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Á nemzedéki yáltozások Somoskőújfalu 
nyelvjárásában 

Amióta hazánkban is jobban felkarolják a népnyelvkutatás ügyét, amióta 
tudományos előképzettségű nyelvjáráskutató gárdánk van, világosabb előttünk, 
hogy a nyelv, á tájnyelv is folyton változik* fejlődik, állandó mozgásban van, 
tehát így is kell vizsgálnunk. A változást rengeteg "különböző tény és körülmény 
befolyásolja! Némelyek gyorsítják, mások lassítják a fejlődést. A nyelvi változá
sokat, a nyelvjárási sajátságokat leginkább gazdaságpolitikai és társadalmi 
okokm vezetjük vissza. Jórészüket azonban a nyelv belső törvényei eredményezik. 
A nyelv többoldalú tanulmányozása mindig újabb és újabb területet nyit meg 
további tökéletesebb megismeréséhez. Keveset foglalkoztak eddig azzal a kérdés
sel, hogyan terjednek a nyelvi változások, hogyan diadalmaskodnak földrajzi, 
társadalmi és egyéb vonatkozásban, mennyire őrizheti meg a nyelv egységét 
egy zárt területen, városon vagy falun belül, és mennyiben kell számításba 
vennünk a nemi és a korbeli különbségeket, ha e kérdéseket vizsgáljuk. , . 

A beható tudományos kutatások egész sora azt bizonyítja, hogy még egy 
kisebb falu nyelvében is vannak hangtani, alaktani, mondattani és szókincsbeli 
eltérések. Már SzABÓ LAJOS (NyF. XLYIII, 5) észrevette a nagykanizsai nyelv
járás tanulmányozásakor, hogy ugyanaz az ember e-t és öt is ejt, sőt, hogy 
községrészek, illetve utcák szerint is mutatkoznak különbségek. A magyar 
nyelvatlasz munkatársai több helyen megfigyelték, hogy a különböző telepíté
sek is mély nyomot hagynak egy-egy község tájnyelvében. Különösen felekezetek 
szerint vannak szembetűnő nyelvi eltérések, különbségek—Magam is jártam 
ebben az évben ilyen faluban. Kálmán Bélát kísértem el Furtára. A. községben 
felfigyeltünk 2—3 felekezetenként jelentkező nyelvi sajátságra. Majd a helybeli 
lakosság is figyelmeztetett hasonló jelenségekre. Ebben a községben pl. a kato
likusok beszédében 6e, 7tegry%;e% a kiejtés, a reformátusokéban fordítva : 6e és 
%&%/%e%. Köztudomású, de alig feldolgozott, illetve érintett kérdés, hogy az 
egymást követő nemzedékek nyelvében sok az eltérés, különösen a hangállo
mányban és a szókincsben. Megfigyelte ezt pl. BAKÓ ELEMÉR a konyári nyelv
járásban (MNy. XXXVIII, 345—8), amelyikben az r, Z, ; nyújtó hatása más 
a fiatalabbak és más az idősebbek beszédiben. Hasonló eredményekről számot 
be HÉJJAS ZOLTÁNT Nyelvatlasz próbagyűjtéseiben, VÉGH JÓZSEF a Sárréti 
népmesékben. Igen jól megfigyelhetők az ugyanazon községbeli férfiak és nők 
nyelvében lévő eltérő nyelvi sajátságok. Ezt többször hallottam Kálmán Bélától é& 
Végh Józseftől is, akik csak az utolsó években 50—80 községben gyűjtöttek 
anyagot a készülő nagy magyar nyelvatlaszhoz. Ezzel a kérdéssel foglalkozott 
D. BABTHA KATALIN is (MNy. XLVII, 214—221) Szarvaskő, Eger közelében 
fekvő kisközség nyelvét tanulmányozva. Kiszállásokon magam is tapasztaltam 
ilyen különbségeket Furtán és Biharugrán. A nők, különösen az iskolás lányok 
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pl. sokkal tisztábban ejtik a kettőshangzókat, mint a férfiak. BÁBCZi GÉZA 
szerint (MNépny. III, 73-4) olasz és francia nyelvjárásokban is figyeltek meg nem
hez és korhoz kötött nyelvi különbségeket. 

M a g a m palóc községekben : (Somoskőújfaluban és Somoskőn figyeltem 
a nemzedékenként mutatkozó nyelvi változásokat, eltéréseket. Megfigyeléseimet 
most csak "az első faluból közlöm. Somoskőújfalu határközség, vasút mellett 
fekszik, országút szeli át, illetve köti össze városokkal és falvakkal. Rohamosan 
fejlődik, a közel múltban új falurészekkel bővült. A lakosság nagyobb része 
földműveléssel és bányászattal foglalkozik. M a gyorsan növekszik a munkásság 
száma. A környékbeli szénbányák egyre több helybeli férfit foglalkoztatnak. 
Sokan a salgótarjáni üzemekben dolgoznak, ki az acél-, ki az üveggyárban, 
ki a vasöntődében, ki pedig a nagy városfejlesztési építkezéseknél. De szép szám
mal akadnak M A Y alkalmazottak is. A község értelmiségének számottevő 
része Salgótarjánba jár hivatalba. 

