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É L Ő  N Y E L V  

Emlékek, töredékek 

1. Az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékén (történeti távlatban találóan így nevezhet-
nénk) régóta nagy hagyománya van a nyelvjárásgyűjtő kirándulásoknak. Elsősorban azért, 
hogy a hallgatók élőben is megismerjék a hazai és a határokon kívüli magyar nyelvjáráso-
kat, másodsorban pedig lehetőséget nyújtani a tájnyelvi adatgyűjtés alapvető módszereinek 
elsajátítására. Így volt ez régebben és most is, csak a külső körülmények változtak jelentős 
mértékben.  
                                                        

 Ezzel a rövid kis összeállítással szeretném köszönteni Kiss Jenő professzor urat 70. születés-
napja alkalmából. 
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Az 1950-es évek második felében voltam az egyetem hallgatója, és természetesen én is 
részt vettem szinte valamennyi akkor szervezett gyűjtőúton. Domokos Péter csoporttársunk 
volt az előkészítő, aki már néhány nappal korábban leutazott a terepre, és gondoskodott a 
fogadásunkról, az adatközlők felderítéséről. Mivel több napig tartott egy-egy ilyen terep-
gyakorlat, szükség szerint szállást is kellett szerezni, többnyire a kiszemelt faluban lakó csa-
ládoknál. Velünk jött a tanszék oktatóinak jelentős része. Ha előkeresem a régi fényképeket, 
ott találom többek között Bárczi Gézát, Benkő Lorándot, Szathmári Istvánt, Bartha Katalint. 
Szép emlékként gondolunk vissza többek között a badacsonytördemici kirándulásra, és az 
Aggtelek közelében levő Szinpetrire. Szinpetriben többször is voltunk, mert ez volt Bartha 
Katalin tanárnő szülőfaluja, ahol mindig nagy szeretettel és szívességgel fogadtak bennün-
ket. De hogyan történt az odautazás? Este a Nyugati pályaudvaron fölültünk egy éjszakai 
személyvonatra, Miskolcon kora hajnalban átszálltunk a vicinálisra, és a reggeli órákban ér-
keztünk meg Jósvafő-Aggtelek megállóhelyre. Innen még hat kilométer gyaloglás követke-
zett. A patak partján előrehaladott kora ellenére is kitartóan bandukolt velünk Bárczi tanár 
úr, hogy még délelőtt elvégezhessük az arra a napra kitűzött feladatokat. 

Az 1980-as évektől, amikor már én is a tanszék oktatója lettem, örömteli kötelezett-
ségnek tekintettem a nyelvjárásgyűjtő utakon való részvételt. Fodor Katalin tanárnő vezeté-
sével már modernebb körülmények között, autóbusszal jártunk Szlovákiában, Szlovéniában, 
Horvátországban és Romániában: a Székelyföldön vagy a moldvai csángók körében. Ha hi-
vatali elfoglaltsága megengedte, velünk volt Kiss Jenő is. Együtt jártuk a falvakat, együtt 
kerestük az adatközlőket. Valamelyik csángó faluban Jenő tanár úrral éppen a szálláshe-
lyünkre tartottunk, amikor az egyik háznál siránkozó asszonyok, férfiak gyülekezését pillan-
tottuk meg. Megkérdeztük az egyik útban levő gyereket: mi történik itt. A válasz: Egy em-
ber halva van. Íme, így is lehet tájnyelvi adatokat gyűjteni! 

Most nagyrészt az akkor készített nyelvjárási hangfelvételekből szeretnék bemutatni 
néhány töredéket, összefoglalva a bennük előforduló tájnyelvi jelenségeket. 

2. A gyűjtés helye: Alsóőr (Unterwart), Burgenland, Ausztria. A gyűjtés ideje: 1988. 
szeptember 20. Gyűjtötte és lejegyezte: Balogh Lajos. Az adatközlő: Farkas Elizabet, szüle-
tési ideje: 1909. július 2., helye: Alsóőr. Vallása: római katolikus.  

