
Nyelvjárási adatok Sajó vámosról, Bátorból és néhány szó 
a nyelvjárási szövegközlésről 

Sokszor tették már szóvá, és legutóbb VÉGH JÓZSEF említi (MNyj, 
II, 54), hogy a nyelvjárási szövegek többnyire „a gyűjtő utólagos értékelése 
alapján, tehát sematikusan" adják vissza az illető nyelvi egységre jellemző 
hangállapotot. Árról van itt főképpen szó, hogy a publikált nyelvjárási szö
vegekből hiányoznak azok a hangtani jelenségek, melyek egyáltalán nem, 
vagy kevéssé jellemzők a nyelvjárásra, de amelyek a feljegyzéskor feltehető
leg elhangzottak. Köztudomású ugyanis, hogy a nyelvjárási adatközlők szö
vegeiben általában több hangalaki változat mutatkozik. Ezeknek száma és 
valószínűleg a minősége is függvénye a természetes beszédhelyzetből való 
kiszakítottság mértékének. Pl. a nyelvjárást beszélők hivatalos megnyilat
kozásaiban (közönség előtt) különösen nagymértékű a nyelvjárástól idegen 
elem. A gépi felvételek szintén erős mértékben befolyásolják az adatközlőt. 
Természetesen nemcsak a külső körülményektől függ a nyelvjárás idegen 
elemekkel való szineződése, hanem magának az adatközlőnek az egyénisé
gétől is. E tekintetben sem csupán az adatközlő iskolázottsága, műveltsége 
és ennek folytán a köznyelv vagy a köznyelvi elemek használatára kifejlő
dött készsége az egyetlen s talán nem is a legdöntőbb tényező (hiszen alig-
alig találnánk m a már olyan nyelvjárást beszélőket, akik ne rendelkeznének 
legalábbis bizonyos fokú készséggel a köznyelv használatára), hanem meg
figyeléseim szerint nem utolsósorban az illető lelki beállítottsága, gátlásos 
vagy gátlástalan megnyilatkozási készsége befolyásolja abban, hogy milyen 
mértékben használ beszédében a nyelvjárásra nem jellemző köznyelvi vágy 
köznyelvies alakokat. — Egyébként ez a sajátos nyelvhasználati mód nem
csak hangtanilag jelentkezik, hanem kiterjed az alaktanra, mondattanra, 
sőt még a szóhasználatra is. Hogy ezeken a területeken történtek-e semati-
zálások, arról nem igen esett szó. Lehet, hogy nem. A mondatszerkesztésben 
ez különösen nehéz lenne, s e tekintetben inkább csak apróbb csiszolgatáson 
kai számolhatunk. 

A nyelvjárási szövegfeljegyzéssel kapcsolatos probléma tehát summázva 
az, hogy a szövegmondásban mindig számolnia kell a feljegyzőnek a nyelv
járásra nem jellemző, főleg hangtani, de amellett egyéb jelenségekkel is. Kér
dés mármost, hogy ilyen körülmények között melyik szövegközlési eljárás 
célravezetőbb. 

Ami a sematizáló eljárást illeti, azt kell mondanunk, hogy bizonyos 
feltételektől függően lehetnek előnyei, ugyanakkor azonban kézzelfoghatók 
a súlyos hiányosságai is. Ugyanis a szövegmondónak azok az adatai, melyek 
nem jellemzők a nyelvjárásra, r é s z b e n „hamis" adatok az illető nyelv-
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járás szempontjából. 8 a feljegyző, aki a nyelvjárási langue-ot kívánta nyújtani, 
a ,,hamis" adatokat a ,,valódi" nyelvjárási adatokkal helyettesítette. 
A m e n n y i b e n lelkiismeretes volt, és ismerte a nyelvjárást, vagy szükség 
esetén ellenőrizte adatait, akkor ez az eljárása előnyös abból a szempontból, 
hogy a szöveg felhasználójának valóban a nyelvjárás nyelvi rendszerére 
jellemző sajátosságokat nyújtotta* (a nyelvjárási langue-ot), s így nem tévesz
tette őt meg. Hibalehetőség persze így is fennáll (ha egyéb nem is, az, hogy pl. 
egyes hangalakváltozatok mindegyike lehet langne értékű, s a szöveg eset
leg csak egyiket nyújtja ezek közül: azt, amelyiket éppen az illető adatközlő 
használt). Kétségtelen azonban, hogy kevesebb, mint a kritika nélkül közölt 
szövegekben. E m e meggondolások ellenére sem tarthatjuk a „sematizálást" 
kielégítő eljárásnak. Azért nem, mert a parole-jelenségek is (ez esetben 
nemcsak a külső beszédkörülményektől független, hanem az attól erős mérték
ben függő parole-jelenségekre is gondolunk) nyelvi tények, s azoknak mellő
zése az ilyen irányú kutatást értékes adatoktól fosztja meg. 

Lehetne-e alkalmazni olyan eljárást, amely minden beavatkozás nél
kül a valóban elhangzott nyelvi anyagot nyújtaná, ugyanakkor azonban meg
szüntetné a bizonytalanságot az adatok értékelésében ? Szerintünk ezt úgy 
lehetne elérni, hogy a szerző minden szükséges esetben megjegyzésekkel, 
jegyzetekkel látná el szövegét (magától értetődőén elsősorban ott, ahol amúgy 
is változtatna, ha sematizálni akarna). 

Tudjuk, hogy többnyire a köznyelvi vagy a köznyelvies alakok okoz
nak problémát a nyelvjárási beszédben. Bizonyos külső körülmények között 
(tehát a beszélő nem mindennapi természetes környezetében) kisebb-nagyobb 
mértékben feltétlenül valamilyen „köznyelvies nyelvjárás" jelentkezik. Hogy 
milyen mértékben, az leginkább a beszélő egyéniségétől függ, amire már 
utaltunk. Természetes azonban, hogy nem csupán ezek a köznyelvi vagy köz
nyelvies alakok kívánnak megjegyzéseket, hanem a nyelvjárásnak azok a 
ritkán használt régies elemei is, amelyek ott már nem általánosak, nem 
langue jelenségek. Sőt, szerintem csak hasznára lenne bármely szövegköz
lésnek, ha a tetszőleges változatok közül az, vagy azok, amelyek nem szere
pelnek a szövegben, szintén említést kapnának jegyzet formájában. 

Csak egészen röviden megpróbálom itt jellemezni a különböző értékű 
nyelvi változatokat : 

1. Előfordul, hogy egyes adatközlők emlékében felmerülnek olyan 
„nyelvjárási" elemek (szó, toldalék, hangalak stb.), melyeket már nem élő 
szüleiktől, rokonaiktól stb. hajlottak. Az ilyen visszaemlékezésekkel óvatosan 
kell bánnunk. Kérdés, hogy többen is emlékeznek-e rá, odavalók voltak-e, 
akikre hivatkoznak. Döntő lehet az, ha a községre vonatkozólag vannak régi 
nyelvi feljegyzések, és ezek támogatják ezt. Ebben az esetben is csak mint 
kihalt elemet tarthatjuk számon. Ilyen elemek szövegben nem fordulnak 
elő. Esetleges szóközlésekben csak megfelelő kommentálással közölhetők. 

2. Archaikus, régies elemeknek szoktuk nevezni azokat, melyek a nyelv
járásban régebben általános használatnak örvendhettek, m a már azonban 
csak ritkán, főleg néhány öregtől, vagy régiesebb beszédű egyénektől, csalá
doktól lehet hallani. Ezek azok az elemek, amelyeket feltétlenül megmoso
lyognak (persze nem c s u p á n ezeket mosolyogják meg!), ha nyelvi dol
gok kerülnek szóba. H a megemlítenek egy-egy ilyen régies szót vagy hang
alakot, rendszerint meg tudják nevezni azokat a személyeket, akik ezt beszéd
jükben még használják. Ezek voltaképpen a nyelvjárási langue-ból a nyelv-

11* 163 



járási parole-ba szorult jelenségek. (Némelyike még lehet átmenet a langue 
és a parole között.) Ilyeneknek látszanak egyes vidékeken (nem mindenütt!) 
a következők: oatóZa (az tg&oZa mellett), Á;oZomper (a &rwwpK mellett), 
&mdorm/* (a &zWons&Ao mellett), A# (a yaMáa mellett) stb. 

