffU m g e 1 a u t e t e». Ebbe a csoportba leginkább 
umlaut-képes í-tövek, u- és c o n s o n a n t i k u s  t ö v e k  tar
toznak, amelyek még a kfn.-ben egybeolvadtak az i-tövekkel.1

1. 5 (pu) — ei- umlaut-tal: nöyt Nacht — neixt (plur.-a azon
ban lehet néxt vagy gyenge néxtn is.), touXtv Tochter — teixtv ;

2. au — pi- umlaut-tal: icpüns Gans — Tcfms, haünd Hand — 
hfmd (régi u Tő), vaünd Wand — vpind (plur.-ban lehet várnán is), 
fctusst Faust — fpisst, haust. Haut — hfzst, mctu Mauer — mei, lauds 
Laus — l$jds, paÜTjlc Bank —pevrjk (ellenben flejßlpgüglc — ftpißspäplc 
és vaünv Wanne — vännn);

3. o — a umlaut-tal: Tclöftv Klafter—leläftv, (tőszámnevek 
után végzödésnélküli a plur.), lost Last — last, mod Mahd — mad 
(plur. még: mätn), bdv Ader — ctdv v. advn, not Naht — nät;

4. u(v) — i(v)~ umlaut-tal: prüst Brust — prist (eredetileg

1 Lessiak : Id. m. 138. §. 1., Lindenschmidt : Id. m. 7. §. p ,  2., Paul : 
DGr. 43. §., Mhdgr. 128. §.
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cons, tövü), Tchüv Kuh — lehív, snün Schnur — snin, früyt Frucht — 
friyj, hüft Hüfte — hl ft, Telüft Kluft — JeUft v. leliftn, vuvst Wurst — 
vinst, süxt Sucht — siyt (plur.-ban alig mondják).

b) «Nicht ungelautete» és umlaut-képtelenek.
Ilyenek: sguos Schoss (V. ö. 1. §. 2.), holt, ,Halt4 <  kfn. 

halte (Heerde, Horde =  nyáj, horda), sau Sau (régi cons, tő, 
plur.-ban van mellékalakja is : sguon), slehn Schlehe (ófn. sléha, 
kfn. siehe), huüsslög Holzschlag, prgmisl Brennessel, plln Blüte.

Valamennyi -pin -pd -(ófn. béri N., kfn. bér úfn. Beere)-ra 
végződő bogyó-t jelentő szó, mint: mgujpln Maulbeere, enpo 
Erdbeere, praűpin Brombeere, papüpin Pappelbeere, möpin, Mehl- 
beere (galagonya);

három d- és ja -tő többnyire elvont értelemmel: fun Fuhre, 
máé Meische, tciuf Taufe;

számos n-re végződő nőnemű (ez az n torokhangok után 
y-é, ajakhangok után m-mé assimilálódott),1 ilyenek:

sgidm Scheibe, leruom Grube, stidy Stiege, lehoppm Kappe 
(dem.-a: lehappü N. inkább használatos), leloppm Klappe, stciuon 
Staude, flinn Fliege;

idevaló sok erőseredetü főnév is : vundn Wunde, rintn Rinde: 
nom  Rübe, soim Salbe, lelyudsn Klause;

eredetileg gyengék: sóin ,Schale1, Tasse, traüm Traube (túl
nyomóan plur.-ban használatos), éöulv ,Schale4, Hülse, pinn Birne, 
tsveispm ,Zwetschke4, Pflaumen, sinn ,Schiene4, Geleise, Teran Gräte, 
rgudzn Rose, vatin Ohrfeige, vätsn (värtsn) Warze, veipsn Wespe, 
prfimsn Bremse, fojn Falle, foitn Falte, pfaünn Pfanne, sunn 
Sonne, rinn Rinne, vgiiyp Woche, seidtn Seite, étöüvn ,Stelle4, 
állvány, smufn Schmolle, svoim Schwalbe, fgirj Feige, suin Sohle, 
snojn ,Schnalle4, kilincs, torn (kfn. tüele?) ,Delle4 (V. ö. 2. §. 2.), 
vüi Wolle, lerulen Krücke, nlntn Niete, lotn Latte,pflaüntsn Pflanze, 
kreitsn Krätze, pliniUleiyv (t. i. Otter) Blindschleiche, tain Dolde, 
ninn Niere, satn Saite, öün Elle, vavmtsn Wanze, taum Taube, 
fiXtn Fichte, supm Suppe, mgiyfe) Menge, fifan Einfuhr, punti 
Bürde, an Egge, voitsn Walze, spritsn Spritze, laümprn Lampe, 
viw) Wiege, svontn Schwarte (plur.-a lehet umlaut-tal Svärtn

1 Lessiak : Id. m. 140. §.. Eszterle : Id. m. 23. 1., Happ József : Béb 
község német (középbajor) nyj.-nak hangtana, 1915. Bpest. 20. §., Schwartz 
Elemér: A rábalapincsközi (délbajor) nyj. hangtana, Bpest 1914. 46. 1. (Ez 
utóbbi rövidítve: Rábai, hgt.)
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is), pintn Binde, nözn Nase, ösn Asche, éupfn Schuppen, pfensn 
Pfirsich (V. ö. 1. §. 2.), motrötsn Matratze;

eredeti f-tövűek1 közül idetartozik: antn Ente, enpsn Erbse, 
nis Niss, nüs Nuss, vuntsn Würze, üyl Eiche, étunn Stute; továbbá: 
seöin Säule, Jcluppm ,Kluppe’, hqudzn Hose, mözn (kfn. másé). Mal, 
Flecken, Tclgukn Glocke, tsitnn Zither, süm Silbe, haüm Haube, 
Ichoim Lessiak szerint «weibliches Rind, das zum erstenmal träch
tig ist»,1 2 tehát borjadzó tehén, tseön Zeile, plunmn Blume (púén 
mellett alig használják), khensn Kirsche, taünnn Tanne, rendsze
rint összetételben : taünnnpäm Tannenbaum, lä Lehne (kfn. leine), 
levx'o Lerche (ebből van a gyakoribb dem. N. lenxnl), Tcheidn 
Kette, fenén Ferse, Jchitn Quitte (lat. cotonea), Icheistn ,Keste‘ 
Kastanie, meittn Mette (lat. matutina), pokn Wange, éli'ijn Schlinge^ 
éryufn Schraube, triozn Drüse, Tchijürn Kelle, haitudheijdviy Hand
habe, -ü-ra végződő főnév: ldctümpfv Klammer; továbbá: hhontn 
Karte, lippm Lippe, leftsn Lippe (kfn. leise). P aul szerint: «die 
eigentliche oberdeutsche Bezeichnung für Lippe, was nd.-, md.-en 
Ursprunges ist»,3 trut Alp, lidérc, truppm Truppe, snun (kfn. snur, 
lat. nurus), «ein idg. Wort für Schwiegertochter»,4 pritsn és piksn 
(tk. Pritsche és Büchse) vagina, preitsn Bretzel, Tcrfjmtm (kfn. 
krenze) Tragkorb, hátkosár, mittn Mitte, vintn Winde, fputsn ,Fotze‘, 
pofon;

j ö v e v é n y s z a v a k :  passiciű Passion, élvezet, steläzi v. 
stöülazi ,Stellage‘, poiletn Bolette, apriTcoudzn Aprikose (helyette 
inkább mariin-1 használják), tätsn Tasse (fr. tasse, ol. tazza), 
partsön Parzelle, Jchapütsn Kapuze, markn Marke, mässa Masse, 
Jchassv Kasse, khuntrüj Kontrolle, vilin Villa, strapätsn Strapaze, 
ras Rasse,

2. Singularia tantum.
19 . §. säf Seife, vdxt Wacht, vox Wache (irod. nyelvből köl

csönzött szó), röst Rast, puns Busse, pats Beize, hüf Hilfe, pfleig 
Pflege, höü Hölle, finmiy v. finmu'rj Firmung, vöt Welt, aooslcunft 
Auskunft, aühunft Ankunft, opkunft Abkunft, möxt Macht, noudt 
Not, Tcituid Geduld, Idomot Leinwand, kfn. línwát átképződése,5

1 Lessiak : Id. m. 142. §.
2 Schatz : ld. m, 114. §.
3 P aul : Deut. Wtb. 31d. 1.
* U. o . : 460. 1.
5 P aul : DGr. 42. §.
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vüt Wut (Zorn analógiájára M.-ként is használják), müli Milch, 
eo Ehre (pl.-a csak ebben a kifejezésben használatos : in eon 
hoitn in Ehren halten), föle Eile (irodalmi németből), eot v. eotn 
Erd (eot =  földkerekség, eotn =  [egy marék] föld), krippe Krippe 
(úfn. alak), nag Neige, roXe Rache (úfn. alak), r f  Rene, t r f  Treue, 
rüo Ruhe, väcl (kfn. weide) Weide, IpÜTjgvpö Langweile, kimfinti 
Gemeinde, koi Galle (koi möxo kellemetlenséget okozni), klfpm  
Kleie, Ingo Lunge;

ha az úgynevezett «movierte Feminina» -in (kfn. -in, -inne) 
képzője1 2 családnevekhez járul, ezek nem képeznek plur.-t: 
oidin Altin, kraumorin Krammerin, heisin Hessin, fritsnsöftin 
Fritzenschaftin stb;

az -ig -ug- (úfn.-ung; ófn.-ung, -unga; kfn.-unge)8 képzős 
nőneműek közül a következők <■ singularia tantum»: uotnig Ord
nung, noorug Nahrung, satsug Schätzung, peissorug Besserung, 
vittorug Witterung, feksug Fechsung, suilug Schulung; ide tar
toznak az eredeti « f e m i n i n a  a b s t r a c t a » ,  amelyek gótban 
és ófn.-ben -?-re, kfn.-ben -e-re,3 * nyjk.-ban pedig -n v. -i-re vég
ződnek. Ilyenek: l fg  Länge, pratn Rreite, kreis v. kreisn Grösse, 
heix Höhe, hits Hitze, vfptn  Weite, tidfn Tiefe, ímöün Schmäle, 
Öveiyn Schwäche, lidb Liebe, trikó Trockenheit, sviots Schwärze, 
krödn Geradheit, tfpri Teure, sfpri Säure, khidin Kühle, stiok 
Stärke (nyjk.-ban az értelme csak konkrét: keményítő) hiotn 
Härte, hóin Höhle, s$ipn Seide, dyt Acht (kfn. ähte), kfoo Gefahr, 
fnoxt Furcht, lüg Lüge (ófn. lugi), v$ix Weihe (ófn. wihi), oomüt 
Armut, témut Demut, ilyen — kiváltképpen — e l v o n t  főnevek 
még: khQust Kost csak «eledel» értelemben sing. tant., p(i Pein, 
pest Pest, khuiloro Kolera, sam Scham, §pi Scheu, sau Schau, strei 
Streu, stion Stirne (helyette inkább hion járja homlok kifejezé
sére), vüste Wüste (úfn. alak), fi-, güsiyt Ein-, Ansicht, prust Brut, 
aüntoxt Andacht, kvoij Gewalt, kludt Glut, az úfn. Mähne mähoo 
«Mähnhaar»-ban van meg, hfprdt Heirat, próxt Pracht, suits Sülze, 
pfdts Peitsche; j ö v e v é n y s z a v a k :  squss Sosse (fr. sauce), 
lini Linie, lanio Lineal, khumeiddi Komödie, praksis Praxis,

1 V. ö. Lessiak : Id. m. 139. §., Paul : DGr. 47. §.
2 Lessiak : Id. m. 139. §., P aul : DGr. 47. §., Weidlein : Id. m. 30. §., 

F. Kluge: Abriss der deutschen Wortbildungslehre, 11. §. b.
3 V. ö. Braune: Ahdgr. 212. §., Lesstak: Id. m. 142. §., P aul: Mhdgr.

126. §. 7. Jegyzet., Schatz: Altbayr. Gramm. 115., Die Mda. v. Imst. 116. §.
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mouddi Mode, tun (fr. tour) p. o. an ti tun Jchunw an die Reihe 
kommen.

3. ~nn (úfn. -en, -erj-ra végződő plurálisok.
20. §. A bajorban már nem lehet világosan megkülönböz

tetni, hogy az -n (-nn)- végződés az úfn. -er-nek v. -ew-nek a nyj.-i 
alakja-e.1

a) Ide elsősorban a hímnemű «nomina agentis»-bői képzett 
«movierte Feminina»1 2 tartoznak. (V. ö. 19. §.) P. o. Tcheixin 
Köchin — Tcheixinnn, levrnrin Lehrerin — lenrminnn, Ichönnnrin 
Kellnerin — lehönnnrinnn, CLuftrognrin Aufträgerin — guftrögnrinnn, 
fratslnrin Fratschlerin — fratslnrinnn, Tcfattnrin Gevatterin — Tefal- 
tnrinnn, strikvrin Strickerin — strilenrinnn, sneiddnrin Schneide
rin — snpiddnrinnn, hejvnmin Hebamme — heivnminnn, snittnrin 
Schnitterin — snittnrinnn, p$idrin Bäurin — ppidrinnn, onvntnrin 
Arbeiterin — onvvtnrinnn; tovább : leraű Krone — leraüdnn.

Sok -ig, -ug- végű főnév (V. ö. 19. §. 2.) is az -n -végűekhez 
tartozik: mfinuy Meinung — mfmuyn, pistrofuy Bestrafung — pist- 
rofuyn, ts^iotui] Zeitung — tseidtuyn, Ipidstur) Leistung — l&dstuTjn, 
leidturj Leitung — Ipidturjn stb. hivn Henne — hinnn;

j ö v e v é n y s z a v a k :  máéi Maschine — maslnn, lehasevn 
Kaserne — lehasennn, pensgüPerson—penspűnn2khgümrmiaű, Kom
munion — Jchaümuniaűnn, pontsiaű Portion —pontsiaünn, röligiau 
Religion — röligigünn, statsiaü Station — statsiaűnn, rpimnsunri 
sürgés- forgás—reimnsunrinn.

b) Kettős alakok.
21. §. suvtn Sorte — suvtn v. suntnn; pfyíofn Pfeife — pfeidfn 

v. pfyidfnnn, khivxn Kirche—lchivxn v. lchinxnnn,plbhn (kfn. blahe) 
Blahe, ponyva — plohn v. plohnnn, smittn Schmiede — smittn v. 
smittnn, flosn Flasche — flosn v. flosnn, rpiddn Kornsieb, rosta — 
reiddn, r$iddnnn v. reiddnn, stötsn Stelze — stötsn v. stötsnn, holen 
Hacke — holen v. holennn, tsaü'rjn Zange — tsgügn v. tsaügnnn, hittn 
Hütte — hittn v. hittnn, soxn Sache — soxn v. sdxnnn, stüm Stube — 
stüm v. stummn, (dem.-a N. stivnl), tösn Tasche — tösn v. tosnn, 
leözn Gasse — közn v. köznn, kqusn ,Gosche’, Schnauze — kgusn v.

1 H. Friedrich : Die Stellung des Hauptwortes in den heutigen deut
schen Mundarten. ZfdPh. 32. k. 496. 1. 1. 3. §.

2 Le ssia k : Id. m. 139. §. a), Weidlein: Id. m. 17. §. b) és 44. §.
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kyulnv, strbzn Strasse — ítrozn v. stroznv, vizűWiese — viznv.viznv, 
khivtsn Kerze — khivtsn v. khivtsnv, khistn Kiste — khistn v. khistnv, 
pivétn Bürste — pivstn.y. pivstnv, plottn Platte — plottn v, plottnv, 
numrv Nummer — numrv v. numrvnv; még számos F. főnevet ide 
lehetne sorolni, amelynek «végződésnélküli plur.»-a van és egy
úttal -v -ra végződő mellékalakja is van. Némelyiknél megjegyez
tük már ott is (V. ö. 18. §. I. a ß), hogy -v -ra végződő plur.-a is 
van. Amint alább látni fogjuk -v plurálisok a gyenge nőneműek 
sorában is, kivált -l, -v (-el, -er) után, gyakran fordulnak elő.

II. Gyenge ragozás.
Az úfn. irodalmi nyelvben tulajdonképpen nines már 

gyenge ragozása a nőneműeknek, csak erős és vegyes.1 Mivel 
azonban nyjk.-ban a nőnemben is összeolvadtak a különböző 
tövek és a sing.-ban egyáltalában nem kap ragot a főnév, a nő
nemű gyenge ragozást, mint a hímnemüeknél és semlegesnemüek- 
nél, ismét csak a többesszámi -n végződés tünteti fel.

Ebbe a csoportba leginkább a- és ^a-tövek tartoznak.1 2 Ilye
nek: log Lage — log, sprbx Sprache — üsprö'/n, voi Wahl — vorn, 
tsoi Zahl — tsoin, kvoi Qual — Tevőin, strof Strafe — strofn v. 
strofn, vog Wage — vög, Tclög Klage — lelbg, frog Frage — frog, 
fovb Farbe — fovm, sovg Sorge — sovg, troyj, Tracht — trbxtn, 
lui Schule — suin, Jcöb Gabe — kom, Étund Stunde, stuntn, su{d 
Schuld — suidn (plur.-ban csak anyagi, pénzbeli adósság a jelen
tése), ras Reise — rdzn, mauot Maut — mauotn, tseö Zeile — 
tseön, sppids Speise (az értelme nyjk.-ban éléskamra, magyarul is 
mondják: Épa{z) — sp^idzn, piti Bitte — pittn, sö Seele — sön, 
smiv Schmiere — sminn, lev Lehre — levn, ev Ehre — evn (p. o. 
hm tsevn petn, ihm zu Ehren beten), heits Hetze — heitsn, aks 
Achse — aksn, meis Messe — meisn, reidd Rede — reidn; a nő
nemű -l, -el és -er-végüek3 (nyjk.-ban: -l, -ü, -yl, -v ; ófn. -ala, 
-ara, -ila, -ula) majdnem kivétel nélkül ide tartoznak. Ezek ere
detileg valószínűleg erős ragozásúak voltak.4 P. o. oksl Achsel —

1 Petz G .: Egyet, előad. 1928/29. Alaktan. A német főnév mai ra
gozása.

a Lessiak : Id. m. 139. §. a).
3 Lessiak : Id. m. 139. §. P aul : DGr. 48. §. Schatz : Die Mda. v. Imst.