– No, most, m6s mëg osztán az ́ szön | megint e… e job, e balog mellid vëttik lë neki. 
Mas mëgint hát ez orvosho këllët mënnyi. … A f´orvos asz monta, hogy illeny nyakkÌ 
ëgyátolán nëm mëhet ëgy… ëgy opë… ëgy másik opëráláson sëm kërësztü, mer aszongya 
ebbe ük nëm biznak. Mert mast rá këllët neki | szánnyi magát, hoty haggya, hát hogy… hogy 
els´be asztat kël. ÍÔn nëm mertem, montam ókor neki, mondok, Mariska, mer Mariska a 
nevë, mondom, hát nëm bánt tígëd [érthetetlen szó] nyakad. Asz mongya, nëm fáj, nëm… asz 
mongya, Àn íjjel is alunnyi tudok, nekëm van leveg´m, hát… hát Àn, aszongya, nëm 
rëszkÌrozom mëg. ÍÔm mëg ercôssem bisztatnyi së mertem, mer ugy gondutam, ha rosszu sike-
rül, akkor ?n | magamba | hordom aszt, hogy | nëm tudom mëgbocsáttanyi, hogy mÌr | e… 
e… erücszakutam [őt?]. E fijam ippen –gy vu$t. Felesígë vu$t. Dehát | hát nëm | ha… ön… 
önakaratilag mënD vu$na, hát szüvessen engettë vu$na, de külömben hát assëm | szoritotta. 
S fiatal koráb6 persze | kicsint lëhetët látnyi, ho kicsint vastag a nyaka, mer valahogyan e 
fajtyogba má benne van. E… ot ë… szán… erre má igën sokat… abbu a fajdbu lh këlët 
opërányi a nyakát. Na mast | | mëgopëráták. Hát igën, igën hírës, jõ orvosunk van itt e 
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f´orvos | Fëls´rbe, jebbe a kõrházbo. Hát igazán | | e kÌt opërálás, de nëm monta mëk, 
hogy | e kÌt opërálást ëgybe vígezi. Nëm monta mëk, hát vizsgáto, hát utõbb | úgy beszid 
vele, hogy | e, a mellin võt ollan ë kis [seb?], ollan ë kis [mindenhe?].  

 Alsóőr nyelvjárása valójában az északnyugat-dunántúli csoportba tartozó lehetne, de 
mivel a szomszédos Felsőőrrel együtt több tekintetben is eltér attól, indokoltabb inkább a 
nyelvjárássziget minősítés. Alátámasztja ezt a besorolást az is, hogy évszázadok óta német 
anyanyelvű települések találhatók a környezetében, ezért nemcsak nyelvjárásszigetnek, ha-
nem nyelvszigetnek is nevezhetjük. Felsőőr nyelvjárásától abban mindenképpen különbözik, 
hogy itt nem fordul elő a köznyelvi ty, gy hangok helyén cs és dzs, tehát a bácsám, kucsa, 
dzserëk-féle alakok itt nem hallhatók.  

Lássuk néhány fontosabb sajátságát a fenti rövid szövegmutatványban előforduló pél-
dák alapján!  

A) H a n g t a n :  
1. A zárt ë önálló fonéma, hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben egyaránt elő-

fordul: ëgy, nëm, së, mëgint, nekëm, engettë. 
2. Egyes köznyelvi é hangok helyén í vagy i fordul elő: 

a) Hangsúlyos helyzetben hosszú í: íjjel, ín ’én’, tígëd, vígezi, de: ippen ’éppen’. 
b) Hangsúlytalanban rövid: beszid [’beszélt’] velë, mellin, mellid vëttik lë. 

3. Felső nyelvállású hosszú magánhangzók (í, ű, ú) helyén következetes a rövid 
hang: biznak, szoritotta, ugy. De valószínűleg emocionális okoknál fogva: hírës. 

4. A köznyelvinél zártabb magánhangzók is előfordulnak, például o helyett u (szó-
tagzáró l előtt): gondutam, erücszakutam; ő helyett ü: ük ’ők’. 