3. F ő a l a k n a k szoktuk nevezni azt, amely a használatban leg
elterjedtebb. Ezeket tarthatjuk a nyelvjárási langne anyagának. Mivel 
két, esetleg több fő alakja is lehet pl. egy szónak, hasznos, ha ezekről 
is tájékoztatást adunk a szövegekben. Két fő alak esetén nem biztos, sőt 
általában nem valószínű, hogy ezek életkorok vagy nemek szerint oszla
nának meg, olyanképpen, hogy egyiket az idősebbek, másikat a fiatalabbak, 
illetve egyiket a nők, másikat inkább a férfiak használnák. Inkább arról van 
szó, hogy egyes egyének esetleg családok nyelvhasználatában egyik, másoknál a 
másik járatosabb. Ilyen egyenrangú fő alakoknak mutatkoznak némely vidé
ken a következők : W o & ^ M d o g , #2/67^)67, ̂ áWoreA; 'Sándorékhoz'^&í%-
dor&máZ 'ua.% vWmá^^-'^yacg stb. 

4. Ahogyan vannak ritkán előforduló régies alakok, ugyanúgy vannak 
(külső körülmények által nem zavart, természetes környezetben is előforduló) 
ritkán használt újabb jelenségek a nyelvjárásokban, melyek egyelőre parole 
jelenségek, s melyek többnyire langue ténnyé válóban vannak. Ezek általá
ban a köznyelvivel egyező vagy ahhoz közel álló alakok. Ilyen ritkán használt 
újabb alakoknak látszanak egyes vidékeken a következők : gra6o%a (a g%%6?m 
mellett), &mdord&Ao (a ̂ á^áontyt mellett), /%grö%y (a /ítrAcmgr mellett), yoza 
(a graWwz 'ua.' mellett), Maym/orgró (a &myerWrá<f, bmyerW stb. mellett) stb. 

5. Mint már említettük, bizonyos külső körülményektől f ü g g ő e n 
jelentkeznek olyan s p o n t á n nyelvi jelenségek is, melyek a természetes 
környezetben nem fordulnak elő. Erre akkor lettem figyelmes, amikor Káki
cson (Baranya m.), a nyelvjárást egyik legtipikusabban beszélő asszonytól 
vettem fel szöveget magnetofonra 1952-ben. Azóta még négy odavaló beszé
lőtől sikerült szöveget felvennem. Meglepő volt, hogy általában ugyanazok 
a jelenségek valamennyi beszélőnél hasonló módon jelentkeztek. Ilyen pél
dául a nyelvjárástól még m a is idegen %(Ze, *#, »;g% az &fe, e#, e;e% helyett. 
Vagy : a nyelvjárásban a jelentő mód, jelen idő többes 1. személyű igealakok 
(mind az alanyi, mind a tárgyas alakban) egybeesnek a felszólító mód többes 
első személyű alakjával (pl. ady%&, W%?&Jk helyett : a^g/%%^^. A felvett szö
vegekben azonban ez a m a még — a nyelvjárásról szerzett eddigi tapaszta
lataim, ismereteim szerint — egyedüli nyelvjárási forma szinte alig fordul elő 
a sok köznyelvi alak f(%%%/%&, W % m & ^ mellett. Ilyenféle jelenségnek látszik 
itt és másutt is a WZó, fáró szónak f#rZo alakja. Ezekhez hasonlót még sokat 
tudnánk felsorolni. Fel kell tennünk tehát ennek alapján azt, hogy e g y e s 
köznyelvi jelenségek használatára a nyelvjárást beszélőknek fejlett kész
ségük van, adott helyzetekben könnyedén használják őket. Ezek megfigyelé
seim szerint különösebben nem feltűnők a nyelvjárást használók, beszélők 
előtt, nem minősülnek „urizálásnak". Nagy hiba lenne azonban, ha az ada
tok előfordulásának számaránya alapján próbálnánk jellemezni egy-egy nyelv
járás mai nyelvi rendszerét. Az ilyen jelenségek nem tekinthetők a nyelvjá
ráshoz tartozóknak, csupán egyes külső körülmények folytán jelentkező és 
így azoktól f ü g g ő v a r i á n s o k n a k . Mindezek persze nem érték
telenek, sőt nagyon értékesek a nyelvjárások fejlődésének vizsgálata szem
pontjából. 

Mivel tehát szövegfeljegyzésre vagy szövegek gépi felvételére nem 
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tudunk létrehozni olyan külső körülményeket, amelyek biztosítanának afelől, 
hogy a szövegekben c s a k a nyelvjárási langue-ot kapjuk, el kell fogadnunk 
a különböző értékű variánsokat tartalmazó szövegeket. Az ilyen változato
kat tartalmazó, gépi felvétellel készült szövegeket ezért nem kell tökéletr 
leneknek tartanunk (vö. VÉGH JÓZSEF i. h. 53), hanem úgy kell tekinte
nünk, mint a gépi felvétel körülményeinek természetes velejáróját. Sőt 
tudatában kell lennünk annak is, hogy ezek a változatok is — bármilyen 
természetűek is azok — nyelvi tények, és feltétlenül érdeklődésre tartanak 
számot. Persze a nyersen, kommentár nélkül közölt szövegek kevéssé al
kalmasak, illetve csak megfelelő óvatossággal használhatók fel a nyelvjá
rások jellemzésére, s általában dialektológiai vizsgálatokra. Legalábbis meg
nyugtató módon nem lehet őket felhasználni. Szükséges tehát a fenti szem
pontok figyelembevételével a szövegek megfelelő kommentálása. Hasonló 
kommentálásra céloz valószínűleg VÉGH is (i. h. 54). Ez csakis a feljegyzett 
vagy géppel felvett szövegek alapos tanulmányozásával és az ott felvetődő 
problémáknak az illető nyelvjárásban való további tüzetes vizsgálatával, 
a természetes környezetben elhangzó spontán megnyilatkozások türelmes 
megfigyelésével végezhető el. Ezt a munkát gazdaságosabbá teszi az a kö
rülmény, ha egyébként jól ismerjük már a nyelvjárást. Mindenképpen apró
lékos és hosszadalmas az ilyen munka, sok mindenre ki kell terjednie a ku
tató figyelmének. 

Szándékosan nem bonyolítottuk a kérdést most a különböző életkorúak-
a különböző nemek, felekezetek nyelvhasználatára jellemző jelenségek számba
vételével. Természetesen ahol ilyen különbségek megállapíthatók, helyes azo
kat jelezni. E tekintetben nyomatékosan rá kell mutatnunk azonban az eset
leges általánosíások veszélyére. Egyáltalán nem biztos például, hogy egy 
egy régies nyelvi jelenség feltétlenül az idősebbek nyelvhasználatában él 
(mondjuk egy bizonyos korhatáron felül). Sokszor inkább csak archaikusabb 
nyelvi állapotot tükröző családokról, egyénekről lehet szó. Hasonlóképpen 
bonyolult kérdés a nyelvi jelenségek nemek szerinti elhatárolása. (L, még 
LŐErrCZE LAJOS és IMBE SAMtr tanulmányát : A magyar nyelvatlasz munka
módszere ; szerk. : BÁBOZi GÉZA, 175—6, 196—7.) Nézetünk szerint ezek a 
szempontok már túlnőnek a szövegközlés célkitűzésein, elsősorban gyakorlati 
okból: túlságosan sok lenne a követelmény. Ezeknek a kérdéseknek a vizs
gálata szerintünk más természetű munkáknak a feladata. 

Röviden kitérünk még főleg a magánhangzókkal kapcsolatban jelentkező 
kérdésre. Arra ti% hogy egyes magánhangzók hangszíne, időtartama stb. 
sokszor ugyanannál a beszélőnél is eltérő módon jelentkezik. A különböző hang
színű, időtartamú magánhangzóvariánsok egyikének vagy másikának a 
jelentkezése esetlegesnek, talán néha egyes személyekhez kötöttnek (ott is 
azonban gyakran ingadozónak), tehát szabályokhoz nem köthetőnek látszik. 
IMBE SAMU t e t s z ő l e g e s v a r i á n s o k n a k nevezi őket (i. h. 
203). Ilyenek pl. az e, 6 hangok különböző zártságú fokozatai (főleg az észak
keleti területeken okoz ez különösen sok problémát a feljegyzésben : e, e, 
e, e; hasonló problémák vannak az «, á zártsága tekintetében is (ez különösen 
a Dunántúlon). Ilyen probléma a diftongusok hangszínének és hosszúságá
nak a kérdése fé, ̂ e, ig, $e, te, te stb.) vagy az illabiális á illabialitásának 
foka egyes palóc vidékeken .Ilyenféle kérdés az Z, r,; nyújtó hatásának az inga
dozása is. Mindezekkel kapcsolatban aligha követelhetjük azt, hogy a szöve
gekben teljesen mondjon le a közlő a sematizálásról. Ugyanis ezeknek a vari-
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árusoknak a pontos lejegyzése (kézzel való feljegyzés esetében), olyan finom 
megfigyelést követel, hogy ez már esetleg a szöveg egyéb, lényegesebb elemei
nek, illetve azok megfigyelésének és lejegyzésének a rovására mehet. Mind
ezekre helyesebb, ha elöljáróban térünk ki, és itt jellemezzük az egyes hangok 
variánsainak elterjedtségét, s mondjuk el mindazt, amit ezzel kapcsolatban meg
figyeltünk. A szövegben pedig, amit pontosan meg tudtunk figyelni, azt ugyan
olyan formában közöljük, amit pedig nem, azt helyettesítsük azzal, ami a varián
sok közül legelterjedtebb az illető nyelvjárásban. Az ilyenféle sematizálás sok
szor szükségszerű, és a magunk részéről ezt nem látjuk veszedelmesnek. 