Az ifjúság is benne van az élet vérkeringésében. Sok diák kerül ki a község
ből Salgótarján különböző középiskoláiba. Többen végeznek évente egyetemet. 
Villany régóta van a községben. Közkedvelt a rádió, újságot sokan olvasnak. 
A rendőrség és a néphadsereg kötelékébe is többen mennek minden évben. 
Az üdülők százai keresik fel a községet minden évszakban. A lakosság sokrétű 
megoszlása, a község lüktető élete, állandó kapcsolata a várossal, az újság és 
a rádió egyre közelebb hozza e palóc községet a városhoz. Felemelkedése, gyors 
fejlődése néhány év alatt is észrevehetően tükröződik nyelvében. Az életütem 
fokozással, a nagyobb munkamegosztással egyre több eredeti nyelvjárási 
sajátság hal el, vagy legalább is passzívvá válik, éŝ  egyre nagyobb az irodalmi 
nyelv kiegyenlítő hatása. Persze nem egyformán érinti ez a hatás a különböző 
nemzedékek beszédét. A legidősebb nemzedék még keveset törődik az újsággal 
és a rádióval. Egészen más a középső nemzedék gondolkozása. Hallgatnak 
rádiót, olvasnak újságot, figyelemmel kísérik az élet eseményeit. 

A bányászok szervezetten élnek, tanfolyamokon vesznek részt, gyűléseket, 
értekezleteket tartanak, ismertetik egymással a látott és az átvett új munka
módszereket, a gépesítést, az új szénfiejtési módokat, a napi termelési ered
ményeket. Közelebbről érdekli őket a politikai élet, igényeik vannak. Munka 
után örömest hallgatják a rádió műsorát, gyakrabban járnak moziba és színi-
előadásokra. Hasonlóan élnek az acél-, az üveggyári és a vasúti munkások. 
Az értelmiség igényeiről, kulturális életéről nem kell külön szólnunk. 

A diákok látóköre messze kitágul minden tanévvel. Élményeikben hatvá
nyozottan gazdagodnak iskolatípusonként és városonként. Mindez meglátszik 
beszédükben. Lényeges változásokat észlelünk már' az általános iskolákban. 
A jól működő szakkörök ösztönzik a tanulókat kísérletekre, az önálló munkára 
és az önképzésre. Már az ifjúság is felülemelkedik a régi falu zárt határain, s 
minden erejével iparkodik belekapcsolódni a nagy" és a műveltebb társadalom 
munkájába. Szemtanúi vagyunk a nagy átalakulásnak. A társadalom alakulásá
val változik a nyelv is, a gondolkozás és az érintkezés e pótolhatatlan eszköze. 
Persze a nyelvi változások nehezebben figyelhetők meg rövid idő alatt, és nehe
zebben határolhatók el egymástól, mint más természetű változások. Most némileg 
rendszerezve próbálom áttekinteni, hogyan hatnak a fenti változások, hogyan 
tükröződik a falu megváltozott gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális 
helyzete nyelvében. 

Azt tapasztaltam, hogy az irodalmi nyelv hatása legjobban a hangállo
mányban és a szókincsben mutatkozik meg, elég érős az alaktanban, de jól 
követhető a mondattanban is. 

1. H a n g t a n i e l t é r é s e k . Magánhangzók. A z iskola hatása alatt 
a hosszú labiális á főj veszít labiálisságából. Az általános iskolai tanulók nem 
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ejtenek következetesen jellegzetes labiális á t (aj. E szók használatában: M z , 
azá;, azám, A;ár, 6ár, aár, dfom, 6á%, azá%, áW, ZáZ, m/ár, azáZ, g)ár, zár, yánwt, ?%á̂ , 
zaáA;, ráA;, máA;, árya, óárám/, %Wrágr, 6á%ya, gráf, ZáZ, &Z?%á(, %8&oZá(, 6ngr(W — 
gyakran hallunk illabiális hosszú á-t vagy legalább hozzá közelálló hangot. 
Az iskolán kívül más körülmény is közrejátszhátik. Általános megfigyelés, hogy 
a palócokat leginkább e hang miatt szokták gúnyolni. A más nyelvjárástefület-
ről származóknak ez a hang a legfeltűnőbb. Ezt mondják a távolabb elkerülő 
középiskolások, a falujuktól *messzelévő szakérettségizők, a katonai szolgálatot 
teljesítők stb. De lehetséges, hogy a rövid a illabialitásának (áj is van ebben 
szerepe. * 