5. Szórványos labializáció: í helyett ü: szüvessen. 
6. Gyakori az á utáni o-zás, vagyis az a jelenség, amikor á hangot követő szótag-

ban a helyett o hallható: ëgyátolán, kõrházbo, vizsgáto. 
7. Erőteljes, nyitódó kettőshangzókat találunk a középső nyelvállású hosszú ma-

gánhangzók (é, ő, ó) helyén: kÌt, rëszkÌrozom, els´be, f´orvos, jõ, kõrházbo, utõbb. 
8. Gyakori a szótagzáró l kiesése szó belsejében és szóvégen egyaránt: ëgyátolán, 

mëgopëráták, opërányi, ókor ’olykor’, vizsgáto. De nem mindig nyúlik meg a kiesett l előtt 
levő magánhangzó: gondutam, erücszakutam, kërësztü, rosszu. 

9. A ly betűvel írt szavakban l~ll hallható: illeny nyakkÌ, ollan. 
B) A l a k t a n  é s  a l a k i  t á j s z ó k :  

1. Az ősszel határozószó helyett az őszön használatos. 
2. A főnévi igenév képzője -ni helyett -nyi: alunnyi, bisztatnyi, opërányi, szánnyi. 
3. A -vel rag hangrend tekintetében nem illeszkedik a szótőhöz: illeny nyakkÌ. 
4. A -hoz rag alakja rövidebb: -ho: orvosho.  
5. A -ból rag alakja is rövidebb: abbu a fajdbu. 
6. Ragkettőzés van az az névmás tárgyesetében: asztat. 
7. Az -en határozóragot megelőzően két magánhangzó között az s hang megnyúlik: 

ercssen, szüvessen. 
8. A határozott névelő a helyett e: e job, e balog mellid vëttik lë neki; hogy e kÌt 

opërálást ëgybe vígezi; itt e f´orvos. 
9. Az ebbe mutatónévmás alakja: jebbe. 
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C) S z ó k i n c s :  
1. Archaizmusként megőrizte a nyelvájárás a balog melléknevet ’bal’ jelentésben: 

e balog mellid vëttik lë neki.  
2. Egyéb tájnyelvi alakok: els´be ’először’, önakaratilag ’saját akaratából’. 

3. A gyűjtés helye: Radamos (Radmožanci), Szlovénia. A gyűjtés ideje: 2002. április 
30. A gyűjtők neve: Gombolai Éva, Horváth Ilona és Horváth Tamás egyetemi hallgatók. 
Az adatközlő: Végi Gyula, születési ideje: 1948., helye: Radamos. Vallása: római katolikus. 
A felvételt lejegyezte: Balogh Lajos. 

– [Lehetne az, hogy így öt percig… hogy így hallgassuk, nekem úgy tetszik… én 
olyan kíváncsi vagyok…] 

– Lëhet, mÌr në.  
– [Lehetne úgy?] 
– Mi igy beszilünk ithon. | Az idësanyámnok | mondom, hogy | hozd idë | aszt a söprüt. 

| Vagyis hozza idë aszt a söprüt. A tikokat mëgëtettë? | Disznuknak adot má | ënnyivalut [a 
3. szótag is hangsúlyos!]? Ja. 

– [Valamit el kéne, hogy így mesélje el, mondjuk…] 
– Mit mongyak. Hát bármit… bármit… 
– [No, meséljen valamit…] 
– Mongyuk, mondom aszt, hogy most | Ìn a fijamme | emënök a mezzüre, | mos 