Az alább bemutatandó szöveg kísérlet kíván lenni a fentiek illusztrálá
sára. Előre kell bocsátanom, hogy tárgyi tekintetben ez a szövegközlés egyál
talán nem lép fel valamiféle példamutatás igényével. Több okból is kifogáso
kat lehetne tenni vele szemben : N e m mondható pl. teljesen sikerültnek az 
adatközlők megválasztása, ez a lehetőségektől függött. — A beszéltet és 
lejjebb ismertetett módszere is csupán próbálkozás. A kézzel történő feljegy
zés persze nem sok megoldási mód között válogathat. — A szövegeket az ottani 
nyelvatlasz-gyűjtésem során jegyeztem fel. A benne előforduló jelenségek 
közül csak azokhoz tehettem jegyzetet, amelyeket a nyelvatlaszfelvétellel 
kapcsolatban megfigyeltem. Ilyenkor is többször óvakodtam a variánsok 
határozott értékelésétől, mert nem volt mindenre spontán elhangzott adatom, 
ami biztosabbá teszi az efféle értékelést. Elsősorban tehát a módszer szempont
jából gondoljuk figyelmet érdemlőnek ezt a próbálkozást. E tekintetben is bizo
nyára akadnak még kívánnivalók. A jegyzetelés technikájában is lehetne 
talán más, egyszerűbb és gyakorlatibb eljárást alkalmazni. 

* 
A hat mese közül az első négyet 1953-ban Sajóvámoson jegyeztem fel 

Váradi János 46 éves, ottani születésű cipészmestertől. Születése óta állandóan 
a faluban élt, a falu nyelvjárását beszéli. Azért lett cipész, mert hibás az egyik 
lába. ,,A fehérvári bicska" és az ,,Aranyszőrű bárány" című meséket hallás
ból ismerte. „A kotlós" és a ,,Szűkszavú János" című tréfás elbeszélések régi 
olvasmányai voltak. Munkája végzése közben mondta el valamennyit ; 
lassú előadásban, szüneteket tartva, úgy, hogy nehézség nélkül megfigyel
hettem és leírhattam. Néha előfordult, hogy nem tudtam az írással követni, 
ott irányításommal visszatért a mese megfelelő részére. A szünetek miatt a 
fogalmazásra bőven volt ideje, s ez eredményezte valószínűleg azt, hogy az 
igényes fogalmazásra való törekvés miatt az elbeszélés több helyen nem 
kelti a természetes beszéd benyomását, elsősorban a mondatszerkesztés tekin
tetében nem. 

Sajóvámosról a Benkő—Lőrincze-féle : ,,Nyelvjárási bibliográfia" sze
rint eddig még nem közöltek nyelvjárási adatokat. A község a palóc nyelv
járásterület keleti szélén fekszik. Illabiális á hangot nem használnak. A zárt 
e fonematikus szerepű, eltérően a községtől nem messze keletebbre fekvő 
területek nyelvjárásától. Több olyan hangtani, alaktani, szóhasználati saját
ság van meg a nyelvjárásban, melyek vagy palócos sajátságok, vagy palóco-
sak de egyúttal az északkeleti nyelvjárásra is jellemzők. Pl. ocaó 'ocsú', 
<yy#ró 'gyűrű', <%/#aző 'gyűszű', o&f 'odu% váZó 'vályú', szó 'szú', &&& 'kulcs', 
de : &&ca# 'bölcső', Mv&s, 'hűvös', M?w? 'a bab hüvelye', &WZ, 'kívül', azeter 
'szekér', (eAe% 'tehén', gry#&er 'gyökér'. Egyes esetekben palatális hangrendű 
szavakban e helyett » a 3. szem. birt. szrag : 6ÓH (a ritkább 6óre alak mellett), 
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%e)i; ritkán előfordul a palatalizáció is : f%/#&öf 'tükör' (mellette használatos a 
#6&ör alakváltozat is), ye%yéaz 'penész' ; depalatalizáció : W % 'batyu', aé'%gre 
'gyenge', eae%y6a^eaé%ea 'egyenes' ; az eazt&, »azt& igéknek a múlt időben ez 
a rövidebb alakja használatos : é#, »#. 

Az utolsó két mesét a Heves megyei Bátor községben gyűjtöttem 1954-
ben. A ,,Bolond Bohóka" címűt 8zecskó Izabella 12 éves iskoláslány mondta el. 
Nagymamájától hallotta. „A lusta fiú" címűt Kovács Etelka 13 éves iskolás
lány elbeszélése nyomán jegyeztem fel. Bevallása szerint édesapjától tanulta. 
Első pillanatra is feltűnik, hogy ezeket sokkal természetesebb, egyszerűbb 
nyelven mondták el a gyerekek, mint a sajóvámosi mesélő, bár a beszéltetés 
módja azonos volt. 

Bátor község nyelvjárása ázó, a-zó, palatalizáló palóc nyelvjárás. 
A 2?yr.l879-i évfolyamában (VII, 88) PÓEA ZsiGMOND által közölt néhány 
soros bátori szövegben az általa feljegyzett aá, aó, oó, eé diftongusoknak 
már nyomát sem találtam. A M N y . 1935-i évfolyamában (XXXI, 346) 
ToBDAi ÁNYOS közölt néhány mondatot Bátorból. Ezekben sincs már fel
tüntetve egyetlen diftongus sem. 

A szövegben a többször előforduló azonos jelenségek közül csak ahhoz 
tettem jegyzetet, amelyik sorrendben az első. 

I. A fehérvári bicska 
Z W %ó#,i W %ew vóK, #6% 0y az#Zo&%e& %aayo roaz y&^&oa /̂ oA;, ^me; 

a 2%%)&oaaágr&Z %evezeféa vó%. yöbbeA; tözöM ^ytA; ya)&oaaágra ̂ y för^Mf, Aoay 
az &Zeaag))á%a^^ vó% égry ayöm/őr& /eAérváH ÁtcaM^a^ ̂ g azzaZ Zéwe%( a ^Ar5e 
^^&wfoz%^ ás ő ara^ %ew ̂ oWoZva, Aoay az &Zeaa^á%aA; /éZfgf M%cae i)óZ( ez a 
/eAérvárt 6tca&a, )ácaáozáa &öz&e á m Zé( /toyAWea, Aoay az 6(%%/t& %agry ocfvaâ  
/á6a e%/ azép rigrőmaáár WeyWf.^ (7 az gro%áoZ(a, Aoai/ eazf a rtaó?%aáaraf m & -
/oo;a, (éAáY /e^^kzoff a /ára ea 6ek aÁ%%rf % y % W az o^%6a.^ Z>6 az oá% azá^a o; 
^icat vóZ(, Aooy a Ha &ez6caJW)6 %em 7%^W 6eZe. ̂7zzeZ %eHZáfo# a %agy m % % M -
Aoz/ éa az áfeaay^a /gMrvári őtcaM^ávaf teazfe 5ów(e%t az oá%(. ̂ ÉAofy /araa^a 
az oá"% azá;á(, e^ay óvafZam ytMa%aá6a a /eAerváH 6tcaA;a 6eeaef( az oa%6a. Jlz 
oá%Á6a %em (iwW &6%y%4it, a7%em&yt6e% az^& vó(( ̂a %aai/o% me;. jLé̂ öff a /dró^ 

i Az Z, r, y nyújtóhatása más adatközlőknél ingadozó jelenségnek látszott. Leg
többször bekövetkezik a nyúlás. 

% Labiális e hangokkal (e) más adatközlöknél alig találkoztam. Itt gyakran fordul 
elő. Feltűnő, hogy inkább az elbeszélés kezdetén használta ezeket, később kevésbé. — 
Többször fordul elő a zárt e-nél nyíltabb e (e, e) ; más adatközlőktől ilyeneket is nagyon 
ritkán jegyeztem fel. 