115. §.
4 Paul : DGr. 48. Weldlein : Id. m. 41. §. 3.
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oJcsln, kuidaümsl Goldamsel — kuidaűmsln, foki Fackel — fokln, 
kopü Gabel — kopün, khaűntsl Kanzel — khaimtsln, nö'l Nadel — 
nö'ln, reiy'l Regel — reiyln, pivü Bibel — pivün, iotl Dattel — 
totln, ayl Eichel — dyln, kuvy'l Gurgel — kuvy'ln, msl Insel — 
msln, khüy'l Kugel — khüy'ln, maündl Mandel — maündln, 
müsl Muskel — müsln, ovy'l Orgel — ovy'ln, soxtl Schachtel — 
soytln, Bndl Schindel — sind ln, sissl Schüssel — sissln, sepmmü 
Semmel — sqimmün, sphidl Spindel — spindln, tofü Tafel — 
töfün, vindl Windel — vindln, vuntsl Wurzel — vuvtsln, khoyl 
Kachel — khoxln, rüntsl Runzel — rüntsln, saufü Schaufel — 
saufün, siyl Sichel — siyj.n, trummü Trommel — trummün, veiksl 
Weichsel — vfAksln, özl Assel — özln, lümpü (kfn. lumbel, lungel) 
Lunge — lümpün, khüxl Küche — khuyln, nü'l Nudel — nü'ln, 
röspü Raspel — röspün, er-végűek, eredetileg erősek: ödv Ader — 
ödvn v. ddvn, feiddv Feder — feiddvn, khaümmv Kammer — 
khpümmvn, lejdvv Leber — leiovvn, lätv Leiter — latvn, feispv 
Vesper — feispvn; eredetileg gyengék: plödv Blatter — plodvn 
(p. o. ti svovtsi plödv fekete himlő), 'odv Natter — ödvn, klaümpfo 
Klammer — klaümpfon, suitv Schulter — íuitvn; továbbá: tsiffv 
Ziffer tsiffvn;

j ö v e v é n y s z a v a k  : epistl Epistel — epistln, saüntsn 
Schanze — saüntsn. proub Probe — proum, kläs Klasse — klässn, 
poust Post — poustn, pänk Bank (csak pénzintézet jelentésben) — 
pänkn, präntl Branche — prantín (nyjk.-ban pereputty, banda a 
jelentése), plög Plage — plög, uv Uhr — uvn, atres Adresse — 
atresn, repratuv Reparatur — repratiivn,primit,s Primiz —primitsn, 
oktäv Oktave — oktavn, fodografi Photographie — fodografin, 
klaviv Klavier — klavivn, majestet Majestät — majestetn;

ci-végü főnevek : khäntslei Kanzlei — khäntslein, lidanei Li
tanei — lidan$in,peikvr£i Bäckerei,peikvrevn, spetsvrpi Spetzerei — 
spetsvrepn, lumporpi Lumperei — lumporpin, rgufvr$i Rauferei — 
rciufvr$in, filosofi Philosophie—filosofin, energi Energia—energin, 
melodi Melodie — melodin, str$iddvr$i Streiterei — ítrqiddvrqin, 
khuplvr$i, ,Kupierei4 bordélyház — khuplvrein, sgufvrei Sauferei — 
saufvrqin, heitsvrpi Hetzerei — heitsvrpin;

volt latin -eia, -tia-végü főnevek: prov'mls Provinz — pro- 
v'mtsn, khonsekvfmts Konsequenz — khonsekvfmtsn, ölogänts Ele
ganz — öldgäntsn; régi w-tövek: khöts Katze — khötsn, fran 
Frau — fraudn, huv Hűre — huvn;
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Umlaut-képtelen i-tövek: 1 leiyt, ,Leiche‘ — Igixtyi tsgídt 
Zeit — tsgidtn, hguytsgidt Hochzeit — hguytsgidtn, pgiyt Beicht — 
pgiXty, §rift Schrift — sriftn, ksiyi Geschieht — küytn, íiyt 
Schicht — sixty, pßXt Pflicht — pß x ty  i

ide tartoznak a -hgidt, -khgidt-, -Soft — (kfn. -heit, -keit, 
-schaft)1 — képzős nőneműek: seibgiot Schönheit — sgihgioty, 
krgünkhgidt Krankheit — kraünkheidtn, fdtridsliykTieidt, Verdriss- 
lichkeit —fdtridsliykhgjßty, tiytikhgnt Tüchtigkeit — tiyfikheidtn, 
suidigkheidt Schuldigkeit — swdigkbeidtn, Igiytsinikhgjdt Leicht
sinnigkeit — Igixtsinikhgjdtyi spoosgümkhgidt Sparsamkeit — spoo- 
saümkhgjdtn, noyposöft Nachbarschaft — noyposöftn, sipsöft (kfn. 
sippeschaft) — sipSöftn, ff/dtsöft Feindschaft — fgidtsöftn, frf/dtsöff 
Freundschaft — frgidtsöftn, khüntsöft Kundschaft — khüntsöftn, 
ksöüsöft Gesellschaft — ksöüsöftn, poudtsöft Botschaft — pouotsofty, 
moiüidft Mannschaft — maüsbftn, ootsöft Ortschaft — ontsoftn, 
heoSoft Herrschaft — hensoftn, lidbsoft Liebschaft — liobSoftn 
stb. stb.

a fentebbieken kívül idetartoznak még: jöyt Jagd — jöytn 
(plur.-ban rendetlenséget, mulatozást jelent), kipuvt Geburt — ki- 
puotn, ovvdt Arbeit — onvotn, tugd Tugend — tuydn, lost Last — 
lostn, foot Fahrt — fovtn, töt Tat — tbtn, slöxt Schlacht — slöxty, 
rgi Beihe — rgidn.

Jegyzet. Négy nőnemű főnév umlaut-ot szenvedett és a 
gyenge plur. w-jelét is megkapta: emgst Angst — gigkstn, krbft 
Kraft — kreiftn, pruk Brücke — prikn, bdo Ader — adón.

6. Pluralia tantum.
22 . §. Nyelvjárásunkban a következő főneveket csak töb

besszámban szokták használni: akin Akten, auoslöy Auslagen, 
eksertsitsicin Exerzitien (lelki gyakorlatok),/ősin Fasten, feorigin 
Ferien, khapritsn Kaprizen (olasz capriccio, fr. caprice), khgustn 
Kosten, Icévisto Geschwister, Igrot Leute, Igukn Locken, nion Nie
ren, neofn Nerven, öütvn Eltern, seom Scherben (sing.-ának 
sissl-1 lehetne tekinteni), síéig Schläge, verés, treiovo Treber (tör
köly), pfngkstn Pfingsten, umkhgusty Umkosten, vfmbxty Weih
nachten. 1 * * 4

1 Lessiak : Id. m. 139. §. b).
3 V. ö. Lessiak : Id. ra. 139. §. b), P aul : DGr. 52. §., Weldlein : Id.

m. 27. és 28. Kluge : Abriss der d. Wt.-bildungslehre, 22. és 23. §§.
4
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II. A m ellék n év .
23 . §. Nyjk.-ban is megkülönböztethetünk erős és gyenge 

melléknévragozást, mint az úfn.-ben és a kfn.-ben. A kfn.-ben a 
két ragozás még élesen eltért egymástól. Nyjk.-ban azonban a 
gyengén használt melléknév erősen behatolt az erős ragozásba, 
úgyhogy az egyes esetekben általános uniformizálódást vehe
tünk észre.

1. Erős ragozás.
M. N. F.

Sing. Nom. sléxtn sléxts sléxti
Gen. — — —
Dat. sléxtn sléxtn sléxtn
Acc. sléxtn sléxts sléxti
Plnr. Minden nemben és esetben: sléxti.

2 4 . §. Ez a ragozás akkor használatos, ha a melléknevet 
nem előzi meg határozott névelő. Határozatlan névelővel kapcso
latban szintén így ragozódik a melléknév. Elvétve Sing. F. dat.- 
ban änv sléxtn is hallható. M.-ban és N.-ban ez a ragozás hang- 
tanilag megfelel a kfn.-nek. Dat.-ban csak látszólagos az eltérés, 
t. i. a kfn. dat.-i m rag n-né lett nyjk.-ban, mivel gyengén hang
súlyozott szótagban állt.1 A plur.-ban már a dat.-ban is -i-1 talá
lunk végződés gyanánt. Ez elsősorban a gyenge ragozás hatásá
nak, majd a többi kasus analogiahatásának az eredménye. Az 
i-végződés kfn. m-ra vezethető vissza, amelyet tudvalevőleg w-nek 
ejtettek. Ugyanezt a jelenséget látjuk a töszámneveknél is. Tehát 
a N.-alak általánossá vált. (V. ö. a tőszámneveket 54. §. 1.)

Jegyzet. Sing. F. acc.-ban tulajdonképpen a végződésnélküli 
alak lenne a hangtanilag megokolt, de a nőm. behatolt helyébe. 
Lessiak szerint egyáltalában nem lehet biztosan megállapítani, 
hogy a M. és N. dat.-alakokat vájjon gyengén hangsúlyozott szó
végi m > n változással vagy gyenge formák befolyásával magya
rázzuk-e ?

Ú. n. kfn. ragozatlan alak (unflektierte Form) nem található 
már nyjk.-ban, hacsak nem a jelzett szó után álló melléknévben: 
ti ts$idt is Ichiwts die Zeit ist kurz, td tog is Iclüt] der Tag ist lang.

1 V. ö. Lessiak : Id. m. 99. és 143. §., E szterle : Id. m. 56. 1., Happ : 
ld. m. 56. §. 3., Ha jn a l : Id. m. 46. §., S chwartz : Rábalap. hgt. 205. 1,



51

Önálló használatban, vagyis névelő nélkül csak korlátolt
számú esetben találjuk az (erős) melléknevet. Ilyen esetek:

a) Megszólításokban és felkiáltásokban, mint: ovmn khenl 
armer Kerl; tu fsruktn nov v. tu non tu fsruktn du verrückter 
Narr v. du Narr du verrückter; heöilign himü, kout heiliger 
Himmel, Gott!: lisvn fodn, prusdn lieber\ ater, Bruder!; vudikesn 
krciusthnü Budakeszer ,Krauthahn’ (a budakesziek gúnyneve Buda
örsön), tunvßöiln noukknlkhouxp Turwaller,Nockerlkocher’ (a török
bálintiak gúnyneve), topstn, potssdn khenl ügyetlen fickó, tenrisi 
khapön ,taube Kapelle' így szólnak arra, aki nem ért meg mindjárt,

b) Határozatlan jelentésben seisnn pun, sßiss mal schöner, 
,Bub‘, schönes Mädchen; stb.

c) bizonyos főnevekkel kapcsolatban:2 vßissn vßt is stingn 
vin rousdn weisser Wein ist stärker als roter; krciusslixs, sisxs 
veittv csúnya, ronda időjárás; sgudri müli saure Milch, fßisni, 
kuddi von, feine, gute Waare; penlinn strimpf Berliner Strümpfe, 
f>auds kraust saures Kraut; frisss, nßipöxsnns proust frisches, neuge
backenes Brot; pßismisn Strül,böhmischer Strudel1; tingisi mguipin 
türkische Maulbeere; hciusskspunnsni Ißismst hausgesponnene 
Leinwand; mit hontn mid mit harter Mühe; mit heöiln haust mit 
heiler Haut; mit häzn vossn mitheissem Wasser; mit rgusdn tintn, 
fovb mit roter Tinte, Farbe; fon, nox Ityügn tsßist vor, nach langer 
Zeit; in kroussn must in grosser Not; öüilßindiks ’tsifn elendiges 
Ungeziefer; trgusrigi Hij^traurige Geschichte; ílexfn véig schlech
ter Weg; stb. stb.;

d) határozói használatban, mégpedig leginkább apart, praes, 
sing. nom.-ban: en hot vos stersdn, kérsdn, Ibxsdn, sitssdn kmbxt 
er hat etwas stehend, gehend, lachend, sitzend gemacht; si hot 
vbs güprßintn, khyuxtn stb. keiszn sie hat etwas ,angebrannt', 
gekocht stb. gegessen; khoidn hotn sßi noxtmoi keiszn kalt hat er sein 
Nachtmahl gegessen; ts te is nun häsn kust der Tee ist nur heiss 
gut; plindn findi a in véig blind finde ich auch den Weg, i ven 
nun tousdn kliklix mit ßink ich werde nur tot glücklich mit euch; ev 
hots levß'mdign kfgünkt er hat es lebendig gefangen; si hots 
tspünsdn fotsöüt sie hat es weinend erzählt; stb. 1 2

1 Weidlein : Id. m. 48. §. 2.
2 Lessiak : Id. m. 143. §.

4 *
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2. Gyenge ragozás.
25. §. Gyenge v. nominális a melléknév ragozása, ha hatá

rozott névelő előzi meg. Paradigma mint föntebb: td Slexti der 
schlechte.

M. N. F .
Nom. td slexti ds Slexti ti slexti
Gen. — — —

Dat. in slextn in Slextn td Slexti
Acc. in slextn ds slexti ti Slexti

Plur.-ban minden nemben és esetben: Slexti.
Itt is látjuk, hogy a kfn. N. -iu végződés lett általánossá. 

Ez tulajdonképpen a főnév gyenge ragozásának felel meg a kfn.- 
ben.1 A bajor-osztrák dialektusokban mindenütt megtaláljuk ezt 
a kfn.-m-ból lett i-1.1 2 A kfn. ragozásnak már csak a Sing. M. és 
N. acc. w-re végződő alakja felel meg.

A Sing. F. acc. kivételével itt is végződésnélküli alakokat 
várnánk (V. ö. 24. §. 1. Jegyzet); Lessiak az i s  formák kiinduló
pontjának — a sing.-ban — az erős nőneműek nőm.-át és acc.-át 
tekinti.3

20. § . H a n g t a n i  s a j á t s á g o k ,  a) n-, m- v. t)-vq vég
ződő melléknevekhez a sing. M. és N. dat.-ban n helyett -u-rag 
járul. Tehát MSeidn{d)n, *Jclän(d)n, Hin(d)n, l̂g,u7j(d)n, *<ßr)(d)n, 
*Str$vtj(d)n és *Slimdn helyett Seidnv, Iclánv, finn, lav/rjv, fnjv, 
Strfiyv és slimv-alakokat találunk nyjk.-ban.

b) s v. S-re végződő melléknevek sing. N. nőm - és acc.-a — 
az erős ragozásban -as-ragú, p. o. hroudsds, friSds. Ez avval magya
rázható, hogy a szóvégi mássalhangzó a végződés kiszorítására 
törekszik, de ebben az esetben a végződés erősnek bizonyult és 
egy «schwa» (d) szűrődött közbe.

c) A birtokos névmás és ä (ein), Jchä (kein) ragozása minden 
genus sing. nom.-ában és sing. N. és F. acc.-ban eltér a közön
séges jelzői melléknévragozástól, u. i. ezekben az esetekben nem 
kapnak ragot. Határozott névelő után úgy ragozódnak, mint a

1 Lindenschmidt : Id. m. 20. §., Paul : Mhdgr. 136. §., Golther : Der 
Nibelunge Nőt, nyelvtani bev. 14. §.

2 Lessiak : Id. m. 144. §., V. ö. még : Eszterle : Id. m. 52. 1., Reis : 
Die deutschen Mdaa. 96. 1.,

3 Lessiak : Id. m. 144. §.
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közönséges gyenge melléknév.1 Ragozásuk olyan, mint az erős 
melléknévé, ha nem jelzői helyzetben állnak, plur.-ban még akkor 
is, ha jelzői helyzetben állnak. Az w-rag itt is teljesen eltűnt a 
plur.-ból.

Jegyzet. A part. praes, és peri'., úgymint a középfok és a 
felsőfok ragozása teljesen megegyezik a közönséges (alapfokú) 
melléknév ragozásával.

3. A melléknév fokozása.
27 . §. a) A középfok képzése a kfn.-ban -er-(ófn. iro, -oro) 

képzővel történt. A kétfajta ófn. suffixum, -iro, -oro következtében 
már a kfn.-ben voltak melléknevek, amelyek umlaut-ot vettek fel 
s olyanok, amelyek nem vettek fel. Egyszótagú mellékneveknek 
lehetett umlaut-os és umlaut-nélküli alakjuk a kfn. comparativus- 
ban.2 Az umlaut eseteit alább tárgyaljuk.

Nyjk.-ban a középfok képzője -v, -r, -or. P. o. íleytv schlech
ter, d Heytvrv ein Schlechterer, to Heytvri der Schlechtere, a Hex- 
tvs v. Uextvrds ein schlechteres...; heix» höher, a heiyvrv ein 
Höherer, to heihvri der Höhere, a heixwrvs v. heiyvs ein höheres ...

Az -er-képző r-je hol »(belőtt, hol a z u tá n  jelenik meg. 
Teljesen a szóvégi mássalhangzótól függ a helyzete; t, d, n, s és 
g után közvetlenül következik az r, úgyhogy v(i) elé kerül. P. o. 
TcHTctrv geschickter, miodrv müdere, to sfinri der schönere..., 
Tcreisri grössere. E példák mindegyikében r  és a szóvégi vokális 
közé egy «schwa»-hang is szúrható: Tcsiktorv, miodorv, to semori, 
kreisori.

b (v), f, p, Jc, ts, h, m, i) és v után a középfok képzője ren
desen -or: to Jcövori, Hejofori, Jcnoppori, heiyori, sVimori, Ipii/ori, 
mbgvrori der gelbere, steifere, knappere, höhere, schlimmere, 
längere, magerere.

Néha a középfok képzője megkettőződik nyjk.-ban: fponv-rv, 
Jclionv-rv, spmv-rv feiner, kleiner, schöner.

28 . §. b) A superlativus képzője nyjk.-ban -ost, -st (kfn. 
-est; ófn. -ist, -ost). P. o. to (ti, os) Heytosti, Mionsti, heiysti der 
(die, das) schlechteste, kleinste, höchste, -st képző -ig, -bar -sam- 
(nyjk.-ban : -ig, -pov, sawn) képzős melléknevekhez járu l: hpöliJcsti, 
fruytpovsti,Spovsaümsti heiligste, fruchtbarste, sparsamste; továbbá

1 V. ö. Lessiak : Id. m. 146. §.
2 P aul : Mhdgr. 140. §.
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a következőkhöz: ensti, ppisti, leitsti, neksti, heixsti, Icreisti, Ifiyksti, 
klionsti, rqidXsti (reiypsti) erste, beste, letzte, nächste, höchste, 
grösste, längste, kleinste, reichste.

Az l- és -dt (kfn. -eht, oht1)-ra végződő kétszótagú mel
léknevek felsőfokát úgy a rövid-, mint a hosszúalakú képzővel 
képzik; mbgvstix.mogrdsti, tunklsti v. tunkldsti, toilcdstix. toikdtsti2 
magerste, dunkelste, ungeschickteste.