jelëlleg akarunk mÌg mütrágyát szõrnyi a kukoricaf´dre [az összetett szó mindkét ele-
mének első szótagja hangsúlyos], ahun | most aka… runk vetnyi kukoricát. | Mer rászõrtok 
a nitrofoszkárt, de a nitromankár mÌg nincs rajt, nincs rászõrva. | | Akkor a fijam az 
bisztos, hogy a vetügÌppe mëgy, mer ´ szok… ´ szok vetnyi, Ìm mëk szõrom a 
mütrágyát. De a mütrágyát szõrás után | mënëk ëgy bránnyávë, Ìm mëg ëgy nagy 
traktorr9 huzatom a bránnyát. | Elütte, a | vetis elütt Ìn a bránnyávë lëhuzatom a f´det, 
lëbránnyázom, hogy a | hantok apruk lëgyenek, mer akkor a… a mag | könnyebben kükel, | 
mer a csira, mongyuk, nëm kerül hant alá, | aszt az a szÌpön | mëgapritot f´d, az… az… a 
mag bele lësz vetVö, és a kukoricánok a kelisë sokke könnyebb. | Amikor ez mëgvan, akko aszt 
a f´det, hotyha el[végeztük], aszt a… azon a p™rcëllán vÌgesztünk, akko emënünk a másik 
p™rcëllár6, másik f´det fog|gya | vetnyi; Ìs ez így m(gy, mongyuk, ëggyik naptu a | másik 
napig. Mer hõnap… | hõnap szintin kukoricát vetünk, mer | most | ebbe a… ebbe a… 
napogba, ebbe a napogba ez… ez a kukoricavetisi [az összetett szó mindkét elemének első 
szótagja hangsúlyos] idüszak | ez nagyon aktuális, vaty hát… eszt… eszt… fog|gyok csinyányi | 
mÌg monthatom, hoty ëty hÌtig. 

– [És azután?]  
– Utánno a kukoricánok a permetözisë lëssz. | Mer a kukoricábu a gyomot lë kö 

permetöznyi. 
– [Miért?] 
– Mer | nycl benn a gyom, a füjj, amit lëpermetözzök, permetözügÌppe törtinyik, de 

traktoron van a permetözügÌp. Asztán | akkor | beleöntyök a vizet, | mëkkevergyök a 
permetszërt, Ìs akkor elmënünk a mezzüre szint¿n a kukoricát lëpermetöznyi. De | közbe | 
még | lëhet, hogy a buzákot is mëk kö permetöznyi, | mer a buzánok mëg az allán | ny´l, 
vagyis keletközik ollam pönösz, ami a buzánok a… buzánok a tövit, a töjit | mëktámoggya. 
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Asztán… asztán, ha nincs mëkpermetözvö, akkor az a buza, lëhet, hogy… lëhet, hogy nëm 
fog jõ termist annyi, | mer az | rosz termist hoz, azÌr, mer a pönösz, | az… az a… buzánok 
a… töjjit | aszt mëg ë… | romlik t´lë, Ìs ezÌr… ezÌr… ezÌr e… nagyon fontos, nëm? 
[kérdő formájú szó], nagyon fontos, hogy a permetözÌs, ez el lëgyön vÌgezvë. 

Radamos Szlovénia keleti csücskében, Lendva közelében, közvetlenül a magyar or-
szághatár mellett fekvő, nagyrészt magyarok által lakott település. Nyelvjárása a nyugat-
dunántúli régióhoz tartozik, azon belül is a legdélibb részén található hetési nyelvjárási cso-
portba sorolható. Mivel már lassan egy évszázada nem tartozik Magyarországhoz, a magyar 
határ közelsége ellenére is nyelvileg elég sok archaizmust őriz. A köznyelv hatása az idő-
sebb generáció nyelvhasználatán nem nagyon érződik.  

Lássuk néhány fontosabb sajátságát a fenti rövid szövegmutatványban előforduló pél-
dák alapján! 

A) H a n g t a n :  
1. A zárt ë önálló fonéma, hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben egyaránt előfor-

dul: lëhet, mëgëttë, idë, mëgy, në, jelëlleg, kelisë ’kelése’, permetszërt. 
2. Hangsúlytalan helyzetben eléggé következetes az ö-zés, ezért a nyelvjárás eny-

hén ö-zőnek tekinthető: emënök, szÌpön, bele lësz vetVö, mëkpermetözvö, permetözisë, 
permetöznyi, keletközik, lëgyön. A magyar nyelvterületen meglehetősen ritka az ö-zésnek ez a 
korai típusa, tudniillik az, hogy a szótőben nincs ö-zés, csak a toldalékban: mënök, lëgyön stb. 

