
l\éhány mondattani sajátság a középső palócság nyelvjárásában 
Régóta, tervezem, hogy feldolgozom a középső palócság igealakjait. 

Több éve gyűjtöm hozzá az anyagot. Ügy kezdtem magam is, mint ahogy 
általában a szakirodalomban láttam. Elsősorban figyeltem a töveket, a kép
zést, az alakokat, szóval a formát, a külsőt. Közben rájöttem, hogy igen keveset 
mondhatunk így el az igéről, s tulajdonképpen kiszakítjuk a valóságból, abból 
a mezőnyből, amelybe sokoldalúan be van ágyazva, sőt elesünk sok olyan 
ismerettől, amely világosan mutatja a gondolkozás és a beszéd szoros össze
függését. Az igealakok rendszerét, meglétét, kihasználását és kifejező erejét 
először a nagyobb és a legtermészetesebb nyelvi egységekben, a mondatokban 
kell tanulmányoznunk. Gondoljunk például a tárgyas igealakokra vagy akár 
csak a főnévi igenév használatára. Pl. Jó m a dolgozni. Szeret tanulni. Megy 
burgonyát venni. Volt Kovácsnyi. Van még ruha mosni. Látni az erdőt. 
Tanni van. Találni talál. Stb. Ez a szélesebb vizsgálat érteti meg velünk, 
hogyan, mikor használjuk ki a nyelvi eszközöket, és melyiket miért tartja fenn 
hosszabb vagy rövidebb ideig a nyelv — még ha területenként más és más 
megterhelésben is. N e m szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy beszédünk 
nemcsak gondolkozásunk realizálása, észlelhető anyagi burka, hanem érzelmi 
világunk tükrözője is. Az életfolyamatoknak sok-sok hangulati kísérője, 
az emberi érintkezésnek rengeteg árnyalati gazdagsága és érzelmi velejárója 
van. A beszéd általában tükrözi mindezt. Mivel azonban nincs minden érzelmi 
árnyalat és hangulat érzékeltetésére külön-külön nyelvi eszközünk, igyek
szünk a meglevők segítségével, azok alkalmi és sajátos felhasználásával 
kifejezni gondolatainkat, meg érzelmeinket is. Eddig gyűjtött anyagomból így 
próbálok bemutatni két-három kisebb kérdést. 

Az általános alany 

Elég gyakran észrevehetjük, hogy beszédünkben az igei állít mánnyal 
Tdfejezett cselekvés és történés nem egy meghatározott személyre, hanem min
denkire vonatkozhatik, minden emberre érvényes. Ezt a fajta alanyt szoktuk 
általános alanynak nevezni. Az általános alanyú mondatnak több típusát 
ismerjük a köznyelvben és a népnyelvben is. Néha kitesszük az alanyt, máskor 
nem jelöljük meg külön szóval. A külön kifejezett alanynak megint többféle 
jelölési módja van. Leginkább az emöer és a mZágr névszó tölti be szerepét. 
A ki nem tett általános alanyra az igei állítmány több személyével, valamint 
a főnévi igenéwel utalunk, illetve mutatunk rá. Azt szeretném a továbbiakban 
vázolni, mikor melyik szerkesztési módot használja a középső palócság. 

29 



1. JE"m6er. Példák : 7az M (W%« áz e;%6g/, Ao(( %ew Zeaz /áoy ye^errg. 
7^ze% M (W%á az ember, Ao^y m» c&maMyo%, y?*̂ o/- 6ó;6á vá%. .Ha áA;ár;á áz 
em6er, aoA; m t W é W meccawa é'(f %áy d(áM. ZWgroztÁ; áz emóer, mer m%aza;. — 
A példákból kitűnik, hogy a cselekvés valóban mindenkire vonatkozhatik, 
mindannyian lehetünk szerzői; olyan dologról, folyamatról, természeti jelen
ségről vagy általános meglátásról és tapasztalatról nyilatkozunk, amelyet 
minden ember megismerhet az életben. Ezért szokták a nyelvtanokban túl
súlyban közmondásokkal és szólásokkal megvilágítani az általános alany e 
formáját. 