^ Vö. több adatközlőtől: rwMyáZ, (or^o, /̂ awyöA;; — gM/wrJ/e, ötrófo, d»«zM,ó)a. 
* Vö. több adatközlőtől : Á=éceré& (ritkán használt szó, mert nem vetik a búzát, 

rozsot vegyesen). A hosszú mássalhangzók gyakran félhosszúak, néha rövidek. 
s Általánosan használt alak : dra, omdro 'arra, amarra'. 
6 Az (xZwza főalak mellett ritkán előfordul még odóa. 
^ A fogalmat általában a azáZZ szóval jelölik még (természetesen ismerik a rep#Z 

szót, de ha használják is, az nagyon ritkán fordul elő). Vö. még a spontán beszédből : 
M a ('milyen') madár az, a M oW gzáZZf Továbbá : HszdZZ&WZ 'kirepült a fészkéből' (a fiatal 
madár) ; azáZZWg má% 'elég nagy már a madár, lassan kirepül a fészkéből'. — Lásd 
a szövegben lejjebb : eZazáZZoM. 

»Más adatközlőktől csak odó alakot jegyeztem fel. 
s A -Aoz, -Aez, -Aöz ragok mellett a rövidebb -Ao, -Ae, -M ragok párhuzamos alakok

nak tekinthetők. A szövegben csak a hosszabb alak fordul elő. 
io A nyelvjárásban a zártabb : -nW, -rwZ alakok használatosak. A szövegekben is 

lejjebb háromszor a zártabb alakok fordulnak elő. 
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da 5eme%Z a ZéW;eyH az %dwr&(%. iWw&fa az oáií6a eza 6emé%Z e"a A;tAoaz(a a 
/eMrváH Zwca&áY, aa;%08 á^órve. JHfea ő 5e%Z teregfe a ótca&áf az oá"%6a, a&Zigr 
a maöar %a áZ&záZZo#. ̂ 4Aoay oM /wgra(fa a &eze6e az éa[éaap;a /eA&vár» &icaA;á;áf, 
oo%áoM%%zó6a &gé#, mica»%á;yo?».' v^Zá^á me%%ye%-e #a(%/ 6emgrye az á^e&ap;á%a/; 
az eZförőf /eAe*rvári AicaM^áf. (roWoZva aazZ, Aoay az &Zeaap;á^óZ^^ Mao{/o% Á;i /o& 
&ay%^, %Zy AaZározoZZ, áZmegfy mZág^oZ p r ó M W . vÉAoay me%( méWegréZZ, &%%/»& 
/aZ% azéM% 6emé%Z a Za&áza6a, A;öazo%Z *ZZ6((eZm6g6%, éa &erfe a AázigrazááZ, AoZy 
/ogragrgrya ŐZ /eZ vaZawt;6% m%%&áya. ̂ á Aáz^az^a &»gaé groMÓoZ^oáoZZ.^ /Zy azó% 
a Á%8/t^ác3Á%ma& ; %a /t;am, Aa aA;aro(f, iZ maraZAac )%Aáz6^^ár%aÁ;, wg-yta 
Zeawap e%greZZem AZ égrg'y %aya%i;e% /tfáca&áY, m m Zé vaay. ^Í6;eW6 /oĝ oá wtz-
^ e W a %yá;awaf. f7ayia vóZf. J(fáa%ay yegraeZ HAa;(o(fa a )%Ao&aZ ZegreZ%». /(ZóA; 
(A%e& eZ, ő Aaza %em ;á?f a ;%%yá^aZ. jBTt% a wezó% w % egay aA;óZ^ égry %aag/ er(&) 
meMeff, a7%e;5e m i W é % é;;AZre WeráZfe a rátízoZ ̂ %Ao&af. Fégr^Z 6e)ö#e& a Awvöa 
é^azaMA; & d^eZ %aayom /ázo^. ĵ zé/f az a&o; meZZeZZ 6áfoyÁxxZo( (%z€( ya^%í, 
&og%/ ;ÓZ mégrmeZeg'égFg'yé̂ , mggr/aÁ;Za ̂ ÓZ a *#zef, w^a^^ytra, Aogry a Zá%ao& eZ&Zé& 
az aÁxwtaÁ; az ereazéf. ̂ ámmZAoay az a&oZ zâ y/efZeZőa vóZf, őeZe&ayoW a zai2̂ /6(ZdZ5e, 
a Zeá/e# az eg-ê z a&oZ á; 6e?me az eadaz ̂ %%yá). ̂ azf a grazáa^a megrZáZZa, gryoraaw 
a /wAáaz&am^wfáwáZ /%(o(( a az^%Áe;re, e^ már me&ezir&Z Áozzá/ogroZZ orá»(a%^ 
Aoay megrá; Zé Ó€ze%(or, Aa me&/oaZaÁ;, oayo%#ZZe&. ̂ gzf a /tywca&a 8e wem várfa, 
gyoraa% Aozzá/ogroZ /%Z%i, & %eA%vág%)ZZ az erá<me&. ̂ 4Aoay me%Z me%áegréZZ, azaaz 
Aoay yoAaw^ ara Z# /iayáZmea, Aogry az erdő a^r%;e A^zöZ^ ê y Z^az/g%y mZáedMZ. 
J^taaé megráZZ dza gro%áoZ&ozó5a &sé#, Aoay oáame%%ye%-e ara a Ae;re vaZy aem, 
?%^ véaítZ eZAoZároazZa, Aog'y AZm60í/e% araaAe^re. ^ÉAoay oáWrZ, ZáZZa, AoZy aoA; 
e?%6ere& &ZZet a Z*&az Á̂ riíZ, 5áZorA;oát;a oóa&öaző%Z, amire az gm^ereA; /eZeZve, 
mmgryár aazZ HráGazZ^A;; ^ToZ ;áraz Ze iZZ öcaém, %em /ekz, Aoa!/ roaz Ae;é% ;áraz ? 
J9z tZZ égry &6ZyárZa%2/a, a&oZ áZZa?táóa% őéZyároÁ; Za%yáz%aA;. ̂ 4 /i'itca&a MZoraá^oZ 
v&e aazZ /eZAZZe ; ^é7%t dye% %em /é%&, á"e ára &dr%dm a 6ácaiW, AoZyAa Zé'%%^%6& 
azívegőA; éZy &»& efeZmaraá'é'&oZ aá%i, merZ %aayo% ^Aea wooyoÁ. ^ a y t a 5eZyár 
azo%?taZ /eZáZZ, ás a 5oaráázaW eZy Zá%y& e'Z&ZZ az&ZeZZ éa oaaaZZa a ayermé&%e&, 
am»Z a ayermé't %aayo% )(%z#e% megreveZZ. ̂ lz dZeZ %Zá% Â ayoZZ eay ;ó yoAár 5őrZ 
w, miveZ Aog*y 6oroA; vóZZ 6ówe%, amiZ )6íz^e% /oayaazZoZZ. ̂ a ayo% AZ oóZZ /áradva, 
Ze/e&AZZ, ág %&Zy ZéZZ m W A a aZ%Z vőf%a. ĵ fe a &oa 6eZyár &öz%Z &%%/»& /eZZörZe a 
caé'WeZ éa mo%Za a Zöő^meA;, Aoay micgwá;;%%A; eveZ a M a /^%caMt;aZ, m^& &eZZe%e 
eazZ %6&%%t &Z%t, mer /eZ/ê éazZe a mt 6eZyárZa%yá%AxtZ, ea ez %eA;it%A; ár%Zé%& ZéAeZ. 
jftre a máat& aaz mowaya ; A^e ő))itt mégr, Aa%em va% iZZ ez az #rea Aoráó, /e%eÁ;ey-
;&& /éZ ['vegyük ki a fenekét'], ea zár^%& 6eZe. [7ay »a wZZ. ̂ eZezárZá^ a Aóráó6a 
éa ó& azzoZ eZme%Ze& a 5éZyárZa%yár%Z. ő^ a %aZy /éZeZme^e Aozzá/o^oZ a W i , ő moa 
már e66e a Aorááóa eZ /o& y%fazZ^ZW. ̂ a y daz %ZöZZe ̂ /̂  ['eszébe jutott valami'] 
ás /o&Za a zae6é%$Z az e^Zeaayya /eMrvári 6tca&á;áZ, Aozzá/o&Za ma%$ a Aorá'ó, 
/e%eA^Z, ea a m W váA^a, vágroZ ra?Za égray o^a ;%A%tZ, a m m a A;eze már Á%/erZ. ̂ ÉmmZ 
a &eze^ JkwZ%A^a, az e^Zeaag^a /eÁervári WcaM;a a &eze%Z MeaeZZ. /Zy Zováó % e m 
ZwáoZZ (ZoZgrozTti, %em ZwáoZZ oya% Z%AxtZ^ vág%i a Aoráo%, a m w A%6%;AoZoZ wZ^a. 