3. Őrségi és hetési sajátság, hogy tőszó végén ó, ő helyett u, ü hallható, abszolút 
szóvégen (erre a mintaszövegben nincs példa) és a toldalék előtt is: disznuknak, ënnyivalut; 
mezzüre, elütt ’előtt’, idüszak, permetözügÌp. 

4. Egyes köznyelvi é hangok helyén i fordul elő, de csak hangsúlytalan helyzetben 
és többnyire toldalékmorfémában: beszilünk, vetis, kelisë ’kelése’, szintin ’szintén’, törtinyik, 
termist. Kivétel: idësanyámnok. A nyugat-dunántúli régió északi részének erős í-zése itt már 
nincs meg, hangsúlyos helyzetben é helyett nem í, hanem kettőshangzó hallható: szÌpön, 
vetügÌppe. 

5. Felső nyelvállású hosszú magánhangzók (í, ű, ú) helyén következetes a rövid 
hang: igy, mëgapritot, söprüt, mütrágyát, buza. 

6. Gyakori az á utáni o-zás, vagyis az a jelenség, amikor á hangot követő szótagban 
a helyett o hallható: idësanyámnok, kukoricánok, utánno, buzákot, buzánok, mëktámoggya. 

7. Labiálisabb magánhangzó, i helyett ü: kükel. 
8. Zártabb magánhangzó, o helyett u: ahun. 
9. Erőteljes, nyitódó kettőshangzókat találunk a középső nyelvállású hosszú ma-

gánhangzók (é, ő, ó) helyén: mÌg, vetügÌppe, Ìs, ezÌr; ́ , ny´l; jõ, szõrom. (De lásd a 
3. pontot is!) 

10. Gyakori a szótagzáró l kiesése szó belsejében és szóvégen egyaránt. Az előtte 
levő magánhangzó megnyúlik: f´dre, hõnap. Nem nyúlik meg: kö ’kell’. 

11. Rövidebb szóalakok végéről gyakran lemarad a mássalhangzó: akko, mer 
’mert’, mos ’most’, ezÌr. 

B) A l a k t a n :  
1. A főnévi igenév képzője -ni helyett -nyi: szõrnyi, vetnyi, csinyányi, 

permetöznyi, annyi ’adni’, ënnyivalut. 
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2. A -vel rag hangrend tekintetében nem illeszkedik a szótőhöz, és az l is kiesik a 
rag végéről: fijamme, vetügÌppe, bránnyávë, traktorre, sokke. 

3. A -ból, -tól rag alakja rövidebb, magánhangzója is rövid és zárt: kukoricábu, 
naptu. 

4. Archaikus szótövek: mënëk, elmënünk, ny´l. 
5. A -jük igei személyrag helyett -jök hallható: mëkkevergyök, beleöntyök, lëperme-

tözzök.  
6. A szokik ige egyes szám harmadik személyben iktelen: szok. 

C) S z ó k i n c s :  
Alaki tájszavak: füjj ’fű’, pönösz ’penész’, bránnyávë ’boronával’, tikokat ’tyúko-

kat’, töjjit ’tövét’.  
D) M o n d a t t a n :  

Számbeli egyeztetés hiánya: ebbe a napogba. 
E) I n t o n á c i ó :  

Összetett szavak esetében gyakran a második elem első szótagja is hangsúlyos: 
ënnyivalut, kukoricaf´dre, kukoricavetisi. 

4. A gyűjtés helye: Nagydobrony (Вeлика Добронь), Kárpátalja, Ukrajna. A gyűjtés 
ideje: 1992., gyűjtötte és lejegyezte: Balogh Lajos. Az adatközlő: Szanyi Borbála, születési 
ideje: 1932., helye: Nagydobrony, vallása: református. 