Még erősebb az 8—é hangok kiegyenlítő hatása. Az ifjúság és részben 
a középső nemzedék beszédéből majdnem teljesen eltűnt a hosszú nyílt é (ej. 
Helyette a köznyelvit, ritkán eső kettőshangzó é;-t ejtenek. Tehát feZér helyett 
f éZér, ZgZé'% helyett Ze7e%, m % z helyett wéaz, r8z helyett r&; r̂za$A;8(, mé%ygcaA;gf, 
(rtzme helyett ̂ rzaike^, mé%yecaA;éZ, 6%z%WZ stb. hangzik. E hang háttérbe szoru
lásának okát főleg-abban látom, hogy sokkal kisebb terheltségű a nyelvjárásban, 
mint bármelyik másik hosszú é; így könnyebb kiszorítani is. Ragozott alakokban 
az Z kiesett&iitána. Pl. &6-;8, mé%%y8, %ézz6, mgryg, grere6Zy8zz8, /%rgryg; gryere&%e 
(gyermeknél), Wz%e, Z)ezaő|mg, ŐrzamB, ̂ eri%8; wZfg (vittél), mérgreZő%0e, /elMé, 
w6&zeZ(e, /%régzgZ(e. Napjainkban az irodalmi alakok előtérbe nyomulnak, a régi 
alakok pedig lassan Mg&orulnak. Az öregek még így beszélnek: „j?#ZW-é", Ze 
főZér, áaz m o W o m g% ̂ e^&f, ;o6 Zéaz %e&őy%& m % e % Zovöő mé'%%yi. ̂ ZméWem /mxzrM, 
f W á aőy^or, W Zw^^yáA; azerez^yt é'Zy ̂  aze%eZ; %em ázereZé'& g?» ó Zg%# ZíízeZőy 
%gZ&% MeHmé'%%%/%. ̂ á &ze% mégr iZ .W% á gzá%gr6á." 

A fiatalok ellenben : ,^oz& gryöZZ Aázá PéZer őácai. j^% m ő %em mé(%/e& 
aéAow. A^wcg ;o66 ifáZ á &ön%é. ̂i Aw%yi^éZ %éz mégr." 

A zárt hosszú é (éj használatában következetes a középső és a legidősebb 
nemzedék. A legfiatalabbak soraiban kissé már ingadozó a kiejtése. Legtöbbször : 
eZé'&, /éZe&, /&égr, WzéVk, azéye^éf stb. hallunk, de ejtik: é"Ze'&, /éZeA;, /éréinek is. 

Az iskolás gyermekektől feljegyeztem néhány olyan szót is, amelyikben 
a nyílt e kiszorította a zártat, pl. /g%e, meae, &eZk%6 szókban. ,,̂ á /e%e táyZógryiA; 
veZe. jfeae w vőZ á Áw%yv6e, őaz( oZyáa(%Jk. Ter$ Mfá áZ. Jf» A%ZZő%6, f»Zy%? 

A kettőshangzók. Az idősebbek beszédében több kettőshangzót találunk. 
A 70—80 évesek az oZ-hangcsoport helyén is diftongust-ejtenek néhány szóban 
akkor, amikor az Z szótagzáró. Kevés adatot sikerült erre a jelenségre találnom. 
A falubeliek sem emlékszenek többre. Az irodalomban sokkal több van följegyezve 
(vö. TudGyűjt. VI, 28—9). Ilyenek : gzówmá 'szalma', ówmá 'alma', Aóygrőaa 
/hallgass'. Különben az Z megvan szó végen is minden nemzedék beszédében, 
pl. txWZ, AőaáZ, Â ázáZ; szóközépen is: ákzi&, á W y , áZMZmág, áZt%,\ áZÁ;o%yáZ, 
6áZ/eZő&, óáZZágr, 6áM, AáZW%, AáZm%y, áZW, wáZmoZ stb. 

Elterjedt volt az ó% kettőshangzó pótlónyújtásos helyzetben, pl. m/cmc, 
mó%%ár, M%%áp, /ówfog, &óy<ZoZ, W#Z, áZ&ó%, 6ágró%; /orrd%, gpówmZ, pőyzw, pówsfá, 
ydy&, p%/ő%A;, moz&(ZÓM, m ó % W & , gó%&M, ZáMrów) yáZ&ő^, tóyaZoZ, c&omó%, c$pó%, 
&ó%, azőy, ápró%, ögó% stb. 

A fiatalok és középkorúak között inkább: %yóc, W % ö r , WföZ, &omZá, 
G&ÓA;, /o%ó, yóc, moAó, M r ó stb. alakok vannak, vagyis az Z-t még nem ejtik ugyan, 
de a kettőshangzó már monoftongizálódott beszédükben. 

A férfiak és az idősebb nemzedék kiejtésében van még őw kettőshangzó 
is, ellenben a fiatalság és a középkorú asszonyok beszédében már köznyelvi o 
van. Tehát: &<W, /őz, (er<Zo, W , %ő, %yo, A;ő, ő(, /&Z, /ő, erő, mező, eZaő, áőZ, caörgrő, 
penyő, ctyő, &e%őca, 6őr, őriz, őröZ, őr stb. 

A mássalhangzók. Az Z kiesése gyakori a palóc nyelvjárásban. E jelenség
gel kapcsolatban is azt tapasztaljuk, hogy terjednek az irodalmi alakok. A közép-
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korúak és a, fiatalok beszédében már kevesebb alakot találunk Z kieséssel. Az 
öregek még így mondják : áföm, 'álltam', ( W 'állva', groWöfám 'gondoltam', 
ömfem 'örültem', /or(Zö(am 'fordultam', övoa 'olvas', azőA;<» 'szálka', az(%%/w/á 
'szálgyufa', roM^ö 'rongál', vá( 'vált', %<6( 'ültet' stb., de a többiek már a köz
nyelvi alakokat használják. 

A ragozott alakok végső Z-je még rendszerint kiesik mindhárom nemzedék 
beszédében, gl. d W W , /á^ó, ópa(d, ̂ özaóó, «/%ct(ó, /t;á?%(d stb. Elmarad továbbá 
a -f%m, -6e% -%-je : Tór)ö%6a (vót), á^6á (pihen) ; valamint a -Aoz, -Mz, -Aez 
-z-je : /áZ&o, &%fAo, Z^azAő, e&^Ae. 