"Vö. a több adatközlőtől származó: /a;m 'fáig', /a;ér 'fáért', ap;a;é 'apjáé'; 
a spontán beszédből : &w&orwx*& 'kukoricáért'. 

î  Általánosan használt alakok : -f%Z — -%%Z. A szövegekben is lejjebb csak ez 
fordul elő. 

is Vö. fentebb : gro%(ZoZAx)zó6a. 
14 Lejjebb a többször előforduló a W mellett előfordul egyszer : o&o/ is. — Vö. 

a yóazoZ alakváltozataival : főalak : )áazo;, ritka : ;á@zof. 
is A nyelvjárásban általánosan használt alak : ;'w&. Fentebb így is előfordul 

egyszer. 
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Zsmef eZ&eaerea"eZZ ég Aozzá/ogrof aw'Mi, Aoay 7^%ca aza6a(Z%Záa. ̂ 4Aoa</ of afr, ára 
Zé( /tayeZmea, Aoay vaZamt « W o & fereÁ"é(ZMe^ az ekzd?f cgoM^o^oM. ^ÉAoay oZ 
vereA;eZZeA% az eaay*& áZaZ%a& a /arA:a 6ew»e%Z a A;*váaaZ Z%X%)%, 7%»re a /»wca&a az 
á W /arMZ eZ&a^Za ás emsém ^gZe^a^aaz^oífo^. ̂ áz áZaZ megr»;eZZ, éa »;effé6e Aozzá-
/ooof roAawm ás m # e m a a á m Z a /iwcsW a Aord!ó6a. ̂f a^oaí/ roAa%Z Á;t az er(Ző6^Z, 
me%Z m"&om-6o&m%,, mia véa^Z e(ér(e & A%a/t?íca&a &öaaéjé(/G ̂  aAoai/ of azaZaZZ, 
M%yó(Zo^ a AorcZó, %e&iváa(WoZZ a /aZit azé(é% eay %aZy &ó%e&, me;Z^Z a AorcZó dara-
6o&ra aza^aZZ, a&tor ZáZZa mea a Ma/w, Aooy az eZy /ar&#& vóZZ, ami az ő aa;áZ 
/aZ%)á6a %aayo% öagzef&yve AazawZZe. ^BemewZ a azitkyt ZaMaáóa. ^ía a Aoráo 
széf %em aza&aZ %óZ%a, az ém meaé?% ia fowáp (arfof vóZ%a. 

II. A z aranyszőrű bárány 

#ÓZ vóZZ AóZ % e m w % , vó% eZí/ gzeaé%y caaZácZ^aA; a%%i/i aí/ermé'Á;e, mi%Z 
a roafá% a Zw&, méa aZZilZ ia Zö66 ea^yáZ. ̂ 4 az%Ző& Aozzá/o&fa& Za%aAWW, Aoay 
méaza e%%yi aoa ayárme&a eZZarZa%i %eAéz, iay ez&( AZAafárogzMÁ;, Aoay a Zea-
%aa2/o66%& /î oÁ; mé%%yé% eZazófaáZ%i. ̂ 4 8z%Zó& /eZÁ;ér^ a /i%Z, AoZy /cereagem 
maaá%a& vaZaAoZ éZy Ae^eZ, aAóZ Jkerea maaáwaÁ; r%Aára vaZó( & e%m ad%a& %e^t. 
(7ay ia wZZ, a /$;i& azof /oaa&)ZZ a az&Zó/k%e^, 6%%ca%zo^ a 6z#ZJÁ##Z, ás oZ AaZZa 
a az#Zm AázaZ. /9 a « % W mé%Z fméWeaéZf, meaazg, meaazé a %a^y wZeaem&e, (aZá% 
& m a mezo% eay ZaÁ;áaZ, ame; ZaMza6a 5áZorA;oáW 6eme%m. iáAoay méa%y»ZoZZa 
a ZaÁ;áa &a2)%)áZ, a ̂ %Aáazt%ZyáA; %ettro%ZoZZaÁ; a &a2%ma&, ás Aozzá/oA;(a& %aa(%t. 
D e ó ezzeZ mtf aem för&Zve, 6eméW a ZaA;áz&6a éa &Ö8zö%( öZZea'eZmese%. M»re a 
6e%fZaÁ;óÁ; /oaaMdA; a /i)a(aZem6erf éa &Wéazfe a aazá"a : jft )á/aá6a <;agfy, öcaám? 
^4zér( ;öf(em, Aoay %em-e /ogaá'%á%aa 6e )%%áz6oj(ár?taA;^^ jftre a gazda taé'%-
%eZ váWzóZf. ^Éme%%{/»6e% a /i^afaZemöer m á % wem o) Hcaö vóZ(, kAá( ( W W 
aAxtffa, Aoay mt Zákaz a /izefeae, m$re a aaza"a aaz( ?%o%<a ; ^a^oZ r%MzaZo( ea 
fe;ea eZZá&W ea é^ay ara%yazőr'& 6árá%yf, Aa ;ÓZ t;$aeẐ e(ZáZ. ^4 /^% W&/oaa#a, 
Aoay a Zea;o66a% /oa *;(aeZ&e(f%%, ás Aoay a m6*za( ;%Myá;a( ZáZÁ;Ma?%e/e(éaem /oa^a 
&»z%i. yé%yZea way ta vóZf, Aoay a azaváZ, aw»Z mowíZofZ, 6e%)áZZoZZa, ezérf az á/ay 
é w m % % M ^ a W á % me&&#j)fa <tz ara%</azőr'& 6árá%i/Á;áZ. ̂ áaááawZ &apoZZ e(í/ 
azéye%azóZó /%r%^áZ. ^4mtAx)f 7%e#Za#a az ara%{/azó/'^ 6árá%yA;áZ, örőwé6e eZAafá-
roazZa, Aoay ő a azoZaáZafavaZ az ara%yazőy& 6érá?tyA;át;aZ meaZept az ő az%Ze»Z. 
^Z&öazö%Z a aazá"á;áZ%Z ás eZt?wf%ZZ Aaza/eZé; éa aAoay mé%Z wé%(ZeaéZZ az ara%i/-
azor# 5áyá%{/M;át;áZ, %aayo% eZeafé'WeZZ. J\Tew» merf Zová66 %faz%t. Ĵ éZZ a aőZéí 
é;azaA:áZ%Z. ̂ e;yt6%Z a &öaaéa &%%/%& ZaÁ;áaá6a, aAoZ éaay özveay aaszoT&y ás égfy 
Zá%yÁ%( Za^ofZ a Za&ázaaa. ̂ érZ azáZZáaZ magrá%aX; éa az <5 ara^yazónít óáráM^Myá-
%a&. ^Éz özt;eayaaaza%y &ásaé^eZ a^oZ mi?%ZaWZó;ö&Me& Ae;;gZ. ̂ áz özveag/aaazowy 
Zá%g/a %a#2/om mé'Jkaze>eZZe a &%zaaárá%yZ, éa é;;eZ Á;»méW Aozzá ás wé'A^»moaaZZa 
az aram/azőHZ 5árá%A;áZ,^8 mire a ttaZa7M/%a& a Á;eze ráZajgaZZ a 6árám/&a azőrére. 
^4 y%AáazZeaé%!/ reaaeZ /eZ&AZZ, &ime%Z az iaZáZó5a, Aoaí/ eZiWAZ a 6árá%yA;á;ávaZ, 
Aaza, attor Zá#a méA;, Aoay a &taZá%y %aayo aírZ, Aoay % e m Z%Z azabaá^W a 
6ám%yZ%Z, mer ráZapaZZ a &eze. ̂ 4 ;%AáazZeaé%y azóZZ az é(Zeaa%yá%a^, Aoay ó már 
me?me Aaza/eZé, (Ze a Záwy %em Z W a 6ára%yZt6Z azaAaa'i/Zwi. .ATém/ZeZem vaai/o& 
v»M%t"a ZáwyáZ »a. ̂ TmyiZoZZa az taZáZó a^ZajáZ, eZĴ éZZe a azé^emazóZó /%r%;á;áZ, 