4. Umlaut a melléknév fokozásában.
29. §. Az umlaut-képes egyszótagú melléknevek — kevés 

kivétellel — a középfokban és felsőfokban umlaut-ot kapnak. 
Ezeket a tővokálisuk szerint csoportosítjuk:

a) o (<  kfn. a3) — öü: ojd alt — öütn, öütost-; khoit kait 
— khöütnt khöütdst-; smoi schmal — smöüln} bnöüldst-;

b) o — e i: houy hoch — heiyp. helyest-; Tcroub grob — kreidvn 
kreippst-; krouds gross — kreissn, kreist-; spöd spät — speiddn, 
Speipddst, $voX schwach — Sveiyp, sveiyost-; krbd gerade — kreiddn, 
kreiodest-; floX. flach — fleiyn, fleix^st-; mögo mager — meigrn, 
meigrdst-; nos nass — neissn, neissdst-; a három utolsó umlaut
nélküli fokozású is lehet.

c) on — id: onm arm — «»», iomst-; onx arg — idgv, idgst-; 
hont hart — hidttn; hidttdst-; sonf scharf — sidfn, sidfdst-; stonk 
stark — stidgn, stiogst-; svonts schwarz — ívidtsn, svidtsdst-; vonni 
warm — viomn, viomst-;

d) CLu — $i: Ipu'T) lang — leiyn, Iqiykst-; syuvn sauber — 
spidvrn, seipvdst-;

e) u — i : ju y  jung — jiijn, jiyost-; ksund gesund — ksindn, 
ksinddst-; frud früh — fridrn, fridrost-; khunts kurz — khintsn, 
khintsdst-;

Jegyzet, klä klein fokozása: klidnn, klidnst-; prdd vagy um
laut-nélküli fokozású v. pedig: preodv, preoddst-

A következők csak alapfokban használatosak: mott matt, 
sott satt, klott glatt, monb mürbe, fojlis falsch, frQu froh, ploss 
blass, tonst tot;

Umlaut-ot nem kap: tsont zart, plbb blau, klon klar, rguod
1 Le ssia k : Id. m. 148. §., YVeidlein : ld. m. 51. §.
2 Weidlein : Id. m. 51. §. b).
3 Eszterle : Id. m. 31. 1.
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rot, rox roh, kraiink krank, slaünk schlank, fpiui faul, praii braun, 
rciuX rauh, Igudt laut, slau schlau, hui hohl, fui voll, stuits stolz. 
kinmp krumm (hinkend) kludg ,klug’ nyjk.-ban előrelátó, taka
rékos, turn dumm, rund rund, has heiss, vax weich.

30. §. Ö s s z e t e t t -  és s z á r m a z é k m e l l é k n e v e k  
sohasem kapnak umlaut-ot.1 P. o. kraudslik(x) stb. ,grauslich’, 
undorító, fajtalankodó, uvndlix ordentlich, taűnkpov dankbar, 
laiajksaűm langsam laupgveöilik langweilig, tämis (<  kfn. toum 
Dunst’ +  isch) szédítő stb.

A part. perf.-oknál sincs soha umlaut a fokozásban. P. o. 
mkhaünt bekannt —pikhaimtv,pilchaüntdst- ; fdnät vernäht—fdnätv, 
fonatdst-; forukt verrückt—forulctv, fdruktsst-; stb.

5. Suppletivismussal fokozott (ú. n. rendhagyóan fokozott) 
melléknevek.

31. §. A következő melléknevek közép- és felsőfokukat 
olyan alakokkal képezik, amelyeknek tulajdonképpen nincs alap
fokuk. Ilyenek: kudt gut, peissv besser, peist- best-; fü viel, men 
mehr, mpidst- v. mdvrdst- meist-; minddstns — mindestens-ben 
v&dnig— wenig (comp, vpidnigv, Sup. veipnikst-) felsőfoka rejlik; 
frud früh-nek is van rendhagyó fokozása: comp, fmdn früher, 
eher, sup. fmddst—ehest-, frühest-; (<  ófn. anti).2

Jegyzet, fü viel ragozás nélküli melléknév,3 csak nagy rit
kán hallani az irodalmi németből kölcsönzött füli-t v. füle-i 
(viele) a plur.-ban. 6

6. Körülírásos és népies fokozások.
32. §. a) Nyjk.-ban a melléknév stovk ,stark’, rizik riesig 

és nagyon ritkán sév sehr szavak segítségével is fokozható. P. o. 
stovk kudt, sft fü sehr gut, schön, viel; rizik krouds, präd, lány 
riesig gross, breit, lang, sev p rü f sei, pülig. tei sehr brav, schön 
billig, teuer.

33. §. b) Számos melléknevet egy elébe helyezett olyan 
főnévvel lehet fokozni, amely a melléknév által kifejezendő tulaj
donságot leginkább magában hordozza. Ilyenek: sönkudt seelen-

1 Les8iak : Id. m. 149. §., Lindenschmidt : Id. m. 21. §. 3.
2 Lessiak : Id. m. 150. §., Schwäbl : Id. m. 65. §. 2.
3 Schwäbl : Id. m 64. §. 3.
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gut, stgukfinstv stockfinster, haudshgux haushoch, öünlaüij ellen
lang, ölnyi, taümvlciÜT) daumenlang, hüvelyknyi, (td taumvlpiirji 
hanzi, ,Hüvelyk Matyi’), fandst-, pämtik faust-, baumdick, nü'lvoigv- 
tik ,dick wie das Wälgerholz’, olyan vastag, mint egy sodrófa, 
puttv-, patsl-, treikvdx butter-, ,batzen’-, dreckweich, ítröznprad 
strassenbreit, kliddik-, siddikhds glühend-, siedendheiss, nö'lffi 
nadelfein, koutsewevmlix, koutsjeimvlix gotterbärmlich, gottsjäm
merlich,1 plitstum blitzdumm, huntsmidd ,müde wie ein Hund’, 
stähovt steinhart, eidskhoit eiskalt, plpipötsnsvä ,schwer wie Blei’, 
säxdtvovm, ,seichwarm’, khudvovmi müli kuhwarme Milch, sne- 
myuveids schnee-, ,mauerweiss’, plidvgids blütenweiss, khurnlvovts, 
peixsvovts kohlenschwarz, pechschwartz, kuitköb goldgelb, pludt- 
rgudt blutrot, fyiroudt feuerrot, pipotsnrouot (<  magy. pipacs -f- 
rot), rot wie eine Klatschrose, stgukplint ,stockblind’, stäoit ^tein- 
alt’, meissvsovf ,messerscharf, vaslnös. tseidzlnös bőrig ázott, 
himü-, tsveispmptlob himmel-, zwetschkenblau, Möylfeist ,Stahlfesf, 
stevmkrciŰTjk, ,zum Sterben krank’ khüy'lrunt kugelrund, muddv- 
nokdt ,mutternackt’, kröskrzv grassgrün, fuTjlnöy’lneix funkel
nagelneu1 vadonatúj, mauostgudi maustot, tsukvsios zuckersüss;

aid allein határozónak népies fokozása nyjk.-ban: muddu- 
koutsolikald ,mutter-gottselig-allein’,1 2 3 klä klein népies fokozásá
nál a fokozó szó utánakerül; kldvintsik ,winzig klein’.

7. Az adverbium képzése.
34 . §. a) « A d j e k t i v - a d v e r b i a . » A  melléknévből az 

ófn.-ben -o-képzővel,s kfn.-ben -e4-képzővel képeztek határozószót 
Nyjk.-ban nincs már képző, mert a kfn. -e lekopott; így tulajdon
képpen a ragtalan melléknév szerepel határozószóként. P. o. mio 
kets Hext mir geht es schlecht; tev is spot (kfn. späte) khumo 
der ist spät gekommen; kstdt (kfn. staete) ke! ,langsam gehen’!

A comp.-ban szintén képzőnélküli a határozószó: mögrv, 
hevtv, Igirjv, kreissv, toheokhumo magerer, härter, länger, grösser, 
,daherkommen4 (erscheinen).

A superlativusban a kfn. határozószónak -est6 -suffixuma 
(<  ófh. -ist, -őst6) volt. Nyjk.-ban am (am) praep. -f- a melléknév

1 Weidlein : Id. m . 56. §. 4 P aul : Mhdgr. 142. §.
2 V. ö. Weidlein : Id. m. 56. §. Jegyz. 5 U. o. 140. és 144. §.
3 Braune : Ahdgr. 267. §. 0 Braune : Ahdgr. 263. és 268. §.
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felsőfokával képezzük a felsőfokú határozószót: dm heixstn (kfn. 
hóhest) am höchsten; dm slextdstn (kfn. sléhtest), dm vfidnikstn 
(kfn. minst), dm Ifiijkstn (kfn. langest) am schlechtesten, am we
nigsten, am längsten.

b) «N o m i n a 1 - a d v e r b i a». Genitivusi -s raggal képzett 
adverbium ok1 (v. ö. 4. §. 3. a) : liyks links, rexts rechts, fiijs 
eigens, undweiks unterwegs, hoiveiics ,halbwegs’, rey^sveii} rechts- 
wegen, ivvhaps (<  * überhoubtes)2 nagyjában, ivrirjs übrigens, 
hindvruks alattomosan, fovtoks ,vor Tags’, ksvindds geschwind, 
psundvs besonders, süntöks sonntags, maütöks montags, vevritoks
weTkta.gs\plumps, mit dem Geräusch «plum» (ha valami vízbe esik).

c) -ix(k) és -vpids (kfn. -wis) képzős határozószók: a) hit- 
sudsix(k) hin, hevtsudsix(k) her, hintritsudsix(k) ,nach hinten’, 
hinterwärts, ovi-, umi-, $ini- aufi-tsudsix(k) hinab, umhin, hinein, 
hinauf; ez utóbbiakban a képző tk. felesleges, mert a szóvégi -i 
(<  hin) már megjelöli az irányt;

ß) äslvpids einzelweise, haufu-, massnv$ids, haufenweise, 
massenweise, Mguko^ids, itidijvdids, söxtlvpids, stockweise, treppen
weise, schachtelweise, pledvv^tds,blöderweise’, tumnv^tds dummer
weise, §löünv?ids stellenweise, klävpids ,kleinweise’, p$id$püsveids 
beispielsweise stb. stb.

Jegyzet, -vévts (-wárts)-képzős határozószó mindössze kettő 
használatos nyjk.-ban: aufvevts aufwärts és sqidtvevts seitwärts, 
de ez az utóbbi igen ritkán fordul elő.

III. A névm ás.3
35 . §. A névmásokat három csoportba osztjuk: 1. az ú. n. 

«ungeschlechtiges Pronomen»-hez tartozó névmások csoportjába; 
idetartozik az 1. és 2. személyű személynévmás és a visszaható 
névmás. 2. az ú. n. «geschlechtiges Pronomen»-hez tartozó név
mások csoportja: a) a 3. személyű személynévmás; b) a mutató 
névmás; c) d vonatkozó névmás; d) a kérdő névmás; e) a birto
kos névmás. 3. Külön csoportba osztjuk a határozatlan névmá
sokat. Ezek is két alcsoportra tagolódnak: a) névmási eredetű 
és b) főnévi eredetű indefinitumokra.

1 V. ö. Weidlein : Id. m. 57. §. b).
2 Lessiak : Id. m. 122. §. a.).
3 A német névmások történeti fejlődésére nézve v. ö. H. B. Rumpelt : 

Pronomina und Zahlwörter 1—122. 11. Leipzig 1870.
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1. Az ú. n. «ungeschlechtiges» Pronomen.

36 . §. Az 1. és 2. személyű személynévmás és a Pron. refl. 
(A nyj.-i alakok mellé tesszük a kfn. alakokat, hogy a hangtani 
fejlődést szemléltessük. A hangsúlytalan nyj.-i alakokat zárójelbe 
tesszük.)

1. személy 2. személy refl.
kfn. nyjk. kfn. nyjk. kfn. nyjk.

Nom. ich i (i) du, dü tü (t)
Gen. min mfi din t?i sin sfi
Dat. mir miv (nid) dir tiv (td)
Acc. mich miv, mi (mi) dich tiv, ti (ti) sich si
Nom. wir miv (md) ir eids (s) (<  éj)
Gen. unser unsv iuwer ptrjgv (<  enker)
Dat. uns 1 iu 1 ( <  enk)
Acc.unsich,unsi iuch ( sich ionv, si

Az 1. személy sing. acc.-ba a miv (<  mir) a dat.-ból ha
tolt be. Az 1. és 2. személyű sing. acc.-ában a második alak mi 
(mi) mich-böl a eh lekopása után fejlődött.1 A pron. refl. dat.-át 
a 3. személyű személynévmás dat.-ával pótoljuk úgy a sing.-ban, 
mint a plur.-ban. P. o. ev hot iom on tavak khauft er hat sich 
einen Tabak gekauft.

Az 1. szem. plur. nom.-ban kfn. wir-ből nyjk.-beli miv lett 
az igevégződés-ew és az enklitikus wir egybeolvadása következ
tében. Ez a változás végbement a legtöbb bajor-osztrák nyelv
járásban2 és a frank dialektusban.3

A 2. személynek nyjk.-ban nincsen meg a kfn.-nek hangtani- 
lag megfelelő plur.-a (ir>*iu, iuwer> *$iv, iu>*?i, iuch>*£ÍxA 
Ezt a többesjelentésü régi duális helyettesíti: nőm. erős ihr, gen. 
firjgv  euer, dat. aec. eiyg . Ezeket a formákat már 14. századi 
bajor nyelvemlékekben is megtaláljuk, nőm. éj, gén. enker, dat. 
acc. enc4 (<gót. igkara).

1 V. ö. E szterle : Id. m. 64. 1., Hajnal : Id. m. 49. §. III., Happ : Id. 
m. 53. §. 4., Lessiak : Id. m. 115. §. 4. b.

2 Lessiak : Id. m. 151. §.
3 Reis : Id. m. 98.1., v. ö. még : L indenschmidt : Id. m. 59. §., Weidlein : 

Id. m. 59. §.
* P aul : Mhdgr. 146. §. 6., Lessiak : Id. m. 151. §., Weinhold : Bairische 

Grammatik 358. §.
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Az 1. és 2. sz. sing. gen.-i mer, tér csak vei] (wegen) praep.-val 
kapcsolatban fordul elő. P. o. vegmemv, ven/tpnv meinetwegen, 
deinetwegen. A wegen praep. nyjk.-ban dat.-szal is járhat: vet] miv, 
vei] tio .wegen mir‘, wegen dir‘. A mp-, tfi-t gehören ige vonzataként 
használják nyjk.-ban: teids Tchevt mfr, t$i das gehört mir, dir; ez 
vonatkozik a plur. gen.-ra is, ahol azonban teids Jchpvt uns, 
erpg is hallható néha. Régi sing. gén.: fvgismpnixt Vergiss
meinnicht.1

A refl. mindig gyengén hangsúlyozott nyjk.-ban, p. o. ev hot 
si stovh Tcuvt undvhojdn er hat sich sehr gut unterhalten; sei 
kaum si Icrakvt min hakratshau (<  magy. kukorica +  hauen) sie 
haben sich gerackert mit dem Maishauen.

A hangsúlytalan alakok közül -t (du) a következő szólások
ban kapcsolódik enklitikusan : vidst vüst wie du willst, vänst khumst 
wenn du kommst, voudst mast wo du meinst, vevst pist wer du 
bist, opst Ichaüdst ob du kannst, vpöist pist weil du bist, vevst und 
vidst pist, vänst nua fleiosig pist wer und wie du (auch) bist, wenn 
du nur fleissig bist.

Az enklitikus -t (du) ilyenféle alkalmazásának az oka abban 
kereshető, hogy az igeragozást átvitték a kötőszóra. Ez Lessiak 
magyarázata szerint2 úgy történt, hogy a kötőszó nem közvet
lenül du-val, hanem először ciass-szal érintkezett. Tehát viost < 
wie -+- dass +  du ; a syntaktikus alkalmazás megerősíti Lessiak 
nézetét, nem tartjuk azonban kizártnak azt sem, hogy ezek a 
vidst-, v$öist-, vänst-féle alakok a vost- (was du) vpmst- (wem 
du) féle formák (tehát pron. rel. -f du) analógiájára keletkeztek, 
amelyekre szintén hatott az ige pracs. sing. 2. személyének -st 
ragja.

2. Az ú. n. «geschlechtiges Pronomen».
37 . §. a) A 3. személyű személynévmás ragozása:

M. F . N.
kfn. nyjk. kfn. nyjk. kfn. nyjk.

Sing. Nőm. ér év (d) si, sí, sie, sin si (si) eg; ds (os, s) 
Gén. és [sin] spnv ir[e] idrv(idrv) és [sin] spnv
Dat. ime ism (ism) ir[e] iorv (isro) im[e] iom (idm) 
Acc. in iom (-n, -no) si, si, sie, siu si (si) ég ds (ds, s)

1 P aul : Dgr. 128. §.
* Le ssia k : Id. m. 151. §.; Weinhold (Bairische Grammatik 358. §.) 

egyszerű euphonikus s-nek tartja ezt a közbeiktatott mássalhangzót.
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Plur. Nom. Acc. mind a három nemben : sei (s) < kín. si, sí, sie, siu
Gén. idnv (idnv) ir[e]
Dat. idnv (idnv) in
Látnivaló, hogy nyjk. alakjai eltérnek némely esetben a 

kfn.-től. így elsősorban a M. sing. acc. idm., amely, analogikus 
úton, a dat.-ból került oda.

Jegyzet. Ez az idm már a kfn. ime mellett fellépő ieme-bői 
származik;1 nyjk.-ban az m azért van még meg. mert a kfn.-ben 
nem állt a szó végén («Auslaut»-ban).

Plur.-ban a nom.-i sei kfn. sí-re vezethető vissza, tulajdon
képpen nyílt e-t várnánk nyjk.-ban, de az i palatalizálta e-t s így 
ez zárttá lett.

Megjegyzendő még, hogy nyjk.-beli plur. gén. idnv (amely 
eltér a kfn.-től és az úfn.-től) a dat. befolyásának az eredménye.

38 . §. Udva r i a s  m e g s z ó l í t á s b a n  a 3. szem. plur.-át 
használják, p. o. sei Tchumv ä tsd üns sie kommen auch zu uns ? 
Hangsúlytalan alakban: ow Jceiyds aber gehen sie! ?

Az udvarias megszólítás acc.-a gyanánt a plur. dat.-t hasz
nálják : i hop idnv net re\t fvstaüntn ich habe Sie nicht recht 
(richtig) verstanden.

A gyermekek szüleiket ú. n. pluralis reverentiae-vel szólít
ják meg: födv, eios midsts ä mitké Vater, ihr müsst auch mitgehen.