Hasonulás. Megfigyeltem egy-két alakot, amelyikben a - W , - W v-je 
hasonul, pl. /d&MZ, tégaeZ, azét&eZ. Ez azonban még igen kis mértékben van meg 
az iskolás gyermekek beszédében is, szinte általánosnak mondhatjuk az eredeti 
rag használatát hasonulás nélkül. 

Több szóban a Z%/ helyén j-t ejtenek az iskolások, pl. &&@e;, gr%;á, m%;á, 
^t^gzM, Wvá;, #%%;%%*, pá;mM, ;a%y stb. A középkorúak és az idősebbek még 
szabályszerűen ejtik az Zy-t, tehát : /ogroZy, ArőagZy, ̂((Zya, yóZya, Zyw&; %y*ZZy»A;, 
MWZyt, AömZytÁ; stb. * 

, A -(, -á, -Z palatalizációjá általános, pl. 6ö%y»A;, 6<W%%gry»&, /é̂ igr, feZyt, 
Zemőáy*, vgfy», Zö#wwzZ%#y*&, aoyaM&o^y»Jk stb. 

2. A l a k t a n i e 11 é r é s e k. A tövek használatában nem igen észlel
tem eltéréseket nemzedékek szerint. Két névszó van, amelyiknek két alakja 
ismeretes. C a m w és M % á van az idősebbek beszédében, caómá, W % ó a fiatalab-
bakéban. 

Kihalóban vannak az -o, -ő végű melléknevek, mint Mógrŷ Ző, ?wr(y/e;ő, 
Mdfyaz@;ó stb. Ezeket csak a nagyon öregek használják. Különben a köznyelvi 
%#(%/#%, ?ww%//e/#, 7M%gryazáy% alakok használatosak. ' ' 

Ritkán, csak a legidősebbektől lehet hallani Z kieséssel az ilyen igealakokat : 
vd&ő mőgf, mozáö m ^ , /wűíö, a /eZ! stb. Pl. „FáA;öZö W % W #w#, áa ae ZdwaW. 
jFordö, A<W %ézem o r%Aá(Z. J&fozfZö megr, Aáfy /erjeJk W ő . ̂ É /eZ, %em ZeAeZ ífy gemmtcg 

A palóc nyelvjárások nagy részében a tárgyatlan igeragozás többesszám 
, első személyében a személyrag : -d#M&, -ő^%&, pl. me%(őw%A;, <Wó%m&, ZaAó^wt, 
Aor&)(6%&, ;ar(ó%%&. Az iskolások a zártabb végződést használják, tehát: %éaz-
<^%&, t^rf^wt, WrfwMÁ;, Ai2azZ«2%&, MyöZZ^%&, gzê 26%Á; stb. Pl. ,,#ő% m m & wtet 
Ao^y )ár(%%A; F jDö((%%Á; mmA; oZZyá(, f W ó Mcat. J(fe%(%%A; á WAozód (tejcsarnokba), 
W#em á Ze/eZ. ̂ aZe (íazÁ;or t%% áz, mmÁ; m á /g&íWZ^%&." 

A felszólító módú igealak egyesszám 3. személye a legfiatalabb nemzedék 
beszédében kezdi kiszorítani a tárgyas igeragozás egyesszám 3. személyragját. 
A középkorúak és az idősebbek rendesen megkülönböztetik és használják a &%W;&-
az(Wa&, ro%f)a-ro%6M^fále formákat, de az iskolások között elharapózott a ro%6s&, 
6o%&%%, o % W alak. Pl. „Ĵ fZőa, %^y vóZ, Aogy áyá ZöMd, AoZy féZer gzá<%yówa& á Wazt^, 
oz gryőZZ o<Zá." 

Egészen elterjedt ez a ható igéknél: groWoZAóaaó, ZöZAőaad, mWdZAóaaő, 
vőrAdaad. Gyakran ezt a jelenséget is csak az iskolások és egynéhány 20 éven 
aluli fiatalnál tapasztaltam. 

Ugyancsak ezeknél terjed a feltételes m ó d első személyében a -%é- rag 
helyett a -W-. Pl. „DeAogyw rmö&". „C8t%á%öA; mógró»%%d& ;ó Ae;gZ/' Eze% nyel
vében eltűnőben vannak az ilyen gyakorító képzések, mint A(%áZÁx)%z$6, ;őrÁ;%w, 
/dH&caö, Mywjkő, ázdfoőr. A legidősebbektől hallottam : ,,() ;d), %em ;arÁ%vö Zá% 
m»Wg. ^ e w w (%*%&, Ao(y MZ^á^ÓMz^/' A fiatalabb nemzedék beszédéből 
hiányzanak az e6d(W, We%d#d, gzwé^e, &%<yőcamöfó stb. alakok is. 
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Az idősebbek beszédére jellemző még : 
#^ Felszólító módban a hosszú magánhangzója tövet használják. Pl. 

„706332 md(jrd(&%%& ̂ Zyef-e! FÁyy mágrá(fMá&, dmt( átár3z! F(gry 7%ágfá̂ %%iZ é(y &$a 
A%%yere( $3! y ^ y o&* vdZáWf!" . . 