H a viazont közelebbről megvizsgálunk több ilyen általános alanyú 
mondatot, észrevehetjük, hogy van más szerepe is. Helyettesíthet ugyanis 
határozott személyű alanyt. A beszélő fé%, m$^, az ismert mondja így maga 
helyett: az emöer — bizonyos szándékkal. Megfigyelte ezt már CsŰBY BÁLINT 
(Magyar mondattan 36. Jegyzet 1936/37, I. félév. Debrecen). Ezt írja egyebek 
között az emöer általános alany mai használatával kapcsolatbán : „Néha az 
emöer szón határozott személyt (e%J kell érteni: N e m tud az em&er szóhoz 
jutni tőletek fé%^. Enni sem hagyjátok az gm&erf femaemef,). Ilyen ez a leány
féle! Mit tegyen az emöer véle? (Petőfi: Megbántott Rózsi). Ügy, amilyen a 
német ma%, a francia o%, a latin Aomo." (I. h.) Bár Csűry a köznyelvi (a mai!) 
használatra idézte e példákat, érzik rajtuk a népi íz, illetve eredet. A Petőfi 
idézet ugyanarra mutat. Tehát több helyen is megvan az emöer általános 
alanynak határozott személyt helyettesítő jelentése, így az én nyelvjárás
területemen is. íme a példák : 

#Zme7wé& é% oda, caá(f óiazfoa % m m á áz em6er be?mé, Ao(%/ o(Ao% éri, 
%e /áraa%é& M;abá. ,áa ae fecct&, Aoay áz emöé'r /oaZáZ&ozt& #eWé& f /ízé MrááazoZ, 
Aoay az em6er ̂ óW á&ár veZed ? ]̂ ê (eÁ; m a áz »a bá;, Aá azów áz 6)%6er. 7f vá% áz 
gm^ér — mióWá —, ogz me aé ̂ é̂ eziA; (őZe, Aoay mt( áMr. (7# t;aay%%A;, . . . 
(67#%&, . . . a&anm& J FarAáf %áZá(oA; áz 6m6é'y, Aoay me&&é%áM2/afo& AeZyveZ. 
jfé%%yefé& o(Aofró%, %em ( W áz em6er miAe /og'Myi (67efe&. jfő%e ;obba% A;öróZő(-
(e(é& %á% áz emóé'r, á%%a (öb bá; w % veZefé'A;. \3fo%((om ta á%yá%á&, Ao(y Aá oZZyá% 
vó%%á áz em&6er, %em Aá((á vów%á %e^» gaz ca»%á%y%. #<%&á 6»az(oa vó%%á áz 
em6er, Aogry mecca$%aZZyá, Aá eZwZáZZyá, #&&or A;»/$ze(%ém moa %eA;» áz áráY. Zíá oZZyá% 
w^%á áz em&é'r, mowáom é% mágráwáA;, aoM( ár(Aáf%é& %eW. JVem á M r áz ember 
ca%/oaA;ô i/%yt, mi%e& azówZZyáÁ; %eH. J!az Atazécf, %em ( W rc%Zá áz ember, ázé^%em 
azd%Zo&. ̂ oae fwgrayá áz ember, Aofy /orá"oZ áz iá"ő%)aráa, (á6ár)%& /e( eaz( á Ataz 
azé%öY. Stb. 

A példák világosan mutatják, hogy a beszélő, az előadó saját személye 
helyett mondja az ember-t. A mondatok tartalma, hangsúlya és hanglejtése 
még többet elárul. Kiviláglik, hogy akkor használják ezt a formát, amikor 
kisebb bosszankodást, haragot és nemtetszést akarnak éreztetni, amikor kisebb 
fokú felindulásnak is helyet adnak a beszédben, amikor aggály és kétely forog 
fenn a cselekvés eredményét illetően, amikor nézeteltérése vagy vitája van a 
beszélőnek a hallgatóval, vagyis a beszélőnek magának kell vagy kellene csele
kednie, de bizonytalan cselekvésében, annak kivitelezésében, vagy éppen 
gátolják benne. Mivel a gátlás és az akadályoztatás fennállna bárkivel kapcso
latban, aki akkor, a meglevő körülmények között cselekedne, általánosabb 
érvényben nyilatkozhat, nem kell okvetlen saját személyét megjelölnie. Erre 
rámutat valamelyik mellékmondat vagy tagmondat. Egyébként sem okoz
hat félreértést, mert a beszéd összefüggése ezt kizárja. Ezekben látom az 
ember általános alany szélesebb elterjedésének okait és jogos használatát a 
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népnyelvben. Szerintem hangsúlyozzák vele a kijelentés érzelmi oldalát, 
sürgősségét és objektív tartalmát. Elesén szembeötlik ez az összetett mondatok
ban, amelyekben az egyik tagmondat alanya első személy, mint pl.: ̂ e gM/eré&é&, 
M%azor mof&yf/í/ám, AogM/ mámgryá^oX; cgéWöe, %em ( W áz ember fóZefé'A; (foZgrozMg/i. 
jtfegr eaz( »& rám btzocg, Aogfy vggrezze áÁ;tor eZ áz ey^ber á (fo^á(f ̂ foM^ow, Aogn/ 
öZZí/áfoÁ; 0(fé66, ZafAá%öfo&, Aogry %em /ér áz 6w6er o^á &5Wé&. Stb. 