3 9 . §. b) A m u t a t ó  n é v m á s o k .  A kfn. der, daj, diu 
ragozása nyjk.-ban a következő :

Sing. Nom. 
Gen. 
Dat. 
Acc.

M. N.

tev (td) teids (ds)
tein sei 
tein (tfm, in)

tein (tein, in) teids (os)
Plur. mind a három nemben :

Nom. Acc. 
Gen. 
Dat.

téi (ti) 1 2 
téi idnv 
téi

F.

téi (ti) 
tévrv idrv 
tévrv (tv) 
téi (ti)

A plur. uniformizálódott téi-re, amelyet kfn. dei-bői lehet

1 Lessiak : Id. m. 152. §.
2 V. ö. Braune : Ahdgr. 287. §. f. és g.
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megmagyarázni; dei volt a gyakoribb diu mellett a plm\ noni, 
és acc.1

A sing. nőm.- és acc.-ban a kfn. daj mellett egy dei^-alakot 
is ismert,2 amiből levezethető nyjk. teids-je.

Plur.-ban az uniformizálódás oka abban rejlik, hogy a nőm. 
és acc. hatott a dat.-ra, amely így elvesztette w-ragját (kfn. den). 
Ügy a sing., mint a plur. gen.-ban körülírt alakok vannak, p. o. 
tfin sfr hciuds dessen Haus, tevrv idrv hands derer Haus, téi idnv 
hciuds deren Haus.

Tulajdonképpeni gen.-a a prom. dem.-nak csak ilyenféle 
szólásokban maradt fenn: tesveii) deswegen, teshoib deshalb, ds 
is net drmü vevt es is nicht der Mühe wert.

40 . §. A kfn. dirre- ditze-(di£)- disiu-nek megfelelője nin
csen meg nyjk.-ban; ez a névmás der +  se-ből alakult ki,3 s 
ennek első része (der> tiev) még megvan. Csakhogy se helyett 
/ö(da)-val párosul: tev tb der da (dieser), teids tb das da (dieses), 
tei tb die da (diese). Az a tárgy, amelyre rámutatunk, a két szó 
közé kerül: tev tis tb der Tisch hier (dieser Tisch). Ragozása olyan, 
mint a tev, teids, tei ragozása (39. §. b). A tv meg is kettőződik, de 
a második tag nem hangzik úgy, mint az első, mert szóvégén 
hangsúlytalanná vált, p. o. tei Tchad tbdd. A kettőzött alakok hasz
nálata legtöbb esetben substantivikus,4 p. o. vev hot teids aülcstöüt 
(wer hat das angestelltVkérdésre a felelet: tev tb dieser.

Távolabbi tárgyra tev tűnt, teids tunt, tei tuvt der dort, das 
dort, die dort mutat.

41 . §. Ugyancsak távolabbi tárgyra mutató névmás solo, 
solos, soli, amelynek jelentése az úfn. jener-nek felel meg. Ez a 
pron. s o h s e m  ál l  n é v e l ő v e l ;  ragozása olyan, mint tev-é
(39. §. b).

42. §. Úfn. derselbe nyjk.-ban: t.evsövi, terosövi, (ti)- 
teisövi, Ezt jelzőileg, főnévileg és á l l í t m á n y i  k i e g é s z í t ő 
ké n t  használják. P. o. tévsövi lön derselbe ,Laden4 (Brett); 
tevsovi vevt si Ipixt vidv auoshhemnv derselbe wird sich leicht 
wieder auskennen, ti felesül) is tisövi die Fechsung ist dieselbe.

Jegyzet. Kfn. sélber-nek nyj.-i sövv felel meg; p. o. i vev sd

1 Lessiak : Id. m. 153. §., Paul : Mhdgr. 148. §. 2.
s Paul : Mhdgr. 148. §. 6.
3 Weidlein : Id. m. 63. §.
4 Lessiak : Id. m. 154. §.
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sovv leé ich werde schon selber (selbst) gehen. Ugyanebben az 
értelemben használatos alä (allein) is, p. o. am Jcseidtostn mox is 
ala am gescheitesten mach ich ss allein (selbst).

4 3 . §. ,Derselbe4 helyett nagyon gyakran tevngimliyi, 
teidsngimliyi, teineimliyi használatos. E névmás második tagja 
rendes melléknév módjára Tagozódik. Első tagja lehet hangsúlyo
zott és kevésbbé hangsúlyozott s ennek megfelelően a pron. dem. 
tév hangsúlyozott v. hangsúlytalan alakjait használják, p. o. 
tevngimliyi votj v . tdnelmliyi vöy derselbe Wagen. Ez utóbbi jelent
heti azt is, hogy a kocsi csak hasonló volt egy már ismert kocsi
hoz. Ezt még inkább megvilágítja ez a példa: i un tü min 
kaüm ti nelmliyi kist ich und du (wir) haben dieselben ^ähn
liche4) Hüte.

4 4 .  § .  Kfn. solch ( <  régebbi so-lich)1 nyjk.-ban suiligv, 
suiliks, suiligi (úfn. solch, so beschaffen), p. o. suiligi Mts Itovlc 
fit solche gibt es sehr viel(e).

Nagyon gyakran rosszaié értelemben használatos ez a név
más, p. o. dn suilign suildtmo aufhgiggv einen solchen sollte man 
(aufhängen) erhängen.

Rendes alakja mellett suiligv-nek vannak mellékalakjai: 
suiliyv, suiliys, suiliyi vagy parasitikus (-vei1 2 suitigo (-yn), suitigs 
(-ys), suitigi (~yi) .

45 . §. A suiligv-íéle mutatónévmásnál még kedveltebb és 
gyakrabban használatos:

sguänv—sguäs—sguäni so einer, so eins, so eine. Ezt ren
desen megelőzi a határozatlan névelő, p. o. terss vevt ä d sguänv 
v. teips vent ä—r—d sguänv das wird auch (ein) so einer, sguäni 
khpű Igiyt so eine kann leicht; melléknévi használatban az ä 
gyengén hangsúlyozott: a sguä. A határozatlan névelő itt soha
sem kap ragot, p. o. a sguänv laümpm so einer Lampe.

46 . §. A v o n a t k o z ó  n é v m á s o k .  A kín. swér-nek 
megfelelő igazi vonatkozó névmás nincs meg a nyjk.-ban, ,welch", 
pedig kérdőnévmási funktiót vesz fel. (V. ö. 49. §. —)

Ezeket elsősorban a vonatkozó névmásként használt kérdő 
névmás helyettesíti: vev wer, vos was; p. o. vev net sitjv khfiű, 
teo sui giufhevn wer nicht singen kann, der soll aufhören.

1 Paul: Mhdgr. 151. §. 4.
2 V. ö. Hajnal : Id. m. 42. §. A).
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47 . §. A leggyakoribb vonatkozó névmás a mutató név
más és wo (nyj. vgu) helyhatározó összetétele : tevvgu, teiosvgu, 
téivQu der (wo), das (wo), die (wo) vagy mutató névmás +  vos 
(was): tevvos, teiosvos, teivos. P. o. teivgu (v. teivos) miikgirjv 
suin si mötn die mitgehen, sollen sich melden.

A Jewgi-i'-ból el is maradhat a mutató névmás, a pgu-nak 
magában is vonatkozó névmási functiója van,1 p. o. tei fuv hgi 
icridgst vQu ri dd fdsprgu\o hop die Fuhre Heu kriegst, welche ich 
dir versprochen habe. A pgu leginkább akkor áll, ha a mellék- 
mondat a főmondat után következik, amint azt példánk is mu
tatja. Ha pedig a főmondat előtt áll a mellékmondat, jobbára 
,vosl használatos vgu helyett, vagyis a kérdőnévmás gyengén hang
súlyozott alakja. P. o. vosi fvsprix teigs hoidi ä fi was ich ver
spreche, das halte ich auch ein. Ez azonban nem absolut érvényű 
szabály, vagyis ,vpul-1 használnak mellékmondat +  főmondat ese
tében is, ,vosl-1 viszont főmondat -f- mellékmondat esetében. P. o. 
vgu ri do fdsprgii'/rj hop, tei fuv h§i Icridgst; i hoits d ei vos i dd 
fosprgu'/v hop.

4 8 . §. d) A k é r d ő  n é v má s o k .  Kfn. wer. wa% nyjk.-ban 
vev, vös, dat.- és acc.-ban: vgim (M. F.), semleges acc.-ban: vos. 
Szinte instrumentális jelentése van tsdvos- (zu was =  wozu)-nak; 
vev- és vösnak gyengén hangsúlyozott alakjait a rövid magán
hangzóból1 2 3 ismerjük fel. P. o. vos vöütsn was wollt ihr v. vos 
vöütsn ? vfmi vöütsn eios güsmivn wen wollt ihr betrügen (,an
schmieren4) ?

4 9 . §. Kfn. welch, welcher1 nyjk.-ban vöülv, vöülvs, vöüli 
lett. Ez használható úgy főnévileg, mint jelzőként, p. o. vöülv 
strilc isn stiogv welcher Strick ist denn stärker? eios vists ä net 
vöülv ? ihr wisst auch nicht welcher ? Már a vonatkozó névmások
nál említettük, hogy ,welch1 sohasem relativ értelmű.

5 0 . §. e) A b i r t o k o s  n é v m á s o k .  A mein, dein, sein 
(kfn. min, din, sin) birtokos névmás nyjk.-ban: mfi, tgi, sft. 
H a s z n á l j á k  j e l z ő i l e g  és  ö n á l l ó a n .4

1 Schwäbl : Id. m. 74. §. 2.
2 Lessiak : Id. m. 155. §. 2.
3 P a u l : Mhdgr. 151. §. 4., Le s sia k : Id. m. 115. §. 4. a), V. ö. még : 

Eszterle : Id. m. 64. 1., Schwartz : Rábalap. hgt. 90. 1.
* V. ö. Lindenschmidt : Id. m. 14. §., P aul : Mhdgr. 151. §.
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1. A jelzőként használt pron. poss. ragozása a következő:
1. személy

M. N. F.
Sing. Nőm. mp

Gén. mpdn sp  
Dat. meidn 
Acc. mpdn, mp

mpnv idrv, 

mp,
Plur. Nőm. Acc. Dat. mpdni 

Gén. mpdni idnv

2. személy 
M. N. F.

tp
t${on sp tpnv idrv

tpsn tpdnv
tpdn, tel tp

tpdni 
tpdni idnv

3. személy 
M. N.

Sing. Nőm. sp
Gén. spdn sp
Dat. seídn sp

Plur. Nőin. Dat. Acc. spdni
Gén. spdni Idnv

F.

seldnv idrv 
sei

Éppen úgy ragozódik: u n s v ,  ptjgv unser, euer. Kfn. er-nek 
(<  plur. gén. ir), amelyet a XIV. sz.-ban kezdtek ragozni,1 nyjk.- 
ban idnv (V. ö. 37. §. a)) felel meg. Ragozása:

M. N. F.

Sing. Nőm. 
Gén. 
Dat.
Acc.

idnv
idnvn sp 

idnvn
idnvn, idnv,

Plur. Nőm. Dat. Acc. 
Gén.

idnri
idnri idna

idnv(n)
idnv
idnv

2. Az önállóan használt birtokos névmások a következők: 
1. szem.: mpnv, melds, mdldni, 2. szem.: tpdnv, tpds, téldni, 
3. szem.: spdnv, selds, seldni, 3. szem. F .: idrv, id'rvs, idri.

Plur. 1. szem.: uns(d)rv, unsvs, uns(d)ri, 2. szem.: ertjgv, 
dlrjgvs, prjgvri, 3. szem.: idnrv, idnrvs, idnri.

Mindezek a következő paradigma szerint ragoztatnak:
M. N. F.

Sing. Nőm. meldnv mpds meidni
Gén. meldn sp meldnv idrv
Dat. mpdn mpdnv
Acc. mpdn mpds mpdni.

1 Weidlein : Id. m. 66. §.
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A plur. minden személyben és minden casusban megfelel a 
jelzőként használt birtokos névmások ragozásának. (V. ö. 50. §. 1.)

3. H atározatlan névmások. (Indefinita.)1
51 . §. a) N é v m á s i  e r e d e t ű 1 2 határozatlan névmások.
1. Kfn. swér, swa^ (úfn. wer auch immer, was auch immer)- 

nak nyjk.-ban vevdvvü, vösdvvü (<  wer +  der +  will, was +  der-f- 
will) felel meg. P. o. teids khqű vevdvvü und vösdvvü sqi i fivxt 
mi net das kann wer auch immer und was auch immer sein, 
ich fürchte mich nicht. Ugyanilyen értelemben használatos 
vöülvdvvü, vöülvsdvvü, vöülidvvü (welcher, welches, welche auch 
immer.)

Bárki, bármi, bármely kifejezésére nyjk.-ban nagyon gyakran 
használják a magyar akár és a nyj.-i kérdőnévmás összetételét:3 
akarvev, akarvös (akárki, akármi), akarvöülv, akarvöülvs, qikar- 
vöüli (akármelyik).

2. A kérdő névmás hangsúlytalan alakja is lehet határozat
lan névmás. P. o. ds vevt h  vev khumv es wird schon wer (jemand) 
kommen. Ezt a névmást szeretik ä-val (auch) kapcsolatban hasz
nálni, p. o. d levrv is d sd vev in dv kimfmdi ein Lehrer is auch 
schon wer (jemand) in der Gemeinde; ds pfevlvhqündln is ävös 
das Pfirsichhandeln ist auch etwas, t. i. jó kereseti forrás; vös és 
ävös ellentéte niks (nichts), amelyet kiegészítőként használnak, 
p. o. quids tv kqüntsi ksixt veat niks aus der ganzen Geschichte 
wird nichts.

3. Kfn. ieder, iewéder nyjk.-ban rendesen a határozatlan 
névelővel együtt jár :4 djeiddv, djeidts(dnidts) djdiddi v. dniddv, 
dnidts, oniodi v. ojiddv, djidts, djiddi; ojiddo tat kean tuvt sei ein 
jeder ,täte‘ (möchte) gerne dort sein.

A semleges jeißts személyeket is helyettesít: jeißts jämot 
hóit ums köt jeder(!) jämmert halt um das Geld.

Jegyzet Kfn. al-nak (nyjk.-ban oilv, oilvs, oili) már kfn.-ben is 
,jeder‘-értelme volt, különösképpen azonban plur.-ban. Ezt nyjk.- 
ról is elmondhatjuk; oili alle, jeder inkább használatos mint

1 V. ö. Theodor Steche : Die neuhochdeutsche Wortbiegung, Breslau
1927. 38— 39. 11.

8 Petz : Egyet, előad. 1928/29. Alaktan: Névmások.
3 Weidlein : Id. m . 64. §. 1.
4 V. ö. Lessiak : Id. m. 156. §. 5.

5
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jejdäi (jeiddv plur.-a). Kfn. eteba^ csak eißvv, eippo határozó
szóban van már meg nyjk.-ban, jelentése véletlenül, talán 
(úfn. etwa).

52. §. b) N é v s z ó i  e r e d e t ű  h a t á r o z a t l a n  n é v 
más ok.

1. Kfn. man>nyj. ma, amely mindig enklitikusan használa
tos, p. o. vosmd fddidt téjds prcLuXtmo M$i was man werdient, das 
braucht man gleich. Kfn. niemand-nak nyjk.-ban nimoiünt felel 
meg, de ezt keveset használják. P. o. árverésen a kisbíró kérdezi: 
nimaüntpeissv ? niemand besser? (senki többet?).

2. Kfn. manec, manic nyjk.-ban középfokban használatos; 
kfn. maniger >  m o iü o n ig v , m a ü o n ilc s, m a ű o n ig i (úfn. mancher, 
-es-, e). P. o. m a ü o n ig v  i s  so Icciünts n id o  IcsIötj mancher ist schon 
ganz abgespannt (levert). A N. m a ü d n ilc s szintén állhat személyek 
helyett. P. o. d m ciün ilcs m ü t  leöv ds i s  sq u  Icfyiot (Mancher meint 
gar er ist so gescheit.)

Jegyzet. A föntebb említett nilcs semmi (51. §. a. 2.) szin
tén főnévi eredetű. Ufn. nicht <  kfn. niewicht <  nie -f- erős M. N. 
wiht (Wesen) <  gót. waihts.

3. Kfn. etelich, éteslich nyjk.-ban $itliyi etliche. Ezt a név
mást a kfn .-ben lieh (v. gelich =  gleich) melléknév segítségével 
képezték.

Ugyanilyen jelentésű o pov ,ein Paar‘ egynéhány, p. o. Icividm 
dpöv hölv gib’ ihm einige Heller. Ha nagyon csekély számú tárgy
ról van szó akkor a pont kiegészítik ütsigi (einzige) adj.-mal, 
tehát: dpöv ütsigi einige, néhány.

4. S z á m n é v i  e r e d e t ű  pron. indef.-ok üna—üs—üni, 
,einer—eines—eine’, tkp. az úfn. jemand v. irgend ein-nek felel 
meg; p. o. to Ichunt ünv da kommt jemand v .,irgendeiner’. Ennek 
a tagadó alakja Jchüno—Jchüs—Jchüni keiner—keines—keine; p. o. 
Ichüni is sfi keine ist schön.

A semleges üs Ichüs személyekre is értelmezhető (valaki, 
senki jelentésben). P. o. üs sólet spű, üs vidv saü und lehüs vüs 
nilcs jemand sagt so, jemand wieder so und niemand weiss etwas. 
(Amint látjuk, nyjk.-ban megállhat két tagadás egymás mellett — 
tagadó jelentésben.)

5 3 . §. A k ö l c s ö n ö s  né  v m á s nyjk.-ban ánpűnd(v) 
(einander). Ezt az ander pron. indef. dat.- és acc.-ának tekintik: 
einer dem anderen v. einer den anderen; p. o. sei leeiom angündv
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ti haűnd sie geben einander die Hand; tei simpfv änciünd(v) die 
schimpfen einander.

IV. A szám név.1
54 . §. 1. T ő s z á m n e v e k .  Ragozott alakja ezek közül 

csak äs (kín. úfn. ein[s])-nak van: änv — äs — äni kfn. einer— 
eine;; — einiu). Ennek a használata lehet főnévi (önálló) és jelzői.1 2 3 * 

a) äs főnévi használatban pronominális ragozást követ:
M. N. F.

Nom. änv äs äni
Ben. än s$i än sei änv idrv
Dat. än än änv
Acc. än äs äni

Jelzői használatban a következőképpen ragozzák:
M. N. F.