i« A%. lejjebb : M % . 
^̂  Yö. fentebb : /%Mz6w?'&ÓYKZ&. 
i* Yö, a szövegben többször előforduló 6(Wm/&8 alakkal. 
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mire a Mrámi/ Zd%coZ%a A;t)öff az iaZáZóWZ, ás a Aozzá(<%paf Zá%7/ ta ttayaw^Zy 
Yá%cóZ(. ̂ re a Zá%y &Zeaa%ya Waai)e(é% a Zóm/dAoz, Aoay wár caa/; %e Waye eZ 
a ;%A(íazZegr6%{/ a Zám/d(, & A;eaz(6 AZAwz%» az ara%yazőy& 6árá%yA:áZwZ. JkAoay 
mé'Á;/oÁ:fa a Zám/áf, az ó &eze tg AozzáZapaZZ a (á%yáAoz. ̂ É ;%AáazZ6gré%y %aay 6%az^% 
Á:i(ár(a a A;ap%f éza beZe/í6)Z a azépe%azóZó /%r%)á;á5a, (á%cra péY(f%Z( az ara%y-
^zóy& 6ará%,&a, %(á%a a Záwy éa végr&Z az öreaa&szoT&y. [7ay me%f6& véata az %ccá%, 
viÁ;&e(Z^e% (á%cóZva. .0azf a /aZwai o8azo%yoÁ; ZáffáA:, /eZAáóoroá'pa ^aóáZfaA?, 
AoZ Zá% 7M6ava#oA; óoZoWiMva, Aagy va% iketẐ eZeÁ; (áMcóZm, a az eaayi& aaazo?zy 
/oa;a a &e%yéra%Zó ZayáZoZ, pró6á;a % W az oaazom/Z, mire ó »g a A;e%yéra%fő 
ZapáZZaZ az aaazo%yAoaz ZapaZZ. /SzaZaZZ a m ( W & a^azowy a r%Aama%grorfóvaZ, 
Aoay ő ia M ( & W 5og8z%;áf ás rá#Zö# az %(ókó aaazo%yra, mire o ia oáafaya((. 
4̂Á;Á;or m á % (á%có# az ara%yazór^6 6árá%y, % & m a a A;igZá%y, a ^igZá%g/ %Zá% 
<tz &Zéaa%ya, az eWéaa%ya %Zá% a A;e%í/éraítZó Zapá(, %(á%a az aaazo%y, az aaazo^y 
%Zá% a rwAamawaorZó, a ma%grorZó %Zá% a mdai& aaazowy éa iay me7&Ze& 2;íaa% 
véaia az iÁccá%. jfi&or a femyZow^^ eZióe &feÁ;, epem, a&6or ;öZZe^° A;i a fempZom-
^%Z. ^az( meaZáZZa a pap, mea6ofrá%A;ozo^. JüféMZ, Aoay reTẐ éY ZereW ezé% (ivor-
T^yázó %éyZöme& &özö#, A;eaz(e az %(óZaó aaazo%yZ rá%cw/áW, <fe o ia ocZaZayaZZ. 
.Bfe /tayeZmea ZeM a M%for, Aoag/ már a pay ia fámcoZ, me?z(, Aoay reWre %<aai(fya^^ 
a yay;óf, AofyAa már a Mveji mea ig vam 6o(oW%Zva, ZeaaZáó %e^i Zégfyé% eaze. 
D e 8a)7&08, ó ia o( maraZZ. _#fe a ZempZomöitZ )övő %^y(ömeg /é(Aá6oroá'é'& a%%a&; 
Zá#á%, Aoay eZy &ia )%AáazZeaé%y aze'ygiwzóZó /%r%;á;á('w( e%%yi réwaéYeo ^^p 
iá%cra yár(f&Z, & méa ami a ZeX;(öBB, az ó y<%p;oÁ; ea M%(or)oA; ia &öazfe vaw. 
^fe az eaéaz wépfömeo ráro%(o(f a (á%coZó főmedre, W y azéfA^tzaá^áA; óte(, mire 
az eg^&z %éy etyf&Z-eaayia eay&e/orro^. ^4 ;%AáazZeaé'%2/ %em A;ímé^e a /%r%;áf, 
fowáp /^;(a, éa i^y az eoéaz %éy fá^cóZf. yá%co% az aram/azcW Wrávzy, %(á%a 
a A^a(á%y, JkiaZá%!/ %(á% az é(Zeaa%ya, az éáeaawya M(á% az aaazo%y a &é%yéra#fő 
Zayáf(aZ, aaz(á% a ma%^orZó az aaazo?mya(, a yap, a AxWor éa az eae^z /aZ%. /<%/ 
m é W e & vi^a% &i a /af% Aa(árá%, aAóZ %em meaaze #ó# a Á;iráy?faÁ; &a^(é;a. ̂ 4 &irá; 
^az( mea(á#a, /%fár( A;A%ff a fömea eZi6e, Aoay ati eze% fömeaéf vezefi, Zeayé'% 
azivea /árograyo% 6e az ó A;aa(é;á6a. ̂ á ;%AaazZeaé%y a66aAafy<a a /%r%yáZáa( éa 
az aram/azór^ 6árá%i/ <̂  fömeogeZ egrayit̂  oóóaAofyfa a fá%co(. _0Zme%,( a Hrá;i 
Áx*a(é;6a éza 6e;eZe%(eMe a A;irá)%áZ, Aoay ő az, a&i ezém viA;Á;e(Zv& fömeae( rezefi. 
A^érfe a Hrá;, Aogry ;ő;;öm 6e ezem vi^&ecZt^ (ömegraeZ, éa az ó 6?ÁaA:omor Zá%yá(,^^ 
»̂&i aoAa méa %em %evefeff, %eveWeaae mea, %e&i agraya a /eZe ̂ irá;aágrá( éa az ő 
egrai/efZe% Zá%yá(, FeZ%yi(fa(fáA; a &irá) ara%i/ A;a]Mt)áf, éa a )itAáazZeaé%i/ Zeme%( 
Yt (öme&Aez, eZőveffe a azéye%azóZó /%r%;á;á(, éza 6eZe/w;(, mire Aozzá/ogo( (á%coZ%i 
<tz araTtyazór^ 6árá#,y&a, %fá%a a A;iaZá%y, az éa"éaa?M/a, a A;é%yéra%(J ZayáY, az 
aaazoT&y, a r%Aama%grorZó éa méa eaay aaazo%y, a yap, a M%Zor éa az eaéaz %éy. 
fyy mé'%ka 6e fá%cöZva a &irá;&oafé) wávarába, aAoZ a Hrá;tiaaaazo%y Twmaoa 
Axtca^aZ %éaz(e véaia ezé% <á%coZó ZömeaeZ. ̂ y méa%2/ArZe a Árirá^Zám/2 éa a /eZe 
tirá^aáaoZ, éa mégrZéZZ a %aay ZaAx?ma, a Za&omá réazZ veZZ az ara%yazJrá 6árá%A%t, 
a &iaZá%y, Zá%y éa"éaa%ya, a A;é%yéraiíZJ Zapáí, az aaazowy, a ma%^orZó éa mégr 
éoay oaazo%y, a pay, a &á%Zor éa az eaéaz %éy. JÓZ m%ZaZZa&, eZZeA;, iZZaA;, méa moaZ 
ia éZ%eA;, Aa mea %em AaZZa&. 

i» Spontán beszédben többször így hallottam fémpZomta. Pl. ̂ Z memtywwt fémpZom-

ô Általánosan használt alak : ̂i/wffeA;. 
21 A z -{( képzős igék megfelelő alakja a nyelvjárásban : (aW;)a 'tanítja, tanítsa'. 
22 A Zám/ szó nyelvjárási alakja : /ám/; vö. több adatközlőtől: & W ó m / , Majyy-
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III. A kotlós 