CsŰBY az egyes szám első személyének helyettesítését figyelte meg. 
A példamondatokból látható, hogy ugyanúgy állhat az emöer a többes szám 
első személye helyett is, mégpedig olyan beszédhelyzetben, amikor a beszélő 
több ember (pl. családtagok) helyett, mások nevében is beszél, amikor a cse
lekvést többen, közösen végzik. 

Ilyen jelentésben előfordul az ember szó másfajta szerkezetben is (tár
gyas, határozós), pl.: .Fi^ám, %em memmo%fám, W y M^gryafoA; áz emberi (Mgráf 
végrezm/*. Jlfo%yg%/aZo& may, Aogry m» W megr, ogz Aá^yá^oA; vegrre %yoAfo( áz 
6m6ér%eA;. 

Valószínűleg ilyen használatból állandósult ez a mondat: A^&ze ma? áz 
6m6áy, . . . amellyel a beszélő szintén intést, figyelmeztetést íejez ki. Pl.: 
A^em gryöWö& %e&ém r ö W % Aázá, %ézzé f̂ égr áz emöér, mégr groM(foZÁ;oz%áA; rá;(á. 
^ozo^ óazf á aze'A;é( wfé, %&ze megr áz ember, M%azor A;é7 %eH moWám/t. 

2. FiM^. Nyelvtanaink megemlítik a wZágr szót is ilyen használatban. 
Eddigi tapasztalatom szerint ezt ritkábban használják a középső palócság 
nyelvében, de vannak rá példák. Pl.: CW/á fe&z á wZőgr, M tea camöaz. JHféaazów 
á mZágr, Aá e66e á r%Aö6á méfy A;» á Mzbó^. ̂ á%( em/ém óz egréaz viZagf. ^ weazi 
Aáaz%ő( á Á;ere8e(é(f%eÁ;, á #t&wy, (fe é% %em. 

Inkább megtaláljuk ezt a szót jelzős vagy határozós szerkezetben, pl.: 
J2á;(áá á mZögr %i/efm, %em azég'yeZZéYf md^d(f^ Jl wZag%áA; (foZgozoZ, %em á caá-

Szerintem akkor használják ezt az általános alanyi formát, amikor 
fokozásra, némi nagyításra van szükség — azért, hogy óvjanak valakit a 
kellemetlenségtől, a megszólástól, hogy jobb belátásra bírjanak, és a helyes 
útra tereljenek valakit, hangsúlyozva előtte, hogy sokan, mindenki, már a 
világ tud tetteiről, cselekedeteiről és eljárásáról. Népdalokban szintén meg
találjuk. 

3. A főnévi igenév. Általános alanyi szerepében elterjedt a főnévi ige-
név. Nyelvtanaink kevés _ példát idéznek e szerepére. A palóc népnyelvben 
találunk rá bőven. Pl.: _0rze?M/i rá;(á á bo&g(W. _0rzem/t, W fé'Mé beZé erő§a 
pá^riMf. ífáMá%i/t, &og%/ (%/ő?me&. Z,ö&/%y»-̂ é, Aofy AoZ vó%WA;? ^Tö%Mi/e% meg-
őamer%y% em;e%A;ef ̂ em;ő^%Jkő^. Jkfé%á%aM^» áaz(, caá& mé'MwyefeÁ; b a W w . ^Ao^y 
gryö%%i/» Mzá/eZé, ;o^ ̂ ^z /efő̂ t rá% á MzoA;. Jlfmygrya of vá% á (eme(ő%, d/M)(i/ 
A;»me%%2/t á /#W)(%. v ^ W y tiér/tyi á (efó̂ re, mmygri/a méZZáfywyt á Mzot fefe;t(. 
JÍAogry öZméWé'Á; á j»ó̂ áX;o%, bárrá /or<W&)&. ̂ M y ^ Aofy ̂ y ö w ^ y * áz er(%6<%, 
m á of vá% á /óZ%. 2 A;örmiró% öamer%y» mégr á Z»6á%W. J! Zapöró^ ̂ Zápá 'vak
völgy') &ö%7M/e% megFÖamerTtyt á /6^Wó%%^öf. A^em Zöfy%í/» if gémm^L Já; (fe 
mégaze%t;egry%i/» á /áÁorfföamZ. 