Nom. 9 9 9
Gen. 9w sei dn s$i dnv idrv
Dat. dU dn dnv (dnvrv)
Acc. 9W 9 9

Ez a számnév egyúttal határozatlan névelő is; p. o. i leids 
jeits d stövk Jcudts pidXl ich lese jetzt ein sehr gutes Buch. A jel- 
zőileg használt 9-nak hangsúlyozott alakja is lehet, mégpedig 
annak a kifejezésére, hogy valóban csak egy tárgyról v. személy
ről van szó: ä'rpufaÜT], ä'lätv, ä'myu ein ,Rauehfang‘ (Schorn
stein), eine Leiter, ein Mann. Itt a hangsúlytalan 9-val szemben, 
amely rövid, a magánhangzó megnyúlt és nasalizálódott. Kiej
tése tehát egyenlő a főnévileg használt a-éval. Ragozása olyan 
mint a hangsúlytalan alaké. Az egy után következő tőszám
nevek közül kfn. zwéne—zwo—zwei-nek nyjk.-ban tsvä felel meg, 
ami azt mutatja, hogy a kfn. semleges zwei-alak mind a három 
nemben uniformizált. Éppúgy kfn. dri—drie— driu is nyj.-i trei-re 
zsugorodott össze, amely hangtanilag a kfn. M. F.-nak felel meg.5

1 V. ö. Rumpelt: Pronomina und Zahlwörter. 122. kll.
- Lessiak : Id. m. 146. és 157. §., P aul : Mhdgr 151. §., Weidlein : 

Id. m. 68. §. a.
3 V. ö. Lessiak : Id. m. 157. §., Eszterle : Id. m. 45. 1., Schatz : Die

Mda. von Imst. 148. §.

5*
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A többi tőszámnév 4-től 19-ig önálló használatban (felsoro
lásnál) végig i-re végződik, mint általában a bajor nyelvjárások
ban és az alemannban. (V. ö. 24. §.). Eszerint: 4 fivri, 5 fimfi, 
6 seiJcsi, 7 simi (összevont alak sivani-bői, amelyet nagyon gyé
ren szintén használnak), 8 oyti, 9 nfini, 10 tsftdni, 11 eöfi, 12 
tsvöüfi, 13 trpitsdni, 14 fvtsdni, 15 fuftsdni, 16 seyjsdni, 17 siptsdni, 
18 oytsdni, 19 nfidtsdni;1 jelzői használatban az i szó végén el
marad. (Felsorolásnál néha önálló használatban is i nélküli alak 
járja nyjk.-ban.)

A tizes számok -iJc- v. ix-re végződnek: 20 tsvantsik(x.), 
30 trpidsi1c(x), 40 fivtsik(x), 50 füftsiTc(x), 60 seytsik(x), 70 
sijfc(X), 80 90 nfidtsik(y). Összetett számoknál (20-tól
felfelé) az egyeseket a tízesekhez -wn- és unt- (und)-tal kapcsol
ják : 22 tsväuntsväntsilc, 54 fivruntfüftsilc, 68 oxtuntseytsik, 99 
nfidnunfidtsik stb.; n helyett sokszor ú. n. «hiatustilgendes r» lép 
fel, p. o. ärunfidtsik 91; tsva (zwei) után, ha nincs is w, szintén 
felléphet ez a hiatuspótló r, p. o. tsväruntfivtsilc 42; 100-tól (hűn- 
dvt) felfelé rendszerint elmarad az und: 105 hündvtfinfi, 140 
hűndvt-fivtsik, 190 hűndatntfídtsilc stb., elvétve azonban előfordul 
unt-ia\ való kapcsolat is: hűndvtuntüs 101 stb.; a százasok: 
200 tsvahűndot, 300 treihundvt stb.; 1000 {taudsnd)-\ö\ felfelé 
összetett számneveket éppúgy képezünk mint 1000-ig.

55 . §. 2. R e n d s z á m n e v e k .  Ezeket úgy ragozzuk, mint 
a rendes mellékneveket tv evéti der erste tsv?idti, tritti. . .  pöfti 
(11.)..  . siptseidti stb.

A 16. sz. előtt használt volt1 2 kfn. ander (úfn. zweite) nyjk.- 
ban — az öregek beszédében — csak a következő szólásban 
található meg: dm g,ündvtn tog am andern (zweiten) Tag.

20-tól kezdve a rendszámneveket úgy ragozzuk, mint a felső
fokot : tv tsväntsiksti, tr$iuntr$isiksti, seytsiksti, hündvsti, taudsn- 
sti stb.

Felsoroló határozószavakat tsd (zu)-val a szám előtt, -tns 
suffixummal a szám után, képezünk; p. o. tsdnevst zu erst, tsd 
tsverdt zu zweit (tovább nem is igen használják ezt a felsoroló 
számnevet); évstns erstens, tsvpidtns zweitens, trittns drittens. 
tsftdtns zehntens stb.

1 Brauné : Ahdgr. 271. §. a. és b.
2 P aul : Mhdgr. 152. §. 4. jegyzet.
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56. §. 3. S o k s z o r o s í t ó  sz á m n e v e k e t  -fox (-fach) 
képzővel képzünk: äfox ein-fach, tsvdfox zweifach, trgifox drei
fach stb.; ,doppelt1 (nyjk.-ban tguppüt) analogikus úton az utána 
következő számokra is átterjedt, úgyhogy gyakran hallhatók ilyen 
számnevek: trgitguppüt (,dreidoppelt‘), fivtguppüt, fimflouppüt, 
amelyek tkp. absurd alakok; sőt a gyermekek nyelvében még 
1-re és 2-re is átvivődött ez a képzésmód: atguppüt, tsvdtguppüt.

Kfn. -valtic, -veltic csak äfötiTc einfältigben maradt meg, 
értelme azonban megváltozott, u. i. nem mennyiséget fejez ki, 
hanem lelki tulajdonságot (balgaság, együgyüség).

57. §. 4. S z o r z ó s z  á m n e v e k e t  -moi (-mai) képzővel 
képzünk nyjk.-ban: ämoi 1-szer, tsvdmoi 2-szer, trgimoi 3-szor, 
hundntmoi 100-szor stb.

58. §. 5. O s z t ó s z á m n e v e k .  A je eins-, je zwei-féle 
alakok nyelvjárásunkban nem ismeretesek. Ezeketet unt-tsd való 
képzések helyettesítik, mint tsvä unt tsvä, fin unt fin (2—2, 4 — 4). 
Ez az unt sokszor el is maradhat: trei-trgi, sgiJcs-seiks. (3—3, 
6- 6.)

59. §. 6. F a j t á t  — jelentő számneveket — In (lei) segít
ségével képezünk nyjk.-ban, amelyeket azonban 10-en felül alig 
használunk: änvlv einerlei, tsvärdln zweierlei, treirsln, finrvln 
stb. Lessiak ezeket «Art- oder Gattungszahlen» néven említi.1

60 . §. 7. A t ö r t s z  ám ne vek képzője -ti (-tel), amely 
Teilre vezethető vissza: trittl, finti, fimftl, seikstl. Gyakran hasz
nálatos : öxtl, finti, seyjsgidtl, tsväuntrgidsikstl a község zenészei 
körében. *tsv?idtl helyett hofb (halb) használatos, ebből: aündnthoijb 
anderthalb. Ha húsról van szó aündvthoips v. ciűndvthoim, t. i. 
fintÍ7j(trgi-, fimfiniip) (< kfn. erősragozású M. vierdunc, vierdinc- 
Viertel eines Pfundes).

V. Az ige.
1. Activum és passivum.

61 . §. Éppúgy mint a kfn.-ben,2 úgy nyjk.-ban is már csak 
az activumnak van önálló alakja. A passivumot, mint az úfn.-ben 
is, venn (werden)-segédigével és az ige part. perf.-ával képezik. 
Cselekvőt akkor használnak, ha a cselekvő alany a beszélő előtt

1 Lessiak : Id. m. 158. §.
2 P aul : Mhdgr. 153. §., Weidlein : Id. m. 69. §.
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ismeretes, szenvedőt pedig csak abban az esetben, ha a cselekvő 
alany valami meg nem határozott, mellékes v. egyáltalában 
ismeretlen.1 A p a s s i v u m  i n k á b b  t ö r t é n é s t  f e j e z  ki, 
m i n t  c s e l e k v é s t .  P. o. tv khioritög vevt hpi umo vyuyv 
speiddv opkhoitn die Kirchweih’ wird dieses Jahr um eine Woche 
später abgehalten. Coni. praet.: sei vuordtn ftklont sie würden 
eingeladen (werden). Plusqu. perf. pass. tkp. hiányzik, azonban 
vov (war) és is kveiozn-kapcsolattal mégis kifejezhetjük a múlt
ban megvolt állapotot, p. o. teids vov ovv nox» ksugv das war 
aber dann gesungen v. teids is kvosn kveipst das war gewaschen. 
A coni, plusqu. perf. pass, olyan, mint az irodalmi németben: 
ds väpreiddikt vorm es wäre gepredigt worden; éppúgy a futurum 
is : teios vevt sd trummüt vevn das wird schon getrommelt werden. 
Ez az idő rendszerint v a l ó s z í n ű s é g  kifejezésére szolgál: ds 
vevt Mpiit vevn es wird [wahrscheinlich] gespielt werden.

2. Igeidők.2
6 2 . §. Itt említjük meg, hogy nyjk. igéit szintén erősek és

gyengék osztályára osztjuk. Az erősragozású igék megváltoztat
ják tővokálisukat, ragozásuk különben csak egy ponton tér el a 
gyengékétől; mégpedig a part. perf. végződésében; az erős igék 
part. perf.-a u. i. -n (-n, -m)-re végződik, míg a gyengéké -t-re.

Miként a kfn.-ben, úgy nyjk.-ban is csupán két egyszerű idő 
van: 1. a p r a e s e n s ;  2. a p r a e t e r i t u m ,  amelyet nyjk.-ban 
csak coni.-ban használnak. (Egyedül s$i (sein) igének van praet. 
ind.-a.) Valamennyi többi idő jelölésére nyjk. — mint már a kfn. 
is — k ö r ü l í r á s o k a t  használ. Amint alább látni fogjuk nyjk.- 
ban körülírás útján roppant finom jelentésbeli különbségeket 
domboríthatunk ki.

6 3 . §. 1. A p r a e s  ens .  Indicativusban ragozása a követ
kező (erős paradigma : flidt] fliegen, gyenge : petn beten):

Ind. Sing. Kfn. Nyjk. Kfn. Nyjk.
1. fliege flidg bete pet
2. flieges(t) flidkst betes(t) petst
3. flieget flidkt betet pet

1 Weidlein : Id. m. 69. §.
2 Paul : Mhdgr. 153. §., 277. §.
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Ind. Sing. Kfn. Nyjk. Kfn. Nyjk.
Plur. 1. fliegen fiidT} beten petn

2. flieget flidTcts betet pets
3. fliegent flidjj be tent petn

Imp. Sing. 2. flieg flidg bete pet
Plur. 2. flieget flidTcts betet pets

Látnivaló, hogy az 1. szem. sing. ind. és imp. sing.-ban
úgy az erős, mint a gyenge ragozásban szóvégi e apokopálódot; 
ez szabállyá vált.1

Hangsúlytalan szótagban való helyzete következtében a 2. 
és 3. személy sing. praes.-ben az e synkope útján kiesett.1 2 Ezt a 
változást minden ige ragozásában észlelhetjük. (Kivéve termé
szetesen a rendhagyó igéket.)

Főmondatban enklitikus pron. pers.3 járulhat az igéhez 
(v. ö. 36. §. a pron. pers. hangsúlytalan alakjait). P. o. sing. 1. 
szem.: modrig sciud-r-i ti Tchid aű morgen schaue ich die Kühe 
an; sing. 3. szem.: jeits muds-v poid Tchumv jetzt muss er bald 
kommen; plur. 1. szem. :4 tsuevít (v. tsonevst) ovvotmd noyv eis-md 
zuerst arbeiten wir, dann essen wir; plur. 3. szem.: srpidms, 
sreiomdra schreiben sie, schreiben wir auch.

Mellékmondatban az enklitikus pron. nem az igéhez, hanem 
a kötőszóhoz járul, p. o. vd-md vös feksn vöün mios-mo-r-ä vös 
ovvvtn wenn wir etwas ernten wollen, müssen wir auch etwas 
arbeiten.

Az enklitikus pron. különösen felszólításokban járul az igé
hez, p. o. keimd häm gehen wir heim! pleidmo to bleiben wir da ! 
tamo lévnv ,tun wir lernen4!

Praesens-szel a jelenben lefolyó cselekvést jelölünk. Akörül
írt alakok gyakori használata a praes.-be is behatolt. Körülírt 
praes.-et a ta (tun)-«segédige» praes.-ével és az ige inf. praes.- 
ével képezünk, p. o. i tud oTcvn, pintn, Jchidn (ich tue ackern, bin
den, kehren) ich ackere, binde, kehre.

1 V. ö. Lessiak : Id. m.-jának 160. §-ában az idevonatkozó példákat ; 
továbbá Paul : Mhdgr. 60. §.

2 Eszterle : Id. m. 51.1. Az általa közölt példák érvényesek nyjk.-ra is.
3 Lessiak : Id. m. 160. §., Lindenschmidt : Id. m. 27. §., Schatz : Die 

Mua. von Imst. 135. §., P aul : Prinzipien. . .  82. §.
* Schatz: Die Mua. von Imst. 151. §.
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Ezt az összetett praes.-et általában tartós v. ismétlődő cse
lekvés kifejezésére használják.1

64 . §. A Praes, coni, ind.-tól eltérő alakot csak a sing.
1. szem.-ben mutat, de ez is csak ritkán fordul elő, mégpedig 
legtöbbnyire a következő kapcsolatokban :1 2 hgut s$i tauyh Gott 
sei Dank! hgut pivöo Gott bewahre! hgut los si ruon Gott lasse 
sie ruhen! fohöts Tcgut vergelte es Gott! a felelet erre: seips hgut 
segne es Gott! Ha valaki tüsszent, ez mondják neki: höf kgut 
helfe Gott! hr ids hout grüß’ Gott! huis to tgiofü, to huhu hole es 
der Teufel, der Kuckuck! fidt hgut behüt’ Gott!

Ezeket az eseteket kivéve a praes, coni.-t mindig a prät. 
coni.-val pótolják. (V. ö. 66. §.)

Az inf.-ban e (nyjk. o, ^-vokálissal bíró III., IV. és V. osz
tályhoz tartozó erősragozású igék sg. praes.- és imp.-ában i és 
ü-magánhangzókat látunk, p. o. 1. i hüf (az u i ?-ből vokali- 
zálódott3) 2. tu hilfst 3. eo hilft imp. hilf ich helfe, du hilfst stb. 
inf. höfü helfen. Ez a ragozás hangtanilag teljesen megfelel a 
kfn.-nek, éppúgy keidm geben ige praes.-e is : 1 . i hip 2. tu hipst
3. eo hi(p)t imp. hip; rövid i-t csak nazálisok és x előtt4 tüntet
nek föl ezek az erős igék. Ilyenek még svimo schwimmen, Spino 
spinnen, rinno rinnen, hvinno gewinnen, foheidzn vergessen, 
frgisn fressen, stgixo stechen, Spreixo sprechen stb.

A II. oszt. igéknél praes.-ben végig id (kfn.-ie) vokálist talá
lunk, p. o. sg. l.folid 2. foVidst 3. folidt pl.folidn Z.folidts S.folidn. 
Itt u. i. a plur. hatott a sing.-ra.

Az erős igék sg. 2., 3. személyében Umlaut-ot már seholsem 
találunk, p. o. trögst, trögt trägst, trägt; löst, löst lässt, lässt; 
foost, foot fährst, fährt; foist, fort fällst, fällt; hoitst, hoit hältst, hält.

65 . §. 2. Mul t  i d ö. a) A praet. ind.-ban nem használatos 
nyjk.-ban (v. ö. 62. §.). Csak a verbum substantivum-nak van már 
praet. ind.-a sg. és pl. 1 . szem.-ben, amelyet azonban csak képzet
tektől v. olyanoktól hallunk, akik irodalmi nyelvet akarnak beszélni, 
p. o. anno tatsumoi voo-r-i ä tuot anno dazumal war ich auch 
dort; rriio voon ofli in hriog wir waren alle im Krieg.

1 Lessiak : Id. m. 280. §.
2 V. ö. Lessiak: Id. m. 161. §., Lindenschmidt : Id. in. 28. §., Weid

lein : Id. m. 72. §.
3 Eszterle : Id. m. 30. 1., Hajnal : Id. m. 34. §. 10.
4 Eszterle : Id. m. 34. 1.
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b) Mult idő kifejezésére általában a körülírással képzett 
perfectum szolgál. Segédigék: sei sein és hőm haben; p. o. i pi 
kpÜTfv, lenn, kseidzn ich bin gegangen, geritten, gesessen; i hop 
kslörj, kfivt, kngümv ich habe geschlagen, geführt, genommen.

c) A múltban befejezett cselekvés jelölésére plusqu. perf.-ot 
használnak nyjk.-ban is, amelyet a segédige perf.-a és az ige part. 
perf.-a segítségével, körülírással képezünk; p. o. vid-r-d mi lcfrokt 
hot, hovi so oilds fvgeidzn khot als er mich gefragt hat, hatte ich 
schon alles vergessen; squ vfd tp i-r-i fniksüijkv kveidst taznsmi 
svär hgüm audzvtsän khfinv so weit war ich hineingesunken, dass 
sie mich schwer herausziehen konnten.

6 6 . §. A mult idő felszólító módját plusqu. perf. coni.-val 
képezzük, p. o. i vei kevn mitkaűijv ich wäre gerne mitgegangen; 
i hets idm ksokt ich hätte es ihm gesagt.

A praet.coni.-t praes.coni.helyett használják nyjk.-ban.Külön
ben sincs soha multidejü jelentése, hanem mindig praes.-jelentésü. 
Már a kfn.-ben is leggyakrabban praes.-functiója volt és irreálisnak 
gondolt történés kifejezésére szolgált.1 Ez vonatkozik nyjk.-ra is, 
praeteritális jelentését azonban elvesztette.

A praet. coni. a ragozásban megmaradt. Az eredeti kfn. erős 
coni.-alakok azonban kivesztek,helyükbe a gyenge igék analógiájára 
képezett alakok léptek

Egy pár kivétellel minden igéhez a gyengeragozású igék -dt 
(-dd) végzete járult, (nyjk.-beli dt <  kfn. -ete <  ófn. -éti, -őti2).