.0%/ azegré%i/ /$;#&%% pór (eZ;eg %wca(eZe%aégr6e éZve, egrag/eZZeM, W Z ó éa A%azo%é( 
^o;óa vóM az ögazgg vaayoMoA;, ame;e( a /t;afa( aggzo%y %ágza)á?Wéa6a Á;ayo(( a 
^ereaz&mTM/dMf. ÓA; eazfef égry mzza%( 5%(of aZá, az áay afá ZeZZéA; éa %agry%eAezem 
várMA;, Aoay a &o(W ^t^öfcae a Awazomeoy (Zarap (o^áaf, amtőe ZáfZáA; az ó 6oZ(Zo-
gr%ZáaoW. ^4miA;or eafe áZomra Aâ ZoZZáA; /e^eZ, wywavó Ae;;e&e% Aozzá/o&ZaA; 
(ArvezaeZ%», mieZoZZ eZaZWfaa wóZ%a, Aoay wtZ ta véaz%6& ó& a66óZ^^ a Á;oZZóa;;a 
catrÁ;̂ 6̂ Z, Aa az %a^yra mégr%ó.^^ ̂ 4z aaazoMy /eZZeZZe a MrcZágf, mi/e a /ér^ íay 
váZaazóZZ ; .FeZeaéoéM?, Aa eze% &$aca$rA;éÁ; o;a% %aag/ra mga%i/ó%eÁ;, Aoay eZaZ-
Aaaa%&, veaz%%a 6eZ&Ze eay maZacoZ. ̂ 4z weoy&ó, a%%aA; Zeaz HamaZaca;i. ̂ 4 maZaco-
&a^ eZaaay^A;, reazü^a 6eZ^L &%/ 6or;%(. ̂ 4 Aor;^ wea%6, a?ma& Zéaz ̂ tza^or^a, 
aazf gZaaay^Á; a véazi6%X; érZe eZy Á;tgca^óf. J.z mea%6, ara veaz%%A; AámoZ, véaz#&& 
eZy A;ocat(, & ma;á ém /%varoz%t /oaoA; veZe ;ár%t. .03 Á;ereaeJk )ó y&szf, azéyew 
/ogro& r%AáazA;o(Z%i, )ŐZ éZ%%t, cai%áZ(aa6%%A; azey AázaZ, aazZaZ az^y^^ 6e&%(oroz-
z%&, (Ze azérZ, /eZeaéaem, arra &érZe&, AoZy Aa ma;cZ azo% a yarZom meay%%^^ 
/eZ/eZé, amt ZwáW of va% a vároa Zővéöe, AáZ oZZ azer azá; Zé, Aa mgry%6 a Z&AéZ, 
mer* a?ma& a azeaé%y Zó%aik weAéz Zéaaz a yarfom /&Zme%W. jÉffe az aaazo%y meA:-
azóZaZ, oaz mo%aya a /ér;é%eA;, Aogry é% %em azáZoA; Ze, me/f már eZeoef ayaZoaoZfam 
^Mt;ófa éZéA;. _0Zvéare azér va% ZcwKMÁ;, Aooy mayem /eZ a yarZo% %a. D e a /ér; érzeZZ 
^ %emZéfezo ZóvaZ éa aa;%óZ(a %aayo%, a ő ezér( áZZa%(fóa% aaz( Aá;foaa#a, Aofy 
azá;o» Ze a yar(o%. D e a /eZeaéA; Aa;(Aafa(Zam maro# áa were*;e% Á;tfar(o(f az eZe%W 
áZáaa meZZe((, éa oazf Aa^fograMa, Aoay ő 6tzo% %em azáZ Ze. jftre az áayo% a &é( 
/iyafaZ yá/" ̂ özöf raZóaáaoa yárm;aáaZ för( A;». Jüféa d%& of(am m;oaA;oZfaA;, o<Z(f»a 
az áayoA; aZóZ Aa%azof( a W Z ó % a & a Aa%a;a, Ao(y Â /(â o <% ca*r&é# a (o;áza6óZ. 
^4 w;a<faZ (owáp farZoff, %^yaM%ytra veazê éYfeA; éa vere&e#e&, Aogry a rozza%f ágry 
öaazeaza&a#, ráeakA; a ArofZóra, mea<ZöaZőZ( a W Z ó , őaazeZörf a (o^áa, ás véae ZeZí 
a %a(y Zer#ezagfea%e&. ̂ ámt&or a /&) /eZdZf éa wéaZó^a, Aoay meacZőgZö^ a W Z ó 
éa öaazeZörf a Zo;áa, tZy azóZf a /eZeaé^éAez ; jváfof, /eZeaéaem, Aa oW azo% a yar&m 
ZAazáZMZ voZ%a, a ?m azép (ár%yü%A; vaZóra váZf vóZwa. 

IV. Szűkszavú János 

FóZZ éYy /öZ<f6trZoÁ;oa, a%%at vóZ( efy &ocaiaa. [7(y Aí/fá&, Aofy ^z^A^zavit 
<7a%oa. ̂ ccér a /öZcZ6»rfoA;oa /eZeaéae mo%(a #z#&aza%w Já%oa%a& : /ogr 6e a A W ó 6 a 
&g WayéZ őM^e^gf az áZowzáara, é% woa^ áZ^ő^yéÁ; a %<WrewméZ %yara7%». ̂ 4 Jáwoa 
azóf »a /oao<ZoW, 6e/oA;fa a Zova&aí a Aw(ó6a éa HAa^Zoff az áZowtáara. ̂ 4mt&or a 
grazcZa^azowya Zé&eZ( a Am(óri2f, aaz moWoffa a ̂ z^t&azavw Já%oa%aA;.' %em ( W o m , 
m»&»r (gré'̂  maaza, á^ w»Wé'% eaê rg, w»eZó( Aaza;ö%%6Á;, mé'A; /ogrom ír%», Aoay 
m ^ o r éa Aá%i/óráat vo%a(Aoz W )ö%%t é/fem az dZomáara. D e %aayo% &érem, 

23 A -6óZ, -bőf rag általánosan használt nyelvjárási alakja zártabb : -WZ, -WZ. 
A szövegekben is ez fordul elő túlsúlyban. Kétszer előfordul a nyíltabb alak is : a6öóZ, 

?* A nyelvjárási alak : wg^wyő. A szövegben a több ?%eg%ó alak mellett egy 
esetben a mégm^J is előfordul. 

25 A nyelvjárásban az igék jelentő mód jelen idő többesszám első személyű 
alakja egybeesik a felszólító mód megfelelő alakjával (lásd a szövegben is egyszer kissé 
fentebb : camóZ6oaMm& 'csináltatunk'). Vö. még a 19. jegyzettel. 

2* Vö. a több adatközlőtől feljegyzett : M*o(f, Mmwz&, méMí aZa&oA;AxzZ. 
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Jd%og, 7wx%/ mígr oáa Zéazét, M^Wére,%«oyow.t:ioyázzoMa& a /érjemmeZ egrgr0(M, 
^7re #z#&aza%% Já%oa 6óZm(oM ^ y ^ Z (% /e;é%eZ, ?/íw( att â zf ata?-^ vóZ%a azzai 
mo%(Za%t, Aoay mm(Zere woi/ázm /ogr%at. jBZoveMe a Á;öföaz&ö(Zegé^Z ['nadrág
kötésbőr] a (foMzaca&ó;áf, ás meHő#ö#e a rö%;»(gzár% pi^ájáZ, éa ydcaapo(( 
a Zova^ra, ezg 5a%(f%^óZ( WacmAaza/eZő. Jó i(Ző feẐ  éZ aöWa, a/%ía az a^gzo^ya 
Ző̂ őZéf &%Mö#, Aoay w»ő%My6M t» érZe az áZo?%áam. /9z%Jkaza%^ Jáwoa a Ző̂ őZef 
eW?%Wa, 6e/o&f« a Zo%)a&af a Amfó6a, &»me%Z az áZo?Maara, W r e Hgvár(a(va 
6ero6oaoZZ a vo%aZ. JTtazdM 6eZWe a aaz(Wgzo%!/a, éa /éZ#ZZ a Awfóra. Maj(Z mttor 
eZi%(Z%ZZa&, &ta i(Zó m^Zva agz momoya ^z^^azavá Já%og%aA; a aaz<Zaagzo%ya : 
jfi i2;aáa va% o<ZaAaza, Jámog? Já/zoa ere íay táZaazoZf; aemwiMZöMöa, caâ r 
a AeíZváZf Mzórzó /k%Zyá%A; méo&'öoZöM. — T̂ércZi Já%oaZóZ a (/az(Wgzo%2/a ; jf$6e 
(Zö̂ Zög may a &(Zt;áZ( Aázprző t%Zyá%Á;f . & % «7á?zoa «gz( /eZeZZe, Aoay möyáyéZf. 
J a m A térá* az aaazo%y : ̂ o á; Aoay eaé'( wéa^ J%fire ő a^zZ /eZAZZe, Aoay 6eZeM# 
a 8zaZmaAxizaZ6a éa az mégr aywZZ éa a t%fya &%/ éaeZ wéa. ^áttor aaz 7%o%gM/a 
az aaazo%y %et» .- .03 éag/eo %em éaeZ méa ? D e ̂ e % — mo%a!/a Já%oa — meae^é# 
a (ZoM%yya)Za $8. ̂ ér(Zt az agazo^y $amA : .0améo wi ê éY méa^ — Mege^éYZ a 
&aaZ^ ia. - ̂ a mttor éoeZ méa? — téríZi az ágazom/. JHfo%aya Já%oa ; ^;eZ. Jl&&or 
az aaazo%y eZor(ZíZZya maaá(; fZtaze% attor a ta^Zé;6a Weeoéf w % W é % , &öaz(e 
a /ér;em w. Jlf̂ re AS'z^tazav^ Já%oa aazZ /eZeZZe ; 7aé% a /érje ia. ̂ á véareAáyZó 
Ze/oaZdZZa az óaazea m a ó e'a maoZZam vaayo%^, am» meawzaya^, mégr ez a ̂ éf Zó ae 
a wtaaáé, a W f moaZa% â)foÁ;, ez ta Ze t;am /oaZáZva. jE7zé% azavaA^aÁ; AaZZafára 
az aaazo%í/ a azt^éAéaz Z:ayoZ(, éa ̂fẑ A;azai;% Jávtoa AáziaaazoMí/áZ az dZomáar'áZ 
AaZ^a mZfe Aaza. 