Mikor kívánja meg a beszédhelyzet ezt az általános alanyi alakot ? 
Megfigyelésem szerint a főnévi igenevet általános alanyként elsősorban a 
nyugodt beszédben használják, továbbá akkor, amikor valamilyen tény meg
állapítása és közlése a fontos, és kevés benne az érzelmi tartalom. Használják 
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óhaj kifejezésére is, főleg gyermeki beszédben. Az óhaj lehet gyenge parancs 
vagy tiltás is. H a például az anya nem akar veszekedni vagy kemény hangon 
fordulni kicsijéhez, akkor így mondja neki: .LeWi/m/i á r%Mf, Z m W , á(%%/4( 
%em cawáAác aemmi(. Jvé%Z%y», dragrám, mer eZeaé'Z. ̂ é7á%yi, oaz mé%ő%%^ (á 
{valahová, a szomszédokhoz, látogatóba). J*fê é%%i/t áz egréaze(, dgrgryig' %em A;áp 
á 6 á M aemmif. — Természetes, hogy a gyermeki beszédben egyéb okok is 
kívánhatják a sűrűbb használatát (értelmi fejlettség, kor, beszédkészség, 
gyengédebb és finomabb beszédmód stb.). 

Az általános alanynak ez a formája dívik akkor is, ha idegennel beszél
nek, amikor nem tudják, melyik megszólítási forma illik vagy szükséges, ami
kor a megszólítás kényes (tegezés, magázás, úr, elvtárs, maga, bácsi stb.). 
Legtöbbet észleltem út, irány és hely megmagyarázásakor, amikor tapinta
tosak akartak maradni. Pl.: /íAo<%/ «Wé%%yt a g#2rö%, mmygryő of w % á /áZw. 
J!m$Á;w m a H(öfy%yt áz erdóaóőa, m á of vá% d ywaz&* »a. A e m Áói&myi $( aemmt. 

4. Igealakok. Az általános alanyt kifejezhetjük több igealakkal. Leg
elterjedtebb a többes szám harmadik személye. Pl.: A e m áMor /%#me& 6e, 
ámitor m a mé'A;A;eZ( á Á;e%i/ér, M % e m e(óií66. A e m á̂ Jkor me%%eA; áz orvoaAo, 
ámtÁ;or m a mé%%y» ia áZZytgr 6»raz. ̂ ía( %aWoA; tfy Mazá^áA; ? ĵ e(efe& miA;or /oy;aA; 
6e & W á Z ? A9zá%(o%áA; é m á %áZá(oA;̂  JHf»Wé%, á Á̂ caA;e ta, á (eAe% ta wg'y ő<f 
(lehet fejni), M (W%á& %e&». J!ftÁ;or ő »a eZWr;á, Aogry veaaeweA; %eA% (pl. tinó a 
fejős tehén mellett). A"em 6a%%yaA; árrá áz %fá(. ̂ zégry^ áz á(fó#. #ze#(# á 
j)ör6érf. Fögr;áA; á /öf. FertA; á 6%ró%töf. JVyömA; á A;eWerf. iíá;(yáÁ; á ywZyö^. 
v5z%refé7%e&. J?or&)%áA;. A^em (öHA; á (foAcW %áfy Aárwí(W6á. A e m %Hye%A;or 
me%%e& á MfárM, Aá%em &orá66á%. JCta/i;ám, &é%2/erW égzi& á Ai2af. ̂ % y % M w , 
ZaMZ moa?wA: Ze/eA;!;̂ a eZő^. .0Zó%&ször ófoẐ ozWA;, oaz( Mgry egz%gA;, (w&xf-é 
é̂ á&z(f 

Ü g y látom, hogy ezt a személyalakot főként akkor használják, amikor 
figyelmeztetnek az általános szabályra, az ismert eljárásokra, a megszokott 
munkamenetre, a szokásokra és illemre, illetve a rendre, vagy amikor észbe
juttatják, emlegetik, hogy valaminek itt az ideje. 