Ez a végzet az erős igéknél csak nagyritkán kapcsolódik a 
már «Ablaut»-on átesett tőhöz; ha ez megtörténik, rendszerint 
van a praet. coni.-nak mellékalakja, ahol az -dt az inf. (tehát még 
nem «ablautolt») tövéhez járul. P. o. plivdt bliebe (inf. plpiom), 
sliXdt schliche (inf. slfx°)- pfifdt pfiffe (inf. pfeiofv) v. plddvdt 
(bliebe), stfx^t (schliche), pfeidfdt (pfiffe).

Általában tehát az inf.-i tőhöz járul az -dt-képző az erős 
igéknél, p. o. trfidvdt triebe, slpiofdt schliffe, snpidrdt v. ínqidddt 
schnitte stb.

Mindig az «ablautolt» alakhoz az -dt khfmv praet. praes.-nál 
járu l: khűnddt könnte. (V. ö. 81. §. 4.)

1 P aul : Mhdgr. 279. és 280. §§., Weidlein : Id. m. 71. §. 2.
a J. Mindl : Der Konjunktiv in der Mundart des oberen Landls, Teu- 

thonista 1924—25. II. füzet. 108. 11. 17. §., v. ö. még A. Schönbach: Über 
den Konjunktiv Praeteriti im bairisch-österreichischen. PBB. XXXIV. 232. 1.
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Eredeti erős praet. coni.-je már csak két -ini-igének van, 
tä (tun)-nak és sgi (sein)-nek: i va wäre (kfn. waere), i tat täte 
(kín. täte). De már ide is behatoltak az -dt-tál képezett alakok 
(V. ö. 82. §. 1. 2.)

A gyenge igék praet. coni.-jét kivétel nélkül -dt-tal képezik, 
p. o. mdxdt machte, frogdt fragte, tsaűndt (kfn. zannen) weinte, 
petdt betete, leigdt legte, kquydt kochte, supftt schupfte, pütsot 
putzte stb.

A sing. 2. szem. -tst mássalhangzócsoportja st-\é dissimi- 
lálódott: kfn. sagetest > nyjk. sogdst, kfn. fragetest > nyjk. frogost, 
kfn. mahetest >  nyjk. mosást.

A plur. 2. szem.-ben az utolsó szótagban levő e syncope 
útján kiesett és az így keletkezett alakhoz egy s járult, tehát: kfn. 
sagetet > *  saget(t) +  s >  nyjk. sogots.

A sing. és plur. 1. és 3. szem.-hez enklitikus pron. pers. 
járulhat, p. o. gupfdti opferte ich, gupfdto opferte er, gupfdtmo 
opferten wir, gupfotns opferten sie.

Valamennyi ige — még a praet. praes, és mi-igék is — a 
tä segédige praet. con.-jével és az ige inf.-ával körülírással is 
képezheti praet. coni.-jét: i tat fliog ich flög, ich möchte fliegen, 
i tat rfino ich liefe, i tat khfmo ich könnte, i tat vos sgi ich wäre 
etwas, i tat kenn oilds tä nun voznsmd sofn n$t ich möchte gerne 
alles tun, nur was man mir schafft nicht.

Jegyzet. Élénk elbeszélésben a mult időt igen gyakran praes. 
helyettesíti1 (praes, hist.), p. o. i khum häm stet ti tin in aiiygl 
gufo in tv khuxl is khdmgmtl in to stum findi ä khd sö ich komme 
heim, steht die Tür angehl weit offen, in der Küche ist kein Mensch, 
in der Stube finde ich auch keine Seele.

67 . §, 3. J ö v ö i d ö. A fut.-nak a kfn.-ben sem volt külön 
alakja.2 Már akkor is körülírással fejezték k i: sol, wil, muoj-f- inf.- 
féle szerkezetekkel, de praes.-et is használtak fut. helyett, még
pedig rendszerint úgy, hogy jövő, közeledő cselekvést időhatáro
zószóval vezették be. Ezt a fut.-képzési módot nyjk.-ban is meg
találjuk; ilyen időhatározószók: noxo (kfn. náchhér) nachher, 
dann, moorig morgen, naűmitog nachmittag, heidt (ófn. hiú tagú) 
heute, ivomonriy übermorgen, afs joo aufs Jahr’, nächstes Jahr, 
hfi heuer (ófn. hiu jaru), speiodo später, P. o. moorig seitsmd ti

1 V. ö. Weidlein : Id. m. 71. §. 1. b.
2 Paul Mhdgr. 278. §.
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re{dm vfs jov khpimv sd pötsn morgen setzen wir die Reben, 
nächstes Jahr können wir schon pfropfen.

Nyjk.-ban a fut.-ot általában vevn (werden) +  a ragozandó 
ige inf.-ával fejezzük ki, éppúgy mint az úfn.; p. o. i vév sd sövv 
trciufJchumv ich werde schon selber daraufkommen (es wird mir 
schon selbst einfallen). Néha vöün (wollen, kfn. wellen) is szerepel
het segédigeként: i vü dmoi sövv nöxsau ké ich will (werde) ein
mal selber nachschauen gehen.

Afut.-nak sok esetben modális jelentése van:1 i vév heikstns 
wosich werde höchstens nass (potentiális feltétel); i vévtd k$idm 
ich werde dir geben! (fenyegetés).

A fut. exact.-ot valószínűség és potentiális feltétel kifejezé
sére használják — elbeszélésben. P. o. i vév kslofv hóm ich werde 
geschlafen haben (valószínűség); sei vévn uns a peiospü Tcéjdm 
höm sie werden uns [am Ende noch] ein Beispiel gegeben haben 
(ironia).

3. Az ige névszói alakjai.
6 8 . §. 1. A f ő n é v i  i ge né v .  Nyjk.-ban az infinitivus 

-n, -n, -m, -tj és v-ra végződik.2 A kfn.-ben az inf. -w-re végződött, 
amely középnémet területen, de kiváltképpen a thüringiai és 
keleti frank dialektusban és néha a felső németben is, apokope 
útján kiesett.8

a) -n, -vn (-ern, -eln)-ra végződik az infinitivus, ha az -(e)w 
előtt liquida áll.4 P. o. fiddvn füttern, jamvn jämmern, tsittvn 
zittern, vässvn wässern, stujpvn stolpern, hevn hören, fovn fahren, 
vevn werden, tsoppün zappeln, kropün krabbeln, spün spielen, 
fojn fallen, tsün, zielen;

h) -n sonans az inf. végződése az igető zöngés mással
hangzója után, t, $, s és az ezekből képzett affricata5 t§ után. 
P. o. veitn wetten, petn beten, tetn töten; visn wischen, misn

1 V. ö. Weidlein : Id. m. 73. §. Lindenschmidt : Id. m. 36. §.
2 Lessiak : Id. m. 163. §., Esztekle : Id. m. 51. 1.
8 Lindenschmidt: Id. m. 29. §., P a ul: Mhdgr. 155. ,§. 8., Weidlein: 

Id. m. 75. §. 1.
4 Gedeon A .: Az alsó-meczeiizéíi német nyj. hangtana (Magyarországi 

Német Nyelvjárások 1. füzet, 1905). 156. §. v. ö. még Weidlein: Id. m. 88.
és 89. §§.

5 E8zterle : Id. m. 51. 1., Gedeon: Id. m. 126. §. 2., Hajnal: ld. m. 
44. §. 2. d.. Lessiak: Id. m. 163. §.
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mischen, flasn (kfn. *vlaschen, vlasche =  Maulschelle, Ohrfeige) 
ütlegelni; meisn messen, freisn fressen, stessn stossen, hatsn 
hintázni, pdtsn tapsolni;

c) Torokhangok +  en esetén-?/ az inf.végződése (úfn.-gen).1 
P. o. pidT) biegen, froy fragen, ürj hegen, slör/ schlagen, troy tra
gen stb.

d) -a az inf. végzete, ha az igető mássalhangzója zöngétlen, 
vagy ha az -en előtt nasális, gutturalis vagy x, f  áll,1 2 3 p. o. poya 
backen, löyv lachen, speya spähen, polca packen, flikv ,ílicken‘, 
nemileg érintkezni, shikv schlucken, maiidno mahnen, Ifiorna 
leimen, kleben, rciugv rauchen, favöga verwelken, möga melken, 
sdfo seifen, strdfa streifen, strófa strafen stb.

e) Az inf. -m-végzete -ben-bői assimilatio útján keletkezett,8 
p. o. hörn haben, Iquwi loben, lelom leben, idm erben, seldm schei
ben stb.

Jegyzet. A ?ni-igéknél a tő végzet nélkül marad az inf.-ban : 
ste stehen, Ve gehen, td tun. Ez vonatkozik a m?-igék composi- 
tumaira is : mitJce, foste, umta stb.

69 . §. 2. A p a r t i c i p  i um p r a e s e n t i s .  Nyjk.-ban a 
part. praes.-t -dt-tál képezzük (kfn. -ént, úfn. -end); p. o. loX t̂ 
lachend, ste-r-ot stehend, sitsot sitzend, Tce-r-dt gehend, Vigot lie
gend, Vstirfkdt stinkend, tsaündt weinend, hupfdt hüpfend, spriydt 
springend stb.

Az igéknek igen nagy része nem képez part. praes.-t.4 
Abstrakt jelentésű igék part. praes.-e egyáltalában nem hasz
nálatos (tfiijgv, faste stb.).

A part. praes, jelzőileg nem igen használatos; leginkább a 
következő kifejezésekben hallható: leigoii hidn legende Henne, 
f$ispejdvdtd peag feuerspeiender Berg (tűzhányó), frismögoti Ichud 
frischmelkende Kuh, stidrdti khud stierende Kuh, trögoti khud 
trächtige Kuh; a part, praes, különben úgy ragozódik, mint az 
alapfokú melléknév. (V. ö. 26. §. c) jegyzet.)

70 . §. 3. A p a r t i c i p i u m  p e r f e c t i ,  a) Kt. erős igék 
part. perf.-je, illetőleg ennek végződése ugyanazoknak a szabá-

1 Eszteele : Id. m. 51. 1., Lessiak : Id. m. 163. §., Gedbon : Id. m. 
169. §. és 154. §. 2.

2 Eszterle : U. o., Happ : Id. m. 36. §. I. 1 c.
3 Gedeon : Id. m . 154. §. 2., Hajnal : Id. m. 44. §. c.
4 V. ö. Lessiak : Id. m. 163. §. d.
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lyoknak veti magát alá, mint a főnévi igenév, ill. ennek végző
dése (V. ö. 68. §. 1.); p. o. Tcsmisn geschmissen, kflgür) geflogen, 
IcniJjv gerungen, por/p gebacken, kloufo gelaufen stb.

b) A gyenge igék part. perf.-je -i-re v. -dt-ra végződik, p. o. 
Mmgikt,geschmeckt', gerochen, k'övvdt gearbeitet, k'rouvdt *gerobo- 
tet, robotolt,1 kleikt gelegt, kleipt gelebt, kmoyt gemacht, ’proyt 
gebracht, ksöft geschafft stb.

A ptart. perf. ge-praefixuma.1 2 A ge-előszócska e-je nyjk.-ban, 
kiváltképpen vokálisok előtt, kiesett. Ez már a kfn.-ben is gyakori 
jelenség volt.3 A g nyjk.-ban &-vá fejlődött. P. o. klgufo gelaufen, 
kvovfo geworfen, krin geritten, kveipst gewesen, krisn gerissen stb.

Az e m előtt szintén kiesett, nyoma az ú.n. «Knackgeräusch»- 
ban maradt meg Eszterle szerint (Id. m. 41. 1.), ő az e kiesését a 
k előtt hiányjellel jelöli, p. o. ’kmgötot gemaltert, ;kmät gemäht, 
’kmat gemeint, 'kmoin gemalen, ’kmivkt gemerkt. (Mi a hiány
jelet csak ezekben a példákban tesszük ki.)

Explosivák, ts es p f  előtt a ge-szócska teljesen eltűnt:4 
prbn gebraten, pe ’lt gebettelt, pumpt gepumpt, khumv gekommen, 
trim, getrieben, pflöstvt gepflastert, pflpuif gepflogen, tsgurj gezogen, 
tsat gezerrt, tsiy'lt gezügelt.

Éppúgy mint a part, praes., a part. perf. is használatos 
jelzőileg. Az elvont jelentésű igék (p. o. tgűi/gv danken, evpovmu 
erbarmen, ípivn spüren, pirfidn bereuen, psinnv besinnen stb.) 
kivételével csaknem minden ige part. perf.-a használatos jelzői
leg; p. o. td Qufklönti vög der geladene Wagen, ti opkmäti vizn 
die abgemähte Wiese, ti proni kgünts, kheistn die gebratene Gans, 
Kastanie.

1 A budaörsiek telepítési szerződésében ez a magy. robotból lett 
sz ó : «Robath». (V. ö. a Zichyek nemz. lvlt. 3. fase. NB. et D. 486. sz. v. ö. 
még jelen dolgozat «Bevezetés»-ét 11. kll.)

a V. ö. Eszterle: Id. m. 49. 1., Gedeon: Id. m. 158. §., Hajnal: Id. 
m. 41. §. IV., Lesslak: Id. m. 29. és 167. §§., Schatz: Id. m. 152. §.

3 P a u l : Mhdgr. 155. §. és 308. §.
4 Eszterle: Id. m. 49. 1., Lindenschsudt : Id. m. 33. §., Weidlein:

Id. m. 75. §. 3. 5 Paul : Mhdgr. 162. §.

71 . §. Kfn.

4. Az ablaut-sorok.
I.

i — ei(é) —
Nyjk.-ban gi
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Az ide tartozó kfn. igéket nyjk. egynéhány kivétellel mind 
megőrizte. Idevalók: kfn. bi^en > peidzn—pisn, kfn. beliben > 
pleidm —plim, kfn. grifen >  Tcr̂ jdfn — Terifv, kfn. líden >  Ipidn—Telin, 
kfn. lihen >  Ipiyv — Tcliyv, kfn. phifen >  pfeipfo— pfifo, kfn. 
spi(w)en <  speijm— Tesjnm (hányni), kfn. ríben >  rpidm— Terim, 
kfn. riden >  rpidn — Terim, kfn. riten >  rejdn — Terin, kfn. rijen > 
rpidzn — Terim, kfn. schien >  seipzn — Tesisn, kfn. slichen >  slpiyv— 
Tcsliyv, kfn. slifen >  slftdfv — TcHifo, kfn. síiben >  sl$idzn — Tcslisn 
(feiddvslpidzn federschleissen, slits Schlitz), kfn. smijen >  smpiozn 
— TeÜmisn, kfn. sniden >  sn$idn — Tesnin, kfn. schriben >  Ireipm — 
Tesrim, kfn. schrigen, schrín >  srei— Tesriv, kfn. strichen >  streixv— 
Testriyu, kfn. striten >  strppn — TcStrin, kfn. stigen >  stpii) — Mtir/, 
kfn. swigen >  sv?ít] — Tcsvii) (nagyon ritkán használatos, a fiata
lok nyelvében kiváltképpen nem), kfn. triben >  trpjdm — trim, 
kfn. wichen >  v?iyv — Teviyv legtöbbnyire audsveiyv.

Kfn. schiben (úfn. rollen) átlépett a II. «Ablaut»-sorba. 
Nyomait megtaláljuk a következő szavakban : Teheiy 'Ispidm Kegel- 
scheiben, Tehindolspipm labdajáték neve, leiyvls$idm ugyanaz, 
spidbtrühv Schiebtruhe. Gyenge igékből a következők lettek I. osz
tályú erősek: (aues)Tel$iyv — (g,uds)Teliyv, spiyv — Tesiyn (kfn. sei
hen, seigen).

A kfn.-ben még ebbe az osztályba tartozó igék közül nyjk.- 
ban ezek lettek gyengék: kfn. grinen >  Tcr&dnv pirongatni, kfn. 
miden >  (fü)m$idn, ritkán hallható, kfn. nigen >  näi}(npi)i/, kfn. 
sniwen, snien >  ín$idm, kfn. niden >  (pi)n$in irigyelni, kfn. 
schriten >  (g,uds)sridtn, kfn. blichen >  pläyv.

A következő idetartozó kfn. igék nyjk.-ban nem találhatók 
meg: biten, brisen, gli^en, klíben, sigen, swínen, vli^en, verwigen, 
bríden, risen, dihen, rihen, zihen.

II.
72 . §. Kfn. iu, ie — ou (ő) — u — o;

Nyjk.-ban i (i) — — ou (o).
Ide tartoznak: kfn. biegen > pidtj—ppuy, kfn. bieten > 

(fv)pidn — (fo)pQu3n, kfn. vliegen >  flidjf — Tefityuij, kfn. vliejen >  
fiidzn — Teflgusn, ritkán használatos, helyette inkább rinnv-1 hasz
nálják, kfn. vriesen >  (Tc)fridn — Tefrovn, kfn. gieren >  Teidzn — 
Tegusn, kfn. liegen > lidrj — Telgu'if, kfn. süfen >  sciufo — Tcsgufv, 
kfn. schienen >  sidzn — Teíoudzn, kfn. slie^en >  slidzn — Tcslpu n
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(leginkább összetételekben használatos, p. o. hfmtslidzn, audsílidzn, 
opHiozn),kfn. schieben >  sidm—ksgum, kfn. sieden >  sidn—ksQudn, 
kfn. sprießen >  spridzn — ksprousn (ritka ige nyjk.-ban), kfn. trie- 
gen >  (piJtridTj —pitrgur/, kfn. verdrießen >  fotridzn — fotrgusn, 
kfn. Verliesen >  folidn — földön, kfn. ziehen >  — tepw?/.

Gyengék lettek a következők: kfn. kniwen >  khivün v. 
khaudn, kfn. niesen >  nidsin, kfn. riuwen >  (pi)rgidn.

A gyengék közül idelépett: svion — kSvuon <  kfn. swern.
Kfn. vliehen (ufn. fliehen) ebben a fenyegető kifejezésben 

található még meg: tu véost klgi flidi) du wirst gleich fliehen.
Nyjk.-ból kivesztek a következő kfn. igék: klieben, kriechen 

(csak öregeknél hallható már elvétve : kripxo — krgicxp, különben 
Tcrapün használatos helyette), sliefen, smiegen, stieben, triefen, 
diesen, riejen (talán réon pityeregni ?).

III.
73. §. A) Kfn. nas. +  cons, előtt:

i — a — u — u ;
Nyjk.-ban i ( i)  — — u.