6j Gyakori beszédükben az : é(v<W; %2/%(váa( típusú módhatározó. 
ej Az enyhe parancsot föltételes móddal fejezik ki. Pl. „frőM.6ee?wy#Wíe& 

d A;Wyöf. J?oz%ö(ot <ö% 6e. M%fd(%áfot mé'% %eH. #zó#W%öfo& ápö(oA^ót." 
(fj Feltételes móddal jelölik meg a cselekvés akarását, kívánását. Pl. „Jd;, 

3$)6<%éÁ; (sietni akarok, készülök, sietnem kell), 30Á; 0^0% á (foZgrom. ̂ ^We%^t éfy 
Ha Z»3z(g( %eH (küldeni akarok)." .Jfmdáy őz d%%yá öf*6e %Z%e (ölbe kívánkozik, 
ölben "szeret ülni, ölbe készül). JfeW m%%d, 03z( eZcs%,szo# (menni akart, éppen 
elindult)/' Gyakran a C3&& kötőszó nyomósításával fejezik ki. Pl. „CadA; 3záWoz%á 
tf&mrdy (mindig el akar menni). CbdA; mé%%é d %yő;rd ez d W&em,." (Nagyon kíván
kozik a nyájra ez a tehén.) 

ey Bitkán hallhatunk még -3zi-vel bővült igealakot. Pl. Kamazt, öccá, 
mwf»3z», Adibzt stb. # 

Itt és a szomszédqs Somoskő községben hallottam ilyen beceneveket :' 
Joa^/t (fiatalabb), J03&0/ JóZ30 (idősebb); ismert a J&3$, JÓ3&Ü is. 

Az István becéző alakjai: jG3(w%, fé3(ó, fé3f%C3&ó (idősebb), fé3Ó (fiata
labb). A Gywrí mellett van Gi/%yo, Oywm, a Gyuszi mellett Gí/%gFi/ó, az A W p r , 
^dMgryt mellett ^áWro, a J%k&d mellett JWó, az _EYzs» mellett ^rz&% és Oz3t 
(idősebb) becenevek. 

3. M o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k . Az iskolás gyerekek kivételével 
sűrűn találkozunk egyszerű, állítmány nélküli $kérdőmondatokkal. Pl. „#of 
JPasfdF ̂ oZ d # w f ? ^foZ d ^eré&r' 

Az összetett mondatból gyakran hiányzik a főmondat állítmánya. Ez 
leginkább a m o W valamelyik alakja volna. Pl. „AszZ (e, Aogry %%%epé7Zi/eÁ; (t.i. 
mondod, akarod), ̂ .azf ó%yá, Aogry m;ér mégr d Á;%A;oHcd, Ad Mde<ye66 Z&s,sz. á̂gz 
%í^, Aogry m ő á&árm*( Zé'Aef." 

A méltatlankodás, elégedetlenség, türelmetlenség és bosszankodás kifeje
zésekor szívesen használja az idősebb nemzedék az általános alanyú, többesszám 
3. személyű állítmányt. Ez az állítmány az első vagy a második személyt helyet
tesíti. Pl. ,,^f(Wa&_ ww*, &)fy AoZ vd%, %em Zöccf # < W Mg'dfföÁ;, Aofy AóZ vd%. JUz 
/ŐM̂ weA;, dm» vd%. ̂ ámtf .szem e&%# átáraz <drfd%y$, Ó3z( %em gryMgr;öt eZ. ̂ íd G3á̂ %*/» 
á & w W (t. i. : k&idert), Hfeaz%& d %dpm." jgbben a kifejezésmódban benne van 
az is, hogy az érdeklődő a válaszadón kívüPmástól is hallhatta, mi hol van, mi 
a szokás, és hogyan végzik ezt vagy azt a munkát. Pl. „j[we& dWöA;? í\̂ 6&&f 
dKö^; d &eza%e, Áovd (éYW? Twg'grí/áÁ; má, máafó Admdm^) WZZoMdm. 2Vem 6ö% 6 
3é"mm2f, C36& é%%y$ ó^yowóA; %e)W. Jf$Á;or ő $3 eZrőr;d (értsd : a tehén), Aogry t%3-
3é%ét %eH (adjanak neki enni).'/ 

Csak. ezek beszédében hallunk ilyen régi kifejezéseket és szókapcsolato
kát : „Zfd é% %6&6f vdgry(%r, Borcad, mé'mmoWom %eH iwyy, dAogry ww(. ̂ Td é% 
%e&&( Zé'%%eik, v4Wr»3, me%%é^ mt%gryö d (dfw&sMzárd. ^íd Tteteá ZéYfem w%%d, 
más 3e véYkm w%%á. jf$ &%f, Aofy ̂ ^^^^^ (̂ i bajod van, mi történt veled?). 
jf$ &)#é' á &ezg<f ? jfi Zőffé' m a á%yá(oW, Aogry »Mye% 30M gryö%. ̂ árróy m o W o m , 
^wW-e, Bm w ö ;őrfdm iígry. várróy 7%oWo/%, Ao( fdvd^y ̂ (y &ez(fő̂ <föM." 