Másképpen kell értenünk a következő példákat: Jtfe &gr(W, W%/ &%%e& 
á#<%&? Ae&ed á#a& á &eze<%e, Ao%á (é%eá^ ̂ az( /6%z%eA;, áw$( áA;ár%áA;. ̂ mt( á 
azé'm eZó## áMraz (órfá%yi, óaz( %ew (%/%<y;á& eZ. J:íá caágmyt óAxzraz, &»f&9z»& á̂ z( 
á %áp^"^' ̂ ?*P^2/^^ ?%ö, möafó Mmárábö mé^^áZWám. M o ^ ^ y a t $a %eH, mWáfg/-
fyöA; ta %eA%, wéa aé mozáoZ á JWy»r#%. (rt/ere caáA; iáé', X;mgÁ; azówfáA;, %ew ér-e 
%eÁ;e(f á azép azd% aemmtf^ ̂ zc^áA;. — # a azówfáA; vó%%á, meAAáZfo^áw vów/w. 
ATem MZZoff(W, Áoaz az(%^á&, méa ae ai;eccf fíáf iáé'AozzáÁ; %eA;é(f, caá& vár̂ ócf. 

Ezekben az esetekben az általános alany — kifejezve a többes szám 
3. személyével, szűkebb körre érvényes, szintén határozott személyt helyette
sít — mégpedig a beszélőét és a hallgatóét (én, te — mi, ti). Feszültebb lég
körben és hangulatban, gyakran gúnyosan használják ezt az alakot. 

5. A többes szám 1. és 2. személye ritkább ebben a szerepben és meg
egyezik a köznyelvivel. Mivel közismertek, s csak olyan példáim vannak, 
amelyek a köznyelvben is előfordulnak, nem ismétlem őket. 

6. Megjelölhetik az általános alanyt az egyes szám 2. személyével. PL: 
^ W y /efm^y á yárfm, me/ordóaz, mérrá&<xf á &oca# éYy-&e#őiíre, gryöAecc mim/gryö, 
aaz mésWm #y /ordo&W (egy út, fuvar). ̂ íz o%<b* %<W áoZogrf Mé//ogW á A;^ 
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M W w a & t ZaMf w&y á /iZí(, á Zá6«f á Zá6á(f töz^ azoHW, á /»Z»%é /ogrwá A ö W -
Mzod a /e;»(, oazf eW^o(f á %yáMf (a nyúlnak). j^a%» %em, Aocg c g m a % á mágrá, 
Ao^y tZZye% azápe% mét^eZ d /oWZá^ íTogry .BorcM? — JlftgZo^^ /é'Zfé%%e6Z á 
Zwgrzówrd, wegáaz(á(o(Z Z%6d, éYy H c a W óeféaz&Z A &emwcé&6 6%<68 w#z%, ázw(a% 
ráA;ô  cad^ 6eZe d ̂ acZ6(t; eZőítagzör ZáMygryoa mzef ö%Zögrec m , dz%fa% mmtfe meZe-
^666e(, (fe 6gréaze% /orró%( %e ö%caé m , mer « gz^Wazt á /o%áZd/. 

Tehát tapasztalat átadásakor, munkamenet ismertetésekor, utasítás 
megadásakor, esetleg kioktatáskor és megleckéztetéskor használják ezt az 
alakot. Természetes, hogy a beszélők tegezési viszonyban vannak. Az elbeszé
lésnek, a leírásnak az alakja. Különben ugyanúgy használják, mint a köznyelv
ben, leggyakrabban közmondásokban. 

A határozatlan alany 
1. H a nem ismerjük, vagy nem akarjuk megjelölni a cselekvés személyét, 

ha az rejtett csupán, akkor határozatlan alanyról beszélünk. A köznyelvben 
és a népnyelvben a vaZa&i határozatlan névmással jelölik meg leggyakrabban. 
Pl.: JtfegröZfe ix*&%&$ mogróf (Petőfi). Példák a palóc népnyelvből: 6b/ö% váZA&t, 
camöZZydfo& éYy &ia reWéf 6 Aöz&í. FdMA% # JW&& á Á;eaz(í/̂ ;»(, az(%ZZy4foÁ; 
%(a%%oA;. 0d W o m , Aogry W M H ;arf A &er6e, o( W % A m/omd. [7gry Ö8azeÁ;2&8Zö<(t 
%e&em WfAwt d 6%zam, Aofy &%fyáazé^ryé%veZ (%ffám Zevögrm/t. 