– [Tessék elmondani, hogy a paprikával milyen munkák vannak, ahogy…] 
– H… ™ p™prik<… 
– [… a mag beszerzésétől kezdve végig.]  
– Ígën. | ˆ p™prik<v™l n™gyon sok munk™ v™n, | m9r m?r mëk kël kHzdHni f9bru?r 

köz9pén. || F9bru#r köz9pén ™ m™got kicsir<szt™ssuk, | ™z b9l9k9rül h?rom, négy n™bb™, | ™ttú 
fük, hoty t?roljuk ™ p™prik™m™got. | ̂  csir?z?s™, hogy ™nnyi idő ™l™¯. | S ™szt<n | ™ m™kfőd9t 
bH kHl hozni, || h… ™kinek nincsHn külŠh h9jiség, ̈  szob¨hőmérséklHtrH, | mikor kicsir<zik ™ 
m™g, GlvHssük. || ̂ sz körűb9lől bHlHkHrül h<rom hédbe, | mig | m<r ™ kinti fæli<t mHg lHhHt |  
csin<lni, || és ™bb™ fogjuk ™szt™t kipikérozni. || Igy. | Nyolcor nyolc | cëntimétHrr9. ||ËÔz lHssz 
™ kor™ji p™prik™. || M™jt későü( | ™szt™t m?r vHssük | m?rcius utaójj<n | 9l ™ p™prik™m™got, | 
™z ™ későbbi p™prik™, ™mi ™ krumplit ki<ssuk, | és ut?nn™ fogjuk kiültetni. | Junius HlHjénà. || 
És ™tt<l kHzvH mindík fogjuk ™szt™t ott | locsólg™tni, || ?vHnt9 n9m l9h9t mHksz<molni h?ncor 
k™p?olni, m9r ™h?ncor locsójuk, | ™sz mindík k™p<lni kGl. || S ut<nn¨ osz jön | körülbHlől uty 
szHptHmbGr | 9l9jén | jön az érís, | ™mi v™n š… | krumpli ut<n. || És ™kk$r | kivisz… szóv™l 
™kk$r || fokoz™toson, || ™hogy érik, uty szëggyük. | M9r n™gyom bëcsës mindën hüvGj, | m9r 
ténylHg ™bból élünk. || NHkünk mos v$lt ™ kGrdbH | h™tv™n | <r… || aó, | tévHsHm mont™m, | 
h™t ?r | földbH | p™prik™, || s ™nnyir™ ért hozzá ™ férj9m, | hoty két m<zs¨ d™r<lt p™prik<nk 
lëd bHlőlH. || Eôz n™gyon sok munk?v™l j?r, | mHrt ™szt™t mink | mindHt kézz9l | füzzük fël | 
m™ddz™g… n™…  szóv™l cérnár™, | hossz™n. | S ut?n™ kint sz<r™sztuk Hlősz<ra… rad?dzsba, 
|| ut?n™ p9ig épűlHdbH l9g™l?( | n(gyv(nnyóc, ötvHn fok mHlHgnél || sz?r™sszuk mëg, mik 
tcrni nëm k‰l.| S m™jdnHm mindHnkinHk v™m m™g<n || ’r’j9, ™min lHd™r?ljuk | HgyHdül | ™ 
p™prik?t. | H™t 9z 9nnyiből ál, | utánà= oszt =z <r… | ™z ™… | ™sz sz™bj™ mëk, hogy mënnyi 
tërëm. || Mos n™gyKj jaó ár™ v™n, | ?lt™l?b™, mim mind9nn9k, m9r ¨ pénzünk értékt9l9n lHtt. 
|| ô̂zér | v™n $j™n | n™gy ?r™ ™ p™prik?n™k, m9r tHrmés v™n, cs™kugy mind m?sszor volt, ||  
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dH volt r? ësët, hoGY | h™t rubërér ™ttunk Hl ëty kilC d™r<lt p™prik<t. | Tëgn™p péig it száz 
rubërér vëttëk ëty kilCt. || ̂ z ucc?b¨. | Szëtték. | Eôz ™ pénzn9k ™ minőség9. || Eôz ™ pénznek =z 
értéktHlHnség9.  