A #weW kérdőszóífa m^ő helyettesíti. Pl. ̂ ,M»(6 %é m%%d 3zd6ó(f 6egryö%%y* ? 

^ Az o és -&o szlovák kiesinyítő és becenévképző, pl. Jwa; György' — Jwo; JwrAw 
v. D'w-o, Z»\i*-Ax)/ Jcm 'János' — Jo?to, JawÁ-o; M t c W 'Mihály' — M^áo, Mt^&o/ ̂ fe/aw 
'István' ̂ kwo, ̂ fev&o stb. 

150 



Csodálkozás, igenlés, helyeslés és közbeszólásként a középkorúak és az 
idősebb asszonyok szeretik a hosszú társalgásba beszúrni a következő mondato
kat ; „.Bo&yázad mw%! .Me%7M/é& m ö ! j^ó mo%{/gryá(oÁ;!" Az utóbbit sokat használ
ják a szerénykedő tiltakozáskor. Pl! „_0gz% ó A;oaar óZm^( m( Aázá d gry6reA;e&%6t, 
/^óm! MemM/<%; 7%ő, d%yö7%, eZ/ogry a W(fo&W& ta. #e%%yg mö, ̂ ö%t, M f Aogry 
jgroWoZJkoazAácc <gry/' 
~ 4. Szókincsbeli eltérések. A három nemzedék nyelvében legtöbb különb

ség van ezen a területen. Az a megfigyelésem, hogy a középkorúak és az idősebb 
nemzedék szókincse gazdagabb, színesebb, több képes kifejezés van benne. 
Mindkét nemzedék kerüli az újabb idegen szókat; a legidősebb nemzedék a 
nehezebb kiejtés miatt is mellőzi. Általánosságban azt lehet mondani, hogy 
vannak olyan szavak, amelyek m a már csak a legidősebb nemze&ék nyelvében 
élnek, aztán vannak olyanok, amelyek inkább a fiatalabbak nyelvében talál
hatók meg. Ilyenek különösen az új és az idegen szavak. Idetartoznak az ideológia 
és a szocialista építkezés köréből a falusi lakosság szókincsébe bekerült szavak, 
mint: éW&zímxmoZ, %dp/ro%(, tdőazer&, érZaZmta^, wwkZazer, A%ggry#M3; pór(o%-
,Mr#Zi, %dy8%W0#by, veraem/azeZZem, (eWmeZás; deAxW, rea&ció, yroyQgwwwZWa, aWwz-
&W;ezZef, azZoAowowaáz, tmperWwfa, MeH&dZta, &o?wyreaaz%astb. Aközépső nemzedék 
nyelvében még megtalálhatjuk a legidősebb nemzedék ritkább szavait is és új 
szavaink nagyrészét. Az iskolások ezek közül azokat használják, amelyeket 
gyakrabban hallanak iskolai életükben és munkájukban, amelyekkel gyakrabban 
találkoznak tankönyveikben. 

Kihalóban vannak a következő szavak: m á ( M 'asszonynéném'. M a 
általában %ém. _Ba&/öm%mW, A%ae66ö& % m m , %á<%/o66t& wrám 'nagybátyám, 
sógorbátyám' m a : a a<%g#r és Mca* szókkal helyettesítik. A roca^á 'faveder' — 
m a : v&Zer. Fa vedreket-már#lig használnak. JlfeccaaóoZ 'megzavarodik' — m a : 
megrő%r%Z, meóóoZoWoZ. CaáZyAoa 'harmatos, vizes' — m a : mzea, aáma. ̂ o;%y$& 
'csavargó, tekergő (kedveskedve is)' — m a : 6e&/ár, roaazáaőgr. ̂ rw%grá%<& 'kis , 
forgó és zúgó gyermekjáték'. A mai gyerekek nem ismerik. JIM&aze&er 'négy vessző
szálból készült gyermekjáték, kisszekér' — a maiak nem használják, jforvöwy 
^fonatosféle kalács' — leginkább lakodalmi. M a már tortákat visznek az esküvőre. 
-Bdcaá, Wcáó 'juhász'. A környéken szinte kihalt a juhászat. /^oct& 'ülőhely'. 
Beépített tűzhely helyett vastűzhelyeket használnak, így a &<%%& megszűnt. 
Állathívogatók : co 6e, co &$ (lónak), ca%6á fe (kutyának). M a vagy néven szólít
ják a lovat vagy rászólnak : 7%ém/ &%, me%y 6e / A kutyát pedig (á&drogrgry me%%y 
$%%€% szókkal zavarják odébb. CW&oH( m a : megffa^aH(, őaazegry^. Jf^é^feZm, 
m a : »a, megr. JftM%caé^eae% m a : mtWyf. JlfepyorM m a : meg'égr; aá;<Zi( m a : 
^á%(í(, /á;; HvemwgryiÁ; ma: TMggrgM/dgryW, )o66a% W z ; Á^%%yeae% m a : ̂ öwwyeáAt, 
&ő?mye%. A páros kérdőnévmások, igekötők és határozószók : H a M m a : H 
w$M<fe%H, HA;; m*am% m a : W m*W6%, ?%»Á;; Zea/eZ m a : Ze éa /á'Z; Hza6e m a : ̂ » 
6a 6e; wZeaford m a : %Ze da (ovd. Csak az öregek ajkáról halljuk így: ,,^omM eZ 
4#6&, H a H w%( oZ< (ki mindenki, kik). JVo m o W eZ, Zyő%yom, mtamiZ ve^é ó 6%ca#á f 
(ml mindent, miket), ^"e )őr&ö Zea/éZ, ZöW, Aogry m i W e w M (ZoẐ oz»A;. Jöraz (g 
^tzaóő, W W d, 60Z0W. #éimm# ag camö^egr^az %áp, caát wfea&W az@Z(Wozi&." 