2. Kifejezzük a határozatlan alanyt a többes szám 3. személyével, pl.: 
JJTopo&fdÁ;, fé »%é H ae %ézeZF jDeveZef AogzMÁ;, mé?my r̂fé. ̂ zów^A;, %ézá mé'A;, 
A% d ? ̂ í(a)k-e fégr&f A Zdgrz*6a, <*aazo%2/ ̂  Fögr%áA; áz ií%%epre (Ziaz%ó%(, Zéaz ;ów A^a. 
J%eWéZfeA; arwf, Zéaz mm(fé%. ffozza%A; %em az<W#& 5e, mmA; %em (%Zfó̂ %A; aem-
mtm%. ̂ dy(ÓM%A; mt( ̂ erea&éíẐ eÁ; (keresnek, követelnek) ? 

3. Sajátos használata van ilyen értelemben az -&Zt&, -ő(f^ képzős 
igealaknak. Néhány példát találunk rá a nyelvtanokban és egyetemi jegy
zetekben. 

Gyűjtésem során meggyőződtem, hogy ennek az igealaknak sokszor 
sajátos használata van a határozatlan alany rámutatásában, hogy nem 
archaikusán használt alak, hanem az élő kategóriák csoportjába tartozik. 
Nagyobb mértékben és rendszeresebben élnek vele, mint néhány alak 
hallása után gondolnánk. Lássuk a példákat: .Reĝ eZ mé'%<%02/%& 4 vöaarrd. 
0Vyy-é d<Zó%02̂ Á; m a dz ö&ör%e&? #ozó%%/i&-e é&/ Maz azdZmá áz ö&ör áZa? F W % -
gry^-é e56ő% 6e eafére ? J)f$f ̂ r /é A%Zo Á;öa(i, %em (wp'őryá áz em6é/, &» ve(ő%ry2Á; á 
AöazAo dz %%%eyéA; áZá((, oaz ;op, M (ö5 W % . á̂ &éf aẑ Zyt Zé/árágrówgr̂ A; %eH, oaz( 
á^or éppe% )ó% Zegz <feazM%áA; (kocsideszkának — széldeszkának). .Fám, 
gZfWó^yt^-e ez á gréreWá át&or m % 6 % F .ATem ta (Wom, AázáAozów^^Á; é m » W ó /á 
áz ercZóitrőit, vá^y (Wó%yg/t& o(f eZ 6eZő%Ze. ̂ %(Zr»a, memmoWó%%/6&-e %e&», Aogry 
vó%(, M i(ZegM/ŐM? ]\̂g fi(A;oZ(Z, %^y ta &i(Wówgry»Á;. ̂ Tmwa, á(Z()̂ fo(f-é eafére á 
<Z»az7%bmá&? 2áaaá66á% ;árM d Mz<tZo% d 5 M d 6áM%ca6á, mér &tfAyoa(%gry»Á; A 
azé'm. Ca^A; ö( ówrá /eZd (Wó^gr^A; dz ö&ör^eA;. íZogry oazf re%(féa6% eZoazf&wfoff, 
%i%ca aémmt yérZe&eága JköazföA;. 

A példák és még inkább a helyszínen hallottak alapján azt szűrhettem le 
tanulságul, hogy ez az alak akkor használatos, amikor célzatosan nem akarják 
megjelölni a cselekvő személyt, az állítmány alanyát. Vagy azért hallgatják el, 
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mert szeretnének kibújni a cselekvés végrehajtása alól, örülnének, ha a másik, 
akivel beszélgetnek, az végezné el a cselekvést, vagy nem merik megmondani 
egyenesen, hogy n em szívesen cselekszenek, sőt, hogy nem is vállalják a cse
lekvést. Ezt igazolják az ilyen alanyú mondatokra adott válaszok, pl.: ^4^ó%-
(%/$&-e Az ö&ör%e&? j4(Zó%w%/»A;, M de %eH. #ozów02/t&-e d 6(W6ó% Z»az(? — .Hozów-
(/yi&, M AozoZ. — FögÓMgrí/it-e %i/%, f éa(%, /<%z?M/i dMro&/ Fögró^i/%&, Ad mgroZ 
wdg%W%á&, W % %eA;em wöa 5á;om M. 