Ide tartoznak: kfn. binden >  pintn — puntn, kfn. begin
nen >  peginno — pegunnn (csak képzettebbeknél hallható), kfn. 
vinden >  fintn — lcfuntn, kfn. klingen >  klipo — Iduijo, kfn. ge
lingen >  Jcliyo — klui/v, kfn. ringen >  riijv — leruijo, kfn. rinnen > 
rinno — Tcrunnv, kfn. schinden >  sintn — Tcsuntn, kfn. singen >  
sipo—Jcsupo, kfn. sinken > siyko—ksuijkv, kfn. springen >  spriijo— 
kspruijv, kfn. sinnen >  psinnv — psunno, kfn. spinnen >  spinnv — 
kspunnv,kfn. stinken >  stirjgv — kstuijgv, kfn. swinden >  (fojsvintn 
— (fo)svuntn, kfn. trinken >  trirjgv — trurjgo, kfn. gewinnen > 
kvinv — kvuno, kfn. swimmen >  ívimo — kévumv, twingen(dwin- 
gen) >  tsvirjv — tsvuifo, kfn. winken >  virjgo — kvupgv, kfn. 
winden >  (pu9s)vintn — yudskvuntn, vintsn — kvuntsn az ere
detileg gyenge kfn. wünschen (wunschen)-ből lett erőssé.

Gyengévé lett kfn. brimmen > nyjk.-ban prumo. A következő 
kfn. igék megfelelői egyáltalában nincsenek meg nyjk.-ban: glim
men, grimmen, klimmen, krimmen, limmen, dimpfen, klimpfen, 
krimpfen, rimpfen, dinsen, dringen (képzetteknél hallható fitriyv, 
tuvytriyv, de ezeket kétségkívül az irodalmi németből vették), 
hinken, schrinden, slinden, síingen (nyjk.-ban umslurjv alak isme
retes), swingen (ebből lett nyjk.-beli éviijo lapos kosár).
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B) Kfn. liqu. -f- cons, előtt:

é(i) — a — u — o;
Nyjk.-ban a) 1 +  cons. előtt: ö(ö)ü — — u.

ß) r +  cons, elő tt: é(a) — — o(o).

a) Ebbe a csoportba tartoznak: kfn. bevélhen >  p)e(pi-)fön 
— pe(pi-)fuin, nagyon ritkán használatos, helyette aűsofo jelenti 
a parancsolást. Szintén ritkán használatos kfn. emphélhen >  
eímpfön — fimpfum és kfn. gelten > leötn — kurtn (v. ö. Icöjo ? 
kérdőszócskát: Bevezetés 38. 1.) leötn gyakori comp. folcötn, p. o. 
foleötts IcQut vergelt’s Gott, kfn. gélten-ből nyjk.-ban gyenge ige 
is le tt: kütn, amely gyakrabban hallható, mint leötn, kfn. helfen > 
höfo — khujfo, kfn. mélken >  mögx> — lemujgn (part. perf.-a néha 
gyenge: kmökt), kfn. swéllen >  (k)svQün v. (k)sviin — ksvuin.

A gyenge igék sorába lépett: kfn. bélien > pön, kfn. schel
len >  sötn. A IV. oszt.-ból ide lépett: kfn. stéln >  hton — kstmn.

Nyjk.-bólhiányzanak a következők: géllen, quöllen,schellen, 
wellen, bélgen, swélhen, swélgen, télben.

ß) Ide tartoznak : kfn. bérgen >  (fo)pevg — fopoví], kfn. ver
derben >  fvtevm — fotövm, kfn. sterben >  stevm — kstovm, kfn. 
wérden >  vevn — vaun, kfn. wérfen >  vevfu — lcvövfn.

A VI. oszt.-ból ide lépett: kfn. svern >  svivn — k&vuvn. 
Gyengék lettek: kfn. kérren >  khian, kfn. schérren >  sevn, kfn. 
véhten >  /eíxw, kfn. vléhten >  fléxtn.1 Hiányzik nyjk.-ból kfn. wér- 
ren, wérben (wérven).

IV.
74 . §. Ide olyan erős igék tartoznak, amelyeknek tőszó- 

tagát nasális v. liquida előzi meg.2
Kfn. e(i) -— a — á — o;
Nyjk.-ban e(i), $ — — p (g,u).

Ebbe az osztályba a következő igék tartoznak: kfn. brechen > 
preixp — prguyu, kfn. spréchen >  spreixv — ksprQnXn, a vele egy 
jelentésű rejon reden mellett egyszerű alakban csak akkor fordul 
elő, ha a nyjk.-at beszélők irodalmi nyelvet akarnak beszélni, 
comp.-a: fospreix® — fusprouxv, kfn. schrécken >  fusriku — fn-

1 P a u l : Mhdgr. 161. §., Weidlein' : Id. m. 78. §.
2 P a u l- Mhdgr. 161. §.
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srgukv, kfn. nemen >  ngimv — knaumv, kfn. stechen >  steiX'o — 
Mtouyv, kfn. treffen >  treifo — trgufv.

Ide tartozik kfn. komén (kömén) >  khumv is, amely nyjk.- 
ban középnémet alakját tünteti fel. Part. perf.-a szintén Tchumv. 
Coni, praet.-a 1 .khamdt, 2.khamast, 3.khamdt s. í.t. az a-ból ind.- 
beli kfn. a-ra következtethetünk. A praes.-ben minden személy
ben változatlanul u-1 találunk.1 Kfn. bern.-ből csupán a part. 
perf. maradt meg: ke(ki)puvn geboren. Kfn. zémen nyjk.-ban a 
praes, sing. 3. személyben maradt meg a következő kifejezésben : 
teids tsimt si net das ziemt sich nicht.

Néhány eredetileg IV. oszt. ige gyenge le tt: kfn. dreschen > 
treiln, kfn. leschen >  leiin, kfn. schern >  sevn (kaparni). Kfn. 
véhten- és vléhten-t a III. sor szerint ragozták, nyjk.-ban ezek 
gyengékké változtak. (V. ö. 73. §. B) ß).)

A következő kfn. igék hiányoznak nyjk.-ból: swérn, héln, 
quéln, réchen, tréchen, brésten, déhsen. Kfn. stéln > stön átlépett 
a III. sorba (lásd ott).

V.
75 . §. Kfn. é — a — á — é;

Nyjk.-ban ei2 ( e,l)  — — ei, (é).
Ebbe az osztályba tartoznak: kfn. é^en >  eiazn — keidzn, 

kfn. vré^en >  freisn — kfreisn, kfn. vergeben >  fvgeidzn — 
fogeidzn, kfn. gében >  keidm — kevdm, kfn. jéten >  jeidn — kjeién, 
kfn. knéten >  kneidn — kneidn v. kneidt, kfn. lín, ligen >  lig — 
kiéig, kfn. lésen >  leiozn — kleidzn, kfn. mé^en >  meisn — kmeisn, 
kfn. geschéhen >  kiég — kseg, az g toroknasális sejteti a régi 
h — g közötti ú. n. «gramatischer Wechel»-t; ennek az igének 
a plur. praet. a középnémetben geschágen, kfn. séhen -é pedig 
sägen ;8 séhen alakjai nyjk.-ban : ség — k$ég, kfn. tréten >  tréran — 
tréidn, kfn. sitzen >  sitsn — kseiazn, kfn. wésen >  (sgi) — kvéidzn 
v. gyenge kvéi&st.

A VII. sorból átlépett: kfn. stolen >  stesn — kstesn.
A gyenge ragozásba átmentek a következők: kfn. wégen >  

(pijveig, kfn. weben >  veiam, kfn. jésen >  kévn (erjedni), kfn. 
bit(t)en >  pitn, kfn. phlégen >  pfleig.

1 U. o., Weidlein : Id. m. 79. §.
2 E szterle : Id. m. 33. 1.
3 P aul : Mhdgr. 162. §. 2.

6
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Nyjk.-ban már nem fordulnak elő: jéhen, wéten, genesen, 
quéden, (ködén, kodén).

VI.
76. §. Kfn. a — uo — uo a ;
Nyjk.-ban o, o — — ö, o.1

Ebbe a csoportba nyjk.-ban kevés ige tartozik: kín. bachen > 
poyv — poXD, kfn. varn >  fovn — kfovn, kfn. graben >  króm — 
icrom, kfn. malen >  mohi — kmorn, kfn. slahen >  slog, — kslog 
kfn. wahsen >  voksn — kvóksn, kfn. waschen >  vdsn — kvösn, 
kfn. heben >  heram — khgum v. Icheipt.

Az e — uo — uo — a-sor igéi kivesztek ebből a csoportból.1 2 
Kfn. svern >  svivn a III. sorba lépett át (lásd ott).

A gyengeragozásúak sorába léptek a következők: kfn. 
laden >  (ei-, auf-, anos-) löno, kfn. nagen >  női), kfn. schaben >  
som, kfn. schaffen >  sofo (comp, ciűsofo), kfn. spanen >  spaűrw 
((iépaűnv, auosspaűno).

Kfn. waten, váhen, twahen és entseben megfelelői nincsenek 
meg nyjk.-ban.

VII.
77. §. Ez az ablautsor az eredeti r e d u p l i k á l ó  i g é k  

(reduplizierende Verba) csoportja, amelyet a praes.-tővokálisa 
szerint 4 alcsoportra osztanak fel.3 A praes, tővokálisa olyan, 
mint a part. perf.-é, éppúgy, mint a kfn.-ben.4 Az idetartozó igék 
száma nem nagy, egynéhány gyenge is lett, egynéhány más sorba 
lépett át.

1. A praes.-beli tőhangzó a a kfn.-ben : kfn. vallen >  főm — 
kfonn, kfn. halten >  hoitn — Tchoijn, kfn. ván, váhen >  faüyü — 
Tcfctűiyu v. kfaÜTjlct, kfn. salzen >  sojtsn — ksoitsn, kfn. schalden > 
soijn —ksoitn, kfn. smalzen >  smortsn — ksmortsn, kfn. spalten >  
spoijn — kspojtn, kfn. váltén >  (tsaűm)foitn — (tscmm)kfoitn, kfn. 
walten >  (fo)vokn — (fv)voijn, kfn. walgen >  (auds)voigo — 
(puds)kvoigv.

Kfn. spannen >  sppűnv gyenge ige lett nyjk.-ban. A követ-

1 P a u l : Mhdgr. 162. §. 1. jegyz.
3 V. ö. L indenschmidt : Id. m. 44. §.
3 Weidlein : Id. m . 82. §., Lexek : Mhd. Handwtb. VII. 1.
4 P a u l : Mhdgr. 164. §., Weidlein : Id. m. 82. §.
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kező kfn. igék, amelyeknek praes.-beli tővokálisa a volt, nyjk-ban 
nincs meg: bannen, halsen, walken, wallen.

2. Kfn. ä : kfn. blasen >  plozn — plozn, kfn. braten >  prön — 
pron, kfn. raten >  rön(o) — krön, kfn. släfen >  slofv —kslöfo, kfn. 
háhen-ből képzett müveltető hfirjgv gyenge ige. Kfn. gán >  Tce 
tkp. idevaló.1 Kfn. bágen és verwájen nincs meg nyjk.-ban.

3. Kfn. e i: kfn. heilen >  hasn — khasn.
Kfn. scheiden-ből metathesis útján Särw fejlődött nyjk.-ban, 

amely különben gyengeragozású. Gyenge lett még: kfn. sweifen >  
svafv. Kfn. meinen és zeisen hiányzik nyjk.-ból.

4. Kfn. ou. ő : kfn. loufen >  lg,ufű — hlQufo. Kfn. stöben > 
Stesn —kstesn átlépett az V. sorba (lásd ott).

A gyenge ragozásba léptek át a következők: kfn. búwen >  
paudn (avpaudn), kfn. houwen >  hciu, kfn. erren >  änv, kfn. 
schroten >  srgudnv.

5. A gyenge ige.
78. §. Az ófn.-ben a gyenge igéknek három csoportja2 volt 

megkülönböztethető. Ez a különbség a kfn.-ben már csak részben 
volt meg, míg nyjk.-ban teljesen kiegyeződött. Az ú. n. «gramma
tischer Wechsel» szintén eltűnt a gyenge igék ragozásából.

Az ú. n. «Rückumlaut»-nak csak maradványait találjuk 
nyjk.-ban. Megtalálható még a következő part. perf.-kben : fwciünt 
verwandt (<  kfn. wenden) és (pi)pehhaímt bekannt. Az eredeti 
«Rückumlaut»-os igék a többi gyenge ige analógiájára képezik 
alakjait: kfn. denken >  teirjgv} — teixjht, kfn. rennen >  r$mv — 
hrfxnt, kfn. wenden >  (fv)v^xntn — (fv)v$mt, kfn. nennen > 
npxnv — knfxnt, kfn. brennen >  prffinv —preint.

Kfn. bringen > prir/o part. perf.-je: proxt (bráht). 6

6. A hőm  (<  kfn. haben, hán) es a vöün  <  (kfn. wellen) igék.
79. §. 1. A honi haben segédige ragozása nyjk.-ban a követ

kező : praes, sing. 1. hop 2. host 3. hot; plur. 1. 3. haüm 2. hots; 
coni, praet. sing. 1. 3. hét 2. best; plur. 1. 3. hetn 2. hets; a coni. 
praet.-nak van a gyenge igék coni, praet.-nak az analógiájára 
képezett alakja is: sing. 1. 3. hetdt 2. hetdst; plur. 1. 3. hdtdtn

i V. ö. a mi-igéket 82. §.
P a u l : Mhdgr. 166. §.

6
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2. hetdts (nagyon gyakori a körülírással képezett alak is : i tat hőm, 
tu tast hőm s. i. t . ; part. perf. hhot.

80 . §. 2. A vöün (régi úfn. [altneuhochdeutsch]-ben wollen, 
úfn. wollen) ige nyjk.-beli ragozása a következő: praes, sing.
1. 3. vü 2. vüst; plur. 1. 3. vöün 2. vöüts; coni. praet. sing. 1. 3. 
vöüldt 2. vöüldst; plur. 1. 3. vöüldtn 2. vöüldts; az öregek beszé
dében egy másik coni. praet.-alak is járja: sg. 1. 3. vuit 2. vuitst 
(<  wollte, mivel o +  l > nyjk.-ban ui); plur. 1. 3. vuitn 2. vuits.

A vöüldt stb. alakok analógiájára ebből a régi és ritkább 
alakból ez a — szintén sokszor hallható — alak keletkezett: sg.
1. 3. vuildt 2. vuildst; plur. 1. 3. vuildtn 2 vuijdts; part perf. vöün.

7. Verba praeteritopraesentia.
81 . §. 1. Kfn. wi^en >  visn: praes, sing 1. 3. vas 2. vast; 

plur. 1. 3. visn 2. vists; coni. praet. sing. (kfn. weste) 1.3. vissdt
2. vissdst; plur. 1. 3. vissdtn 2. vissdts; part. perf. Tövist1 (kfn. 
gewist, gewest).

2. Kfn. tugen >  nyjk.-ban taía), taűifv átment a gyenge 
ragozásba.

3. Kfn. gunnen >  (fo)gunv szintén a gyenge igék sorába 
lépett.

4. Kfn. kunnen >  Tchfinv: praes, sing. 1.3 .Tchaü. 2. Tchaüdst; 
pl. 1. 3. Tchfmv 2. Tcheints; coni. praet. sing.1 2 1. 3. Tchünddt 
2.1chünddst; plur. 1.3 .Tchünddtn 2.Tchűnddts; az öregek beszédében 
a következő coni. praet. is használatos : sing. 1.3. Tchünt 2. khüntst; 
plur. 1. 3. Tchüntn 2. Tchűnts; még egy harmadik alak is haszná
latra talál nyjk.-ban, amely az inf. és a praes, plur. analógiájára 
és a gyenge ragozás befolyása folytán keletkezhetett: 1. 3. 
khemddt 2. Tchftnddst; plur. 1. 3. Tchemddtn 2. Jchpmddts; part. 
perf. Tchfinv.

Érdekes a következő coni. praet.-alak, amely mint harmadik 
mellékalak szintén előfordul: i Tchämdt, tu Jchämdst s. í. t. Mi en
nek az alaknak ,könnte:-jelentésben való kialakulását kizárólag a 
Tchumv kommen ige con. praet.-ának, ill. a behatásának tudjuk 
be. (V. ö. a IV. ablautsort, 74. §.)

5. Kfn. dürfen, dürfen > tevfo: praes, sing. 1. 3. tevf

1 P aul : DGr. 180. §. Anmkg.
2 P a u l : u . o. 192. §. 1. Anmkg.
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2. tevfst; plur. 1. 3. tevfo 2. tevfts; coni, praet. sing. 1. 3. tevfdt1 
2. teufst; plur. 1. 3. tevfdtn 2. tevfdts; part. perf. tevfo.1 2

6. Kfn. sóin, suln >  sum : praes, sing. 1. 3. sui 2. suist; 
plur. 1. 3. sum 2. suits; coni, praet. 1. 3. suildt 2. suildst; plur. 
1. 3. suildtn 2. suildt s ; a coni, praet. mellékalakja: sing. 1. 3. 
suit 2. suist; plur. 1. 3. sujtn 2. suits; part. perf. sum.

7. Kfn. mügén, mügén >  merj (meyv) igének csak egyes 
alakjait használják nyjk.-ban. A praes.-ben csak az 1. és 3. sze
mélyben hallható: mog (mex); ezt az alakot legtöbbnyire a követ
kező versikében használják: vfi unt fleios hovi n§t kraudt unt 
krumpivn mog-i net Wein und Fleisch hab’ich nicht Kraut und 
,Grundbeeren‘ (Kartoffeln) mag ich nicht; coni. praet. sing. 1. 3. 
meytdt 2. meytdst; plur. 1. 3. meytdtn 2. meytdts; part. perf.-a nem 
használatos.

8. Kfn. müe^en >  midzn: praes, sing. 1. 3. muds 2. mudst; 
plur. 1. 3. midzn 2. midsts; coni. praet. sing. 1. 3. midzdt 2. midzdst; 
plur. 1. 3. midzdtn 2. midzdts; part. perf. midzn.

9. Kfn. turren nyjk.-ból teljesen hiányzik.

8. Indogermán eredetű -m i — igék.
82. §. Az ú. n. -mi-ragozás nyjk.-ban már alig ismer

hető fel. A kfn.-ben az idetartozó igéknek egyszótagú praes.- 
alakjuk volt;3 ezt nyjk.-at illetőleg csak s^I-(kfn.-sin) és ta (kfn. 
tuon)-ról mondhatjuk el. A n mint ennek a különvált igerago
zásnak az ismertető jele felismerhető még bizonyos mértékig sei 
praes.-ében és a többi -mi — igék praes, sing. 1. szem.-ében, 
ha utána enklitikus prow. pers. következik. P. o. movrii) ke-n-i int 
íui morgen gehe ich in die Schule; a hiatuspótló n helyett azon
ban sokkal gyakrabban r lép fel: movrii) ke-r-i int sui; ez vilá
gosan látszik a következő kérdésekben: ke-r-i gehe ich ? tud-r-i 
tue ich ‘í pini v. pi-r-i bin ich? sté-r-i stehe ich? (V. ö. Paul: 
Prinzipien... 82. §.).