A legfiatalabb nemzedék szókincséből hiányzanak az ilyen kifejezések, 
szólások és vonzatok, mint : óZZytgr gfyö*e& Z^re 'alig értették meg egymást, 
alig tudtak megegyezni'. Feazi mdpöZ 'fejlődik, nő'. Pl. „JFgr̂ az %yaro% caá%áf e(Z, 
%em %@gfyo% %e#e wwzg'af." ̂ ZAó;^ZoWá á &á%őZá( 'meghalt'. „ugry ZeW, %em &éw%-
Ax)zofZ, oaz mé^a eZAá;%fô á á M W Z d L " J3e&öp» á Zgyy 'féreg esik bele, férges lesz'. 
jKtWzom á Za6ám, A;$(eazem d Zööám 'elmegyek, elhagyom a házat'. jKtazi&ryd ó 
^zewgm 'kielégít'. Pl. ,,̂ r»aẑ r;á o azewkam ̂  áZmöW." ^4%%á^ á azgaz*;á 'azért, 
abból az okból'. Caep&Zé&eaZő 'családtagjaival'. ̂ &a%ő( Wyf m%éz%(/$ 'nagyon 
jó, nagyon szép, nagyon finom volt'. .BZőyNem W % 'elképzelem, elevenen él az 
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emlékezetemben'. Tört d Atckgr, á %yóvoZyá 'találgat, igényeket támaszt'. ̂ Tt/iírgryt 
'(töreket, homokot, elvetett magvakat) szét-, kikapar'. ̂ TóaáWá Zépgz 'páran-, 
csolsz'. Pl. 3TW m^r, Aogry ó Aóaáwóá %em Zépáz 6eZe '(nem te fogaz parancsol
gatni)'. _P<w/6d (eaz 'elkészít, befejez, tető alá hoz'. 2W%%y#& « /e;»( 'befejezzük, 
rendbehozzuk' stb. 

Somoskőújfalu határközség. A határon túli magyarság nyelvébe a háború 
után bekerült újabb szlovák szavak közül néhány ismeretes a határon innen is. 
Ezeket főleg a középkorúak és a fiatalabbak ismerik. Ilyenek a : 6od» (vö. szl. 
6oáy 'pontok' — pontrendszerben). Pl. „#i;ő6d 9%eMŐy%& ö(, cad& 6 o á W ZeW 
vöaömZ%y$, %eA;o^%Á; m%%y á %t%ca." fHgryeZ j[vö. stl. yrwW' 'fejadag, egység, beszol
gáltatandó mennyiség'). Pl. „JVmca cwtrom, me %ew tőg)fóy%A; py{grye%." ̂ omwazar 
,megbízott, vezető/ Pl. „/azá^oa, Zww»poZ(% ̂yereÁ; *x%( áz á &(M%taazör." frez%-
(Wf 'köztársasági elnök'. yá;om%y»t 'titkár' (vö. szl. («;omW^. J W é 'tszcs, 
tsz.' („Jednota Tol'níckych druzstiev" rövidítése). J^W^m 'terményfelvásárló 
szövetkezet'. ^"oZM6om%( 'ellenséggel együttműködő, hazaáruló' stb. 

Hosszú idő kell ahhoz, hogy pontosabb megfigyeléseket szerezhessünk a 
területen. É n egy év óta figyelem a nemzedékenként mutatkozó nyelvi különb
ségeket. Négyszer voltam ez egy év alatt a községben : tavaly nyár végén, a 
télen, a tavasszal és nemrég a nyár elején. Voltam családoknál, az iskolában és a 
kocsmában. Először csak figyeltem, majd aztán jegyeztem is a családok beszélge
téseit, a mindennapi munka megbeszélését, az iskolások társalgásait a szünetekben, 
játék közben, hazafelé jövet az iskolából és feleleteiket az osztályban. Legtöbbet 
voltam Gzikora András és fia 5 tagú, aztán Molnár Ándráe 7 tagú családjában. 
Szombat estéken és vasárnaponként átjöttek hozzájuk a szomszédok is. 

Összefoglalóan még annyit : Korunk gazdasági, társadalmi és kulturális 
politikája valóban forradalmi átalakulást idézett elő^áalvainkban. Az új szocialista 
technika és a modern tudomány hatalmas méretekben gazdagítja és fejleszti 
községeinket. Ez a nagy változás meglátszik a nyelvben is. Fokozottan erősödik 
a köz- és az irodalmi nyelv kiegyenlítő hatása. Ennek eredménye a hangtanban 
a köznyelv hangjainak tterjedése és a nyelvjárásra jellemző hangok kisebb terü
letre való szorítása, majd lassú elhalása fe, g, é, ő^, továbbá a gyors monofton-
gizálódás (e*, óy, ő% ̂ > e, ó, ő^. A Zy-t felváltja a ; az iskolások beszédében fbxy-
Zya ]> 6ogry@, &ófyA@ ̂ > M^Aa; emgZyt ̂ > gme;t, Á;6r&Zyi ̂ > A%rü;i — néha : emeZt, 
ter&Zt^. A - W , - W kezd illeszkedni (/átJkzZ, JkásaeẐ ; sok pótlónyújtás megszűnő
ben van ^AÓMM )> AoZo((, A ó W ^>W(Z — területegység —, 6dyAa%>WAa stb.). 