– [Milyen rég óta foglalkoznak itt Dobronyban a paprikával? Ez régi hagyomány, vagy 
újabban kezdtek csak…] 

– Még || nëm v$lt Hz ¬ fHlsz¬b¬dúl<s | n9künk, || ™ddig nëm v$ltunk ÎÀrr™ r<ut™lv™, 
mindënki g™zd<lkodott, || dH mivHl nëm h™tyt™k mëk, csak huszonöt szot¨k főüd9t 
mindënkinHk || ™ | h?szhHjj9l ëggyütt, | igy r? vaótunk kényszërÊlv9, hoGY | s™j™#t m™gunk 
kiképësztük m™gunkot šr™, | hoty hogy joBB. || És ™zaót™ mindën évën | fokoz™tos™bb™n. | 
Eôlőször örültünk, h™ v$lt n9gyv9n kiló p™prik<nk, | s mos m?r oj™n | kétsz<sz körül mozog 
mindHnkinHk ™ huszonöt ?r főgy… ut<n, | hogy idë forg™ss™-ë, | idë mëg od™, dH | u… | két 
m?zs= körül forog mindHnkinëG d™r?lt p™prik™ | N™gydobronyb™. || D9 r9tt9n9t9s munk™, | 
és nëm f?or=sztó, h™nëm n™ty szorg›lm™t igényHl. || ̂ hosz sz$rg™lom kGl. || M<s sëmmi së.  

– [Milyen fajtákat termesztenek? Van valami speciális fajta itt a faluban?] 
– Igën. || V™n. || M?r HzHlőt én is hoszt™m M™gy™rorsz?gról | Hsz… | Hz <… | cs9m9g9 | 

p™prik<t | ëty p?r l9v9ll9l, és ™bból ™zót™ mindíG | s™j<t m™gunk | kij9gyzük, hogy mHjik… || 
[Itt megszakadt egy rövid időre a beszélgetés.] 

– Jaózsi, híj™t… hít ki cs¨k ̈  kisfijút Hty kicsit, v™gy ™z ™nny<n™k szaójj?l! | [A kis uno-
kához fordulva:] Në nyuj hozz?, já! | Mënny od¨, üj lë szépënà, ni! | Od= szépën üjjé lë, mHrt 
ëty kicsit csintalan vaGY! || 

– [Jó.] 
– És… || 
– [A fajtáknál tartottunk.] 
– Igën, a f™jt?kn?l. És n™gyon… | Szova ki szoktuk k™rózni, | hogy mëjik | m™r™d mëg, | 

d9 || ™z ™ nézetünk, hogy m?r n™gyon sok™t… || keves volt, ™mit | kiszëttünk, oszt ™z 
öszm™gból | szëttünk, oszt ugy™n™szt k™ptuk mëg, ™mit… | ™mit ™m™b«l. DH s™j?t m™gunk 
t9rm9sztük [!] ™ m™got is.  

Nagydobrony túlnyomó részben magyarok által lakott település Kárpátalján, Ungvár-
tól délre kb. 20, a magyar határtól mintegy 12 km-re. Szorgalmas lakói nagyrészt földműve-
léssel foglalkoznak, még a Szovjetunió idejében is nagy divatja volt a paprikatermelésnek. 
Áruikat messze földre elvitték, gyakran megfordultak a távoli Lemberg piacain is. A nyelv-
járási szakirodalom példa nélkülinek tartja, hogy beszédük nagyrészt palóc sajátságokat mu-
tat, noha egészen távol esik a település a szlovákiai és a magyarországi palóc nyelvjárásterü-
lettől (vö. BALOGH LAJOS, Palócok a Kárpátalján? In: Emlékkönyv Benkő Loránd 
hetvenedik születésnapjára. Bp., 1991. 63–6). Nyelvészek, történészek próbálták megfejteni 
annak az okát, hogy hogyan keletkezett ez a szigetnyelvjárás, lakóinak volt-e valaha kapcso-
lata palóc néprétegekkel. MÓRICZ KÁLMÁN Nagydobrony monográfiájában részletes törté-
neti elemzést végzett, de nem sikerült neki sem az esetleges telepítési nyomokat föltárni 
(Nagydobrony. Hatodik Síp Alapítvány, 1993). Tehát egyelőre rejtély a palóc eredet.  