V. Bolond Bohóka 

Fó( eagry áaazo?wá& eZy /»;á ; ^oZo%(Z .BoAó&á. Z)oZaoz%yt ;á/f. ̂ íz eZaó 
%áp eay aom6oaf^^^ tereaeZf, oaz( mi tor og/öf Mzá/eZe, á azáZ/MátázaZóá aziWd. 
^mtAxw Aázáme%(, az é(ad%%2/(* dazf &&áéaz(e főZe ; %á /tjam mtZ tereaféZ f 
y^az mo%&* <& /»)(*, Aoaí/ eay aoM&6oaí#Z, ̂ [mitor Mza/eZe ;öZfew,^^ A azáZmd&dzdZoa 
azwrfam. Jíz <*%%!/(* aazZ mo%Z@ ; (), Ze^ ̂ oZo%(f _BoAó"&d, m é %em a taZayoZAo 
az%rZd(Zf ̂ o Z o W ^oAótá aazZ /eZeZZe, Aoay wá;^ %ca camói)(* mőa6or.\Máa$Á; %dp 
ta eZme%Z. ̂ ttor wea égray ete*;aa(*( AozoZZ éa d tdZ<*y;áAo azwrZá. Z)e %em WrZá 
éa oZ M Z M . Jlfitor MzáérZ, dazZ téróZéazZe dz d%%ya, Áoay %o, /»;dm »%»f A:ereaZéZf 
Jüaz #&o%,Zd, Aoay egrgt/ eteváadá, (Ze %em 6 W á m , oazZ oZ AdZZam. ^íz d%%ya daz 
»MO%Za, Aooi/ ó Ze 60Z0W BoAóM, ?%é %ew töZZé rá mdá<fz4aoZ éa /oWá" ooZ%a^ 
/eZ d vSZZdárd. .BoZoMÓ" ̂ oAótá daz mo%Zd, Aoay m a ; %ca camá;d mőator. ^! Adr-
md<f»^^ %dp %a eZme%Z, éoi/ 6ox%y<tZ tereaeZZ. ̂ azZ d váZZörd /o^Zd éa eZAoazZd Adzd^ 
<Ze %em 6 W d , oazZ oZ AdZZd. JCmtA-or AdzdérZ, téráeazZe dz dfmi/d, Aogy %o /i;dm, 
miZ tereaZéZ. Jfaz ?MOMZd, Aooy eay 6or%y%Z, (Ze wem 6»rZdm, oazZ oZ z&dZZdm. ^íz 
d%%yd daz /eZeZZe, Apay m é %ew A;öZZé d %yd&8rd töZeZeZ éa z;ezeZZe(Z # ó W ̂ dzd. 

z? A M szó hangalakja a nyelvjárásban : fo. 
8̂ A szabályos nyelvjárási hangalak: (yyöm, gryövöt, gryö̂ gt stb. í,. feljebb a szöveg

ben is. 
2* Spontán beszédben többször f» alakban hallottam, pl. : f %%/e;/d fi W 
30 A nyelvjárásra az Z kiesése nem jellemző, de ezt a szót W m z alakban jegyeztem 

fel : Jó wdwá Aá /ogdáőaöff &e(ár(á?tá. Lejjebb a szövegben is előfordul. 
sí A d az t előtt általában gi/ lesz a nyelvjárásban, pl. á(%%/Mfr de vannak kivételek 

is, és egyes szavakban kettős alak mutatkozik : gyt/ó ̂  (f»/ó ; grymwye; ritkábban 
dmMye. — Vö. a szövegben lejjebb : Mggryepyt/:. 
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jBoZoW .BoM&d <̂ az mo%fd, Ao^í/ ?%d; %ca carna;^ ?%áaA:o?'. ̂ ! Má/ye^Á; 7íáp ^ 
6Z?Me%(, á^^or m&y e(y azéj) ( ö % ^ ^ Á-ereaeff, A-öfekf &Ö6ÖM d %yd^rd, oazf <&(%/ 
vezeMe Adzd/eZé éza 6eA-öMe d ^aaz^^á^^ éa az6%öí dd^oM efe;6e. ^imiA;or 6eme%f, 
daz( A;&díeazfe dz <*%%yá, Aog'y %o /iydm ?mf Xrergâ gZ. /Szép 7ö%y( ̂ argafem, &g&ö#e?% 
dz ó%d, (e#em eZe;6e az6wf. ^íz á%%yd Agz mo%(d, W y Aoz 6&, ;ó Zeggz ez %e6# 
/eZeaégrg(f%ê . ̂ 6 ia &oazfd. ̂ emaoÁ:ö/'á TMé'gf ia eaM^eX:. JVemsoMrd Ze(f égr̂ / ?MWÁi 
Zcí̂ zi, á66d Ő W ^ ^ m&AÍWát.^s vítW' jBo(b%(( BoAó&d m # f ^ W met MróaZeyé^f. 
A y /&fö% o( róf eyy dcxyZöf A;%fya, ogzf rői;icaonfoMd A /og#. (7 daz AiMe, Ao^y mé&-
A(*ráy;(* á; oáa^^é %6Á:» d f y % W . JÍAog'y ?M6MfőÁ; dz ?%&m, Md(2/ aő/ ro%^^ éa A 
<%ydaZeyé%( Zerd^fd d /ocZre, W y aőrog %e ZegryéA; d ctpő;t. j^i&or ô dé/feA;, Ze%7k^ 
dz dazíaZ weMé éa eMeA;. J!A;&or % e m ao&őrA ;ö(feA; ^Azd/gZé, rö;oA; eafeWe# éa /éZ-
we%(6^ ê i/ %dfi/ /örd. ̂ gry d;(óf ia v»MeA\ TizeTt&éd öeb/ar A /d dZa ̂ eretécfaf. 
^4 JBoWff J9oAóA"d dz d;(ó( Zee%ye^e éa egry 6e&/örMd& d /e;»re ea&((. ̂ 4z of md/df(, 
d (ö65i ekzdZá#. ^4z áz efy ^Wig üazf H j d W d %(d%%o&!, Aogry %e azdZd^ydfoÁr, 
6?%6er Zó(, &effő Zóf. [Ti. ijedtében a w f helyett (ó̂ -ot mondott.] Fégri. 

VI. A lusta fiú 

Fóf egrgri/ d&gzo%Mát efi/ /i^d. ̂ dgryo Zwafá i;oZ(. ugrasz %dp % e m camö/f 
6é'mmi(. T$zeM^éf évea &om6á% áz á%%yd eZ^^Zfe %?ifagfof próWm.s? ĵ (y ̂ er6Á;er(Ző 
Árözőyé66^ ér( & of Ze%%, ̂ o%joZÁwzo(,^^ Aog'?/ mi &smaZ;o%. ̂ ^ o r (%fA?%6M( Aozzö 
#%/ aóa é@ A;&(fé8z(e, Aogfy mt)é Wa%(. J[ / % ) % eZmeaéZfe, Áo<%/ mi förfé%( veZe. ̂  ada 
ász mo%(d %e&», Aogry %e 622a%^o%, má)(f ő aegríf d 6d)á%. /íaz ?%o%(d %őH, Aogrf/ 
it);ö% d Aőfard, éa eMazt ó( dz drd%y6á%yd (e(e;ére.̂ ^ Jf /t;%Á /eZ ia %((, d ada me&-
Á%r^eazf6 főZe, Ző#yd-e wégr d /öWőf. ̂  /»;% daz moM^d, Áogry m^r Zgffyd ás W A ; 
/ő%(g6 rap%%^ W é . Jf egri%( w e ^ W é a z ^ e (oZe, Aogry Zá%d-e mégr d /öWe^. J[ /i;% 
daz ?MOM(d, Aogry 7%ár %em. f̂&Ax)r daz wo%(d, Áofí/ cawaazow, drrőóó^^ d Aö(d%. 
jB^&or d ada d kt;6gó6e 7%e&/<W%f,*3 éa d /^%f (eveMe d Mfőró. !̂ /$# efi/ aze%ea 
fwa&órd eae((. ^íz dgryt)ek;e MZoccad%(. ^íz e)%6e)-& dz d%%y@%dA; A;»;d6af(dÁ:, dz 
d%%yd daz moMfd ; »&%/ ;ör, d H waw joZgroz#. 

KERESZTES K Á L M Á N 

32 Megítélésem szerint a nyelvjárásban egyes szavakban az Zy-es és a ;-s ill. f-es 
alakok tetszőleges használatnak : Zyám/