1. A verbum substantivum sfi (kfn. sín.). Praes, ind. sing. 
1. pi(n) 2. pist 3. is; plur. 1. san 2. sepdts 3. san; coni. praes, 
sing. 1. szem. s$i, p. o. kqut spi Igub unt taunijg Gott sei Lob und

1 J. Mindl : Der Konjunktiv in der Mua. des oberen Landls, Teutho- 
nista 1924—25., II. füz., 108. 11., 13. §. b).

2 P aul : DGr. 193. §. 1. Anmkg.
3 P aul : Mhdgr. 174. §. V. ö. még jelen dolgozat 68. §. Jegyzet.
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Dank, sei mw frgn sei nur froh! (Ez egyúttal imp. is, p. o. sgi 
prüf sei brav! s?i ruig\ sei ruhig! plur. 2. sgidts : spidts ksgipt seid 
gescheit! spidts net näris seid nicht närrisch! stb.). Praet. ind. 
sing. 1. 3. von 2. vovst; plur. 1. 3. vovn 2. vovts. (V. ö. 62. és 
66. §§.) Coni, praet. sing. 1. 3. va (összevont alak kfn. waere-böl) 
2. vast; plur. 1. 3. van 2. vats; a coni, praet.-nek van a gyenge 
igeragozás analógiájára képezett alakja is: sing. 1. 3. várdt 
2. vardst; plur. 1. 3. vardtn 2. värdts; part. perf. kveidzn v. kveijdst.

Az imp. a fentebb említett alakon kívül1 a sing.-ban lehet 
pis(t) is (<  kfn. bis +  du), p. o. pűst ring, stü(lv) bist du (sei) 
ruhig, still.

Itt jegyezzük meg, hogy a praes, plur. 1. szem.-ben az n 
m-mé hasonul enklitikus md (mw wir hangsúlytalan alakja) előtt: 
samd <  san +  md sind wir.

2. Kfn. tuon >  tä : praes, sing. 1. tűd 2. tüdst 3. tüdt; plur. 
1. 3. tan 2. tvdts; coni, praet. 1. 3. tat (<  kfn. tété) 2. tast; plur. 
1. 3. tatn 2. tats; a fiatalabbak beszédében a gyenge igék analó
giájára itt is mellékalak fejlődött ki: sing. 1. tardt 2, tardst stb. ; 
part. perf. taű. Az imp.-a olyan, mint a praes, (sing. és plur. 2. 
szem.) tan +  md assimilatio útján >  tamd tun wir.

3. Kfn. gán, gén >  ke: praes, sing. 1. ke 2. kést 3. ket:~ 
plur. 1. 3. keirjv1 2 3 (H. Paul a veláris nasális ^-et a praes.-ben a 
kfn. gienc, ganc, praet. alakok behatolásának tudja be) 2. kéts; 
coni. praet. sing. 1. 3. kärjdt 2. käydst; plur. 1. 3. käydtn 2. käi/dts; 
part. perf. kciiirjv.

4. Kfn- stán, stén >  été: praes, sing. 1. síé 2. étest 3. stet; 
plur. 1. 3. itfvTjv 2. étets; praet. coni. sing. 1. 3. stärjdt 2. stärjdst; 
plur. 1. 3. stärjdtn 2. staijdts; a coni, praes, másik alakja: sing. 
1. 3. stérdt 2. sterdst stb. (p. o. vänst net khämdst ítérdti küdt tiwt 
wenn du nicht kämest stände ich gut dort.

Jegyzet. Schatz a kf/rjv és étfiijv alakok végén levő — » — t 
a kfn. -ént — ragból származtatja,4 ami, ismerve kfn. — en >  
nyjk.-beli -v — változást, szerintünk is plausibilis magyarázat.

1 Lindexschmidt: Id. m. 49. §. 1.; ez a bis imp. jelentésben a 13. sz. 
óta használatos a bajorban, v. ö. erre vonatkozólag: Weinhold : Bairische 
Grammatik 298. §.

2 K. Bohnenberger : Über gát/gét im Bairischen PBB. XXII. 209.
3 Paul : DGr. 198. §., Schatz : Die Mda. v. Imst. 151. §.
4 Schatz: Die Mda. v. Imst. 151. §.
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VI. N yelvjárásunknak m agyarból vett k ölcsön  sza
vai é s  nyjk. hovátartozása.

Ezt a két — tkp. nem együvé tartozó — kérdést azért tár
gyaljuk úgyszólván egy kalap alatt, mert Eszterle ezeket már 
kimerítő részletességgel feldolgozta. (V. ö. Eszterle i. m.-ját 
65—69 11.) Minthogy szükségtelennek tartjuk az ott elmondotta
kat megismételni, egyes dolgokat csak kiegészítésképpen füzünk 
azokhoz.

1. Ami nyj k. -nak m a g y a r b ó l  v e t t  k ö l c s ö n s z a -  
v a i t illeti, megállapítottuk, hogy az Eszterle által idézett magyar 
szavakat nyjk. néhány kivétellel mind használja. A budakesziek 
beszédében megtalálható magyar szavak közül nyjk.-ban nem 
szerepelnek a következők: tscipas csapás, trótos drótostót, min
denes mindenes, tsakd csákány, motskv macska, Jcrutsn kurucok, 
tsivgdl csiga, tserüin csere-berélni; bunda nálunk nem vund/o, 
hanem pundv.

Nyj.-i Tenth), bár szinte épúgy hangzik, nem függ össze a magy. 
kocsissal, hanem a német Kutscher-nek rendes nyjk.-beli alakja.

A városba járó ipari munkások körében sok magyar-, és 
a )• g o t-szavakat és kifejezéseket lehet hallani, de ezeket nem 
mindig használják és a lakosság nagyobbik része nem is ismeri.

2. Nyjk. a k ö z é p b a j o r  nyj. tagcsoportjához tartozik, 
az ú. n. «donaubairisch»-hez, amint azt már S chmidt H. és Esz
terle is megállapították1 (A szomszédos Törökbálint ezzel szem
ben középbajor ta-nyj.-t beszél.)

Annak bizonyítására, hogy nyjk. a bajor dialektusok közé 
tartozik, az Eszterle idézte jellemző sajátságokon kívül alaktani 
szempontból még felemlítem a következőket:

1. Diminutivumokat leggyakrabban -el, -l, -erl, (nyjk.-ban 
-l, -l, -ni) képzőkkel képeznek nyjk.-ban.1 2 P. o. pämvl Bäumchen, 
punvnl Bübchen stb.

2. Mint a mai bajorban, nyjk.-ban is, a főnév acc.-a beha
tolt a dat.-ba, úgy hogy praepositiók után a két kasus egyformán 
hangzik.3 P. o. pddi Ipidt bei den Leuten.

1 Das Deutschtum in Rumpfungarn 24. 1. Esztekle : i. m. 69. 1.
2 Behaghel • Gesch. der deut. Sprache 132. §. V. ö. m ég: Weinhold : 

Bairische Grammatik. 243. §.
8 Behaohel: Gesch. der deut. Sprache 493. §.
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3. A melléknév ragozásában az erősek plur.-á-ban és a 
gyengék minden esetében i — t (<  kfn. iu) találunk.1 P. o. slimmi 
hctüm teids tciü schlimme haben das getan; klaumd ti sfdni unt 
kuddi eipfü auds lesen wir die schönen und guten Äpfel aus. 
(V. ö. 24. §., 25. §. és 54. §.)

4. A mutató névmás der dat.- és acc.-a egyenlő1 2 ifin. (V. ö. 
39. §. b.)

5. A 3. szem. személynévmás M. N. sing. acc.-ában: zöm
ben megmaradt az m, mert a kfn.-ben nem állt «Auslaut»-ban 
(kfn. ieme).3

6. Az -aí-ra végződő coni. praet. általánossá vált. Erős 
igéknél néhány kivételtől eltekintve nem az «Ablaut»-ot szen
vedett-, hanem a praes.-tőhöz járul az -aif-képző.4 (V. ö. 66. §.)

7. Tipikus bajor sajátság a íw-igekötő, amely kiszorította az 
er-(nyjk.-ban *»)-t.5 Nyjk.-ban azonban inkább fo (ver)-t hasz
nálnak. P. o. fvsaufo (tüsaufo) fvffw n (tvfrian) ertrinken, erfrieren.

Nyjk.-nak a középbajorhoz való tartozását Eszterle adatain 
kívül, még a következők igazolják:

1. I kiesésénél i semivokális keletkezett,6 amit az l jésíté- 
sének is lehet tekinteni. P. o.poid bald, vermaledeit: fomoilddfdt.

2. Az -en-re végződő plur. nom.-hez a nőnemű főneveknél 
a dat.-ew-ragja járult, tehát: plur. nőm. sachen, dat. sachenen ; 
ez utóbbi szabályosan soxonv lett a bajorban7 és nyjk.-ban is. 
Ezúton kettős alakok keletkeztek. P. o. hitn, plur. hitn v. kitnv. 
(V. ö. «Kettős alakok», 21. §.) Ez a változás megvan az észak
bajorban is.

A középbajor dialektus elterjedésére nézve8 H. Reis a követ
kezőket írja : «Das Mittelbayrische herrscht in den bayrischen 
Bezirken Ober- und Niederbayern, in Salzburg, Ober- und Nieder
österreich, sowie in den angrenzenden südlichen Gebieten Böh-

1 Reis  : i. m. 96. 1.
2 U. o. 100. 1.
3 U. o. v. ö. még 37. §. a.) jegyz.-et jelen dolgozatban, továbbá 

Weinhold : Bairische Grammatik 360. §.
4 Reis : i. m. 113. 1.
6 U. o. 100. 1.
e U. o. 52. 1., Weinhold: Bairische Grammatik 168. §.
7 H. Re is : i. m. 92. 1.
8 Behaghel : i. m. 140. §.
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mens und Mährens. Es hat die Kennzeichen einer in einem ver
kehrsreichen Lande gebrauchten Mundart».

Ezekből kitűnik, hogy csupán a nyj.-ból kiindulva, a buda
örsiek szőkébb eredeti hazájára következtetni meddő kísérlet. 
Elfogadható Eszterle feltevése, amely szerint Württemberg-ben 
és Schwaben-ben kell népünk őshazáját keresni; továbbá az is, 
hogy a bajor dialektus a 18. század közepén bevándorolt bajo
rok (?) befolyásának az eredménye.1 (V. ö. «Bevezetés» 28. skll.)

A budaörsiek származására nézve eddig pontos adataink 
nincsenek. A nép körében azt mondják : mlv san aiozn svootsvoid 
wir sind aus dem Schwarzwald.

1 Eszterle i. m. 69. I.
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D E U T S C H E R  A U S Z U G .

Vorliegende Arbeit handelt eingangs über die Geschichte 
der in der nächsten Nähe der Hauptstadt Budapest liegenden 
deutschen Gemeinde Budaörs.

Die Ortschaft wird in den ersten urkundlichen Erwähnungen 
U rs (Vrs und W rs) genannt (in Dokumenten aus den Jahren 
1296, 1390, 1396 und 1425). In einer Urkunde heisst das heutige 
Budaörs v i l l a  K e c h k e k v o e r s .

Vor der Ansiedlung der Deutschen befand sich die Gemeinde 
im Besitze verschiedener Eigentümer. Im Jahre 1256 finden wir 
sie im Besitze des Fronbauerngeschlechtes N ána-B eszter  ; 1390 
gehörte die Ortschaft den Chorherren des S t . A dalbert-O rdens , 
1427 dem Erzbischof von Gran, Georg . Im Jahre 1464 erhielt das 
Dorf von P apst  P ios II. das Hecht zu einer selbständigen Pfarre.

Ein Jahrhundert später, im Jahre 1579 wird Budaörs ein 
Besitztum des türkischen Pascha Uveijsz. Die Urkunden aus jener 
Epoche liefern einen beredten Beweis dafür, dass auch Budaörs 
von dem 150-jährigen Türkenjoche nicht verschont geblieben war. 
Die damaligen Konskriptionen verzeichnen wiederholt, dass die 
Ortschaft verheert, «oet» und nichtbewohnt gewesen sei.

1659 erhielt Graf S tephan Z ichy samt mehreren Gütern 
auch Budaörs im Rahmen einer sog. königlichen «donatio mixta».

Mit der Zurückeroberung Ofens setzen die zahlreichen Privat
kolonisationen ein: die Grundherren erkannten die Tragweite der 
trostlosen Lage und um die unbebauten Felder und die von Seuchen 
heimgesuchten Ortschaften vor dem endgültigen Verderben zu 
retten, Hessen sie neue Ansiedler herbeibringen.

Man siedelte, vornehmlich in den Ofner Bergen, nebst einer 
geringen Anzahl von Ungarn und Raitzen, in überwiegender 
Mehrheit Deutsche an, die auch in dem königl. «Impopulations- 
patent» (1689) bevorzugt wurden.

Budaörs gehörte zu jener Zeit zum Besitze des Grafen
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P eter  Z ichy, wurde aber später in den Jahren 1710—1718 an 
Kameralinspektor Georg Christoph  Zennegg verpachtet.

Im Jahre 1718 kam die grösste Gruppe deutscher Einwan
derer nach Budaörs, wie wir das schon bei Czoernig lesen können. 
(Ethnographie . . .  III. Bd. 257.) Der ursprüngliche Pachtvertrag 
zwischen der Gemeinde Budaörs und der Witwe des Grafen 
P eter  Z ichy (geb. Gräfin Susanne Berchényi) erweist die Richtig
keit der Angabe Czoernigs. Dieser im Jahre 1721 (den 24. April) 
aufgesetzte Kontrakt wurde 1727,1730 und 1733 mit fast gleich
lautendem Text erneuert.

1738 wurde die erste Kirche und Schule errichtet; nun war 
Budaörs in stetiger Entwicklung begriffen. Doch forderte die in 
der ganzen Umgebung Ofens wütende Pest seit dem Jahre 1739 
auch hier zahlreiche Opfer: 259 deutsche Ansiedler aus Budaörs 
wurden vom «schwarzen Tod» hinweggerafft. In einer Schrift 
sind die Namen der Verstorbenen angeführt, von diesen sind 20 
noch heute übliche deutsche Familiennamen.

Ähnlich wie in Budakeszi, hat Graf N ikolaus Zichy (der 
Sohn Peters) wahrscheinlich auch in Budaörs den Menschenverlust 
durch neue deutsche Ansiedler zu ersetzen versucht, was aus 
dem Auftauchen vieler deutscher Familiennamen in den Matrikeln 
zu folgern ist.

Der Herkunftsort der Siedler ist leider nirgends in den 
Urkunden angegeben.

Im Jahre 1765 wurde Budaörs ein Besitztum der hl. ung. 
Krone, da die Familie Zichy infolge eines langen Prozesses ihre 
im Umkreise von Ofen liegenden Besitzungen verloren hatte.

Die Budaörser befassen sich schon seit ihrer Ansiedlung 
vorzüglich mit Winzerei und Ackerbau. In den Nachkriegsjahren 
begann sich der Obstbau eines stets zunehmenden Aufschwungs 
zu erfreuen.

Die deutsche Einwohnerschaft von Budaörs, deren Zahl sich 
heute nahezu auf 10.000 beläuft, blieb bis zum heutigen Tage 
deutsch in Wort und Lied, Sitte und Tracht.

*  *  *

Der sprachwissenschaftliche Teil der Arbeit, die Formen
lehre, will als Ergänzung zu der «Lautlehre der deutschen Mund
art von B u d a k e s z i »  von M. E dith Eszterle (A d. Ph. Heft
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41.) dienen. Dort wurde die Zugehörigkeit unserer Mda. zum 
B a y r i s c h e n ,  bzw. zur m i t t e l  b a y r i s c h e n  -uv- Mundart 
auf Grund von lautlichen Merkmalen eingehend erörtert. (Vgl. 
den deutschen Auszug der Arbeit.)

Wir wollen die bayrischen Eigentümlichkeiten unserer Mda. 
aus dem Gesichtspunkte der Formenlehre zusammenstellen.

Für die bayrische Zugehörigkeit sprechen folgende Kriterien 
unserer Mda:

1. In der Biegung des Substantivs ist der Acc. und Dat. 
völlig gleichlautend.

2. In der schwachen Adjektivilexion durchwegs, in der 
starken nur im Plur., finden wir die Endung i (<  mhd. in{e\).

3. Der Acc. und Dat. des Pron. Demonstr. (den — dem) ist 
in unserer Mda. gleichlautend tem.

4. Der schwache Konj. Prät. auf -dt (<  mhd. -ete) wurde bei 
sämtlichen Zeitwörtern verallgemeinert. Bei starken Verba wird 
die Endung -dt in der Regei nicht mehr an den abgelauteten, 
sondern an den Infinitivstamm an gefügt.

5. Das Praefix tv- in Verben wie tvslörj erschlagen, tvrdn 
erraten, tvvisn erwischen.

6. Das alleinherrschende Diminutivsuffix -vl (-dl, -l, -l).
7. Die als Plur. fungierende Dualform eids (<  85), elyg 

(<  énk, enc), diygv (<  enker).
8. Die Personalendung der 2. Pers. im Plur.: -ts. z. B. eids 

prixts ihr brechet.
9. Der Plural des Verbum substantivum : 1. miv san, 2. eips 

spidts, 3. sei san.
Für die Zugehörigkeit zum mittelbayrischen Dialekt sprechen 

ausser den von Eszterle angeführten lautlichen Kennzeichen 
noch folgende zwei:

1. Nach Vokalen wurde l zu i mouilliert, z. B. void Wald, 
poid bald, Testűin gestohlen.

2. Die Substantiva auf -en haben im Plur. Nom. die Endung 
-wo: hitno Hütten, hoznv Gassen, stroznv Straßen.

Da sich das Gebiet, auf welchem man mittelbayrisch spricht, 
auf einen ausserordentlich grossen Raum erstreckt, kann man 
die engere Urheimat der Budaörser Deutschen — auf Grund 
der sprachlichen Tatsachen — nicht ganz genau bestimmen.

Wir schliessen uns übrigens der Annahme E szterles an,
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dass die nach der Pest erfolgte Ansiedlung eine b a y r i s c h e ,  
die vorherige aber eine s c h w ä b i s c h e  gewesen sei, was schon 
Czoernig behauptet hat; die heutige Mundart stammt von den 
bayrischen Ansiedlern.

Von den Ältesten der Budaörser hört man sagen: miv 
san audzn Svovtsvoid ,wir sind aus dem Schwarzwald1.

7
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