A gyűjtött anyag fontosabb nyelvjárási sajátságai: 
A) H a n g t a n :  

1. A zárt ë elég gyakori, de nem rendszeres az előfordulása, ezért valószínűleg nem 
tekinthető önálló fonémának. A szövegmutatványból is kiderül, hogy nagyon változatos az e 
hang megjelenési formája. 
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2. Igen jellegzetes palóc sajátság az a hang ajakkerekítés nélküli ejtése: ™ 
p™prik<v™l, ™ m™got, ™bb™, ™szt™t stb. 

3. Ezzel párhuzamos palóc jelenség a hosszú á hang ajakkerekítéses ejtése: m?r, 
csir?z?s™, h?rom, munk?v™l j?r stb. 

4. Inkább ritkábban, de hallható kettőshangzó is: fæli<t, f?or=sztó, főüd9t, já, 
Jaózsi, k™p?olni, későü(, s™j™#t, utaójj<n, vaótunk stb. 

5. Felső nyelvállású hosszú magánhangzók helyén gyakran áll rövid hang: igy, 
junius, mig, csakugy, ugy. 

6. Közepes mértékben a szótagzáró l is kiesik: ?lt™l?b™, körűb9lől, locsójuk, nyuj 
’nyúlj’, üjjé lë, v$lt. 

7. Az l és az r hangok nyújtó hatása is érvényesül: épűlHdbH, fHlsz¬b¬dúl<s, k‰l, 
locsólg™tni, v$ltunk,  šr™, kGrdbH, sz$rg™lom, tcrni. 

8. Két magánhangzó között, esetleg szó végén megnyúlik a mássalhangzó: ut?nn™, 
HlHjénà. 

9. Ha kiesik egy orrhangú mássalhangzó, akkor az előtte levő magánhangzó lesz 
orrhangú: külŠh h9jiség, n™gyKj jaó. 

B) A l a k t a n :   
1. A köznyelvi é-t e-vel váltakoztató tőtípus egyalakú: keves, l9v9ll9l.  

2. Elég gyakori a keleti nyelvjárásokra jellemző suksükölés és szukszükölés: ™ 
m™got kicsir<szt™ssuk, ™szt™t m?r vHssük, mikor kicsir<zik ™ m™g, GlvHssük, ötvHn fok 
mëlëgnél sz#r™sszuk. 

3. -juk/-jük helyett -uk/-ük: s™j#t m™gunk t9rm9sztük ™ m™got, ut?n™ kint 
sz<r™sztuk. 

4. -ul/-ül helyett -ol/-ől: körűb9lől.  
5. Zártabb kötőhangzó: magunkot. 
6. -tól/-től helyett -tú/-tű: ™ttú fük. 
7. -ból helyett -bul: ™m™bb«l. 
8. Szó végéről, főként az -ért rag végéről elmarad a t: ™zér, m9r, rubërér. 
9. Ragkettőzés: ™szt™t. 

C) T á j s z a v a k :  
Alaki: rubërér ’rubelért’. 
Valódi: szot™k ’területmérték’, huszonöt szot™k főüd9t. Vö. orosz соmeнныŭ ’százas’. 

BALOGH LAJOS 

T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T  

100 éve született Lotz János 

Lotz János magyar származású amerikai nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tiszteleti 
tagja 100 éve 1913 március 23-án született. Szülei Somogyvámosról vándoroltak ki az 
Amerikai Egyesült Államokba a jobb megélhetés reményében. Az elemi iskolát Lotz Detroit-
ban kezdte el, szüleivel azonban még tíz éves kora előtt hazatért Magyarországra. A bonyhádi 