Alaktanban ritkább használatnak a mássalhangzóra végződő tövek fggy-
re((em)>aeyerf6m, vöaöZZo^ám^vőaömZfám, yeZZe(<e]>yereZ(e, (öZk%yt%>(öröZ-
%yt v. (ör%Z%y» stb.). Egyre több köznyelvi igealak győzedelmeskedik a nyelv
járásit fa*&6feZ/>at&eMZ, meiw^%6Z^>m6t;^%^Z, /á»eZ]>/^6Z, 6ömoZ^>6^m^Z, 
(wz(o( ]>(wz(itZ, (ögof )>(ŐgíW; aröcZd eZ ̂ > AroW eZ (aríW<Z e^), morzaö ^>morz80)) 
(fejlődési útja : morzaö )> morzaoZZy ̂ > morzao;^; az/zgrö&Z )> azagroM, (fögrozö )> 
(foZgozoZ; a névszók közül: p ó W d %> poaW, o&^oZá ]> taWó, aer %> aör stb. 

A mondattani különbségekre több példát említettem. Kiegészíthetem még 
azzal, hogy a Aá#, oaz(é%gr, oazf, m&egr kötőszók helyett vagy ezek irodalmi alakja 
vagy a köznyelvben jobban elterjedt más kötőszók szerepelnek, tehát : oazfów 
^oaz(d*^, ̂ a stb. 

A legtöbb eltérést a szókincsben észlelhetjük. A használatból kimúló búto
rokkal, eszközökkel, felszerelésekkel, ruházati darabokkal és szokásokkal, hiedel
mekkel kivesznek elnevezéseik is. Pl. a Zódá 'szekrény, sifbny' csak az 50 éven 
felüli asszonyok fő bútora, fncca helyett m a ágyat használnak. Minket még 
Zywtőaazd&ben tanítottak állni, esetleg lépegetni. A mai kisgyermeket külön erre 
a célra csináltatott )őmtö, v. őZZóW várja a talpon-állásban és a járnitanulásban. 
Kikerült a M w ó M a , a WZW- és grg/it/aförfóy a konyhából, mert az evőeszközöket 
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m a az asztalfiókban vagy a konyhaszekrény fiókjában tartják. Áz új lakóházak
ban nem hagynak w&d6Zd&ot. Az ö&zfö&e nem kell m a az ekéhez, mert az ész
szerűbb földmívelés következtében gyomtalanabb a szántóföld. O/fówMpöra 
'irtókapa' (kisebb, erősebb lemezű kapa) sincs szükség, mert m a nem irtani kell 
(erdő, legelő), ellenkezőleg, telepítünk fákat, erdőket és erdősáyokat, és füves 
forgókat állítunk be. A mai fiatalság, sőt a középkorúak- sem viselnek m/d&rd-
WZóyt, nem hordanak 6e&ecaet, nem kell a yrMazft, sem a mgrá%,(%. Fdzaöóőöt 
már nem játszanak, nem is fél tőle senki: A mai háziasszony nem főz % W W M t 
'(gyenge) káposztalevélfőzelék', sem <f macát. Camg((e; 'felforralt tej habarék' 
helyett mártással (szósszal) ízesítik a főtt tésztát. A vá;«Myát sem gyűjtik külön, 
mint a legfinomabb zsiradékfélét. A bányászasszonyok nem a mőgrázwo^ban 
vásárolgatnak, hanem a azőwef&ezefe&ben és a %éy6of(o&ban. Férjük nem /óazoZ 
(ném. fassen), hanem/öZvé^eZéz, &dy (élelmiszert, üzemanyagot). Ali. világháború
ban részt vett katonák nem de&wwyot (vö. ném. Deckung), /eaz(%%yót (ném. 
Festung), 6a;o%éfot emlegetnek, hanem erődöt, ówwtert és azwrom/t. Az &gga-
ő%yö A áegóyöm, d%x3#, máma, áZegaziíZe, ööcatm, %e%em helyett m a általános 
az d%yó, dyd, @p%^ó, %4gryóyó, ?wzörymá?%á, óöcaí, %6w megszólítás. 8ok példát 
lehetne még idéznünk. A szólások, a képes kifejezések, mint : 3ző;ő6d rö&Mm 
ĵól megmagyaráztam', vágyót ̂ %6a 'vagyok bajban', &»w&e%( 6gzem6ő% 'elfelej
tettem' legnagyobbrészt a passzív szókincsbe kerültek át. Sok példát lehetne még 
gyűjtenünk a nemzedékenkénti különbségekre. Jóllehet bonyolult, de hálás fel
adat is. H a több adatunk lesz e kérdés megvilágítására, ismét közelebb jutunk a 
nyelv törvényeinek megismeréséhez. 

KOVÁCS ISTVÁX 
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