Némely ilyen határozatlan alanyú mondatból arra lehet következtetni, 
hogy a hangsúly a cselekvésen van, és nem nagyon számít, ki a szerzője. Jól 
érezhetjük ezt ezekben a feljegyzett mondatokban : jfd; Ad 6eA(Wów(/2/t&, 
eZmé'Aecc %yő%i/i. # d &ászífő%2/»& 6e (foAá%y, 8twífM(ó%%A; eafe. ffd mA;ó%gr!/%& 
(%z, éazfé'Á;. 

N e m részletezem tovább a kérdést, bár nagyon ide kívánkozna még 
annak a megvilágítása, mikor fedi egymást az általános és a határozatlan alany. 
Azért gondoltam rá, mert némelyik mondat egyik könyvben vagy jegyzetben 
az általános alanyra példa, másikban pedig a határozatlanra. Célom az volt, 
hogy felhívjam a figyelmet a mondat jelentéstani fontosságára egy szűkebb 
nyelvtani területen. 

Állítmány nélküli mondatok 

A hely szűke miatt nem vehetjük sorra az állítmány nélküli mondatok 
fajait a magyarban. A palócság beszédéből is csak egyik jellemző típusára 
idézek példákat. így szokták mondani: ^azZ d%yd, Ao^y mé %em me%é& é% 
AÓ2&%áp .#%&re? — Jlfa &o<7y mé'%%^, mi&or d%»# vdg'yoÁ; (beteges, gyengél
kedő vagyok). J!gz( ?%(Wá, ÁocZ %em ífy &e'Mé% %ó#%d, e& caiwa%{/i. .De %gyá% Aoc» 
camafá vó%%á ó, M möízzaik ? — ^íaz jPé'afw, Aogry régré'% eZ A;é'MéY vŐMMd m a dazí 
/e(e;fe%y$. í)e »az, %e/M, W A á M y á ó, mé'%%yt 6á; %;Ó!f( áwá(, X:őM?^e% /ek;Ae(yt o. — 
J[gzf awygryom óagzo%y, &<?<%/ m é %em azó̂ f(>w%Á; we/kt *g. Z)e ̂ » gro%<̂ o%á vó%%á, 
Aopy ő w gryö%%é vefőiíMt. fTe%%ájo f eafw áazf, Aofi/ /ó%zzet &öj%),szf(Z3 cg%aza(. 
DeAo^y /ó%zöA;, mt&or oMyá% aota (árf. ̂[gzf á%yám, W y Aá^gryám á /ő̂ cZef á 
gryeré'&e&%e&, ̂ o56ó% &é7Z ázoA;%á&, DeAofi/ Aágryom, á(#2/»& yáfá%c8oZo& 6e(6&k, 
mtgr á %evewe% va%. ̂ z(f (ry%Zá, W y /tzeggítÁ; Árt o( mo&(, wé'r Á;é'Z %eH á yez. 
^azf ó, Aogry ;ó^ w^%á me?mézM#$ . . . J[gz( á%y«, Aogry ra& mégr á Á:%Á:oricá 
(ör%yt á&Aw »a, Aá AWegreö Zeagz. ^fő^vef dazf, Aogri/ dg%yyóm%& %eA;» Á;eM(Zérf, %e 
/arágfgyé& o % á % 7%eaazerő% At^ötá. 

Amint látjuk, a függő beszédet bevezető mondat állítmányát szabályosan 
elhagyják, A z állítmány ez lenne : moW;a, ;az;aaoZ;a, (a%ócaoZya, aA%»y;a stb., 
vagyis olyan rövidebb beszélgetésben, szóváltásban marad el az állítmány, 
amelyben valakinek a véleményét, felfogását és javaslatát közlik. 

Persze, n em kell föltétlenül kimaradnia az állítmánynak. Hallottam így 
is ezeket a mondatokat : ̂ az mcmygryd dm/á, . . . ̂ az mo%&z wzámd, . . . ̂ 4azf 
d&dr&i (6M%ájO f éaf%, . . . stb. Pillanatnyilag n e m határozhatom meg közelebb
ről, mikor melyik szerkesztési m ó d járatosabb, több megfigyelésre van ehhez 
szükségem; egyelőre úgy látszik, hogy az első típusú mondatokban van egy kis 
megvetés, közönyösség a hallottakkal szemben. 

KOVÁCS ISTVÁN 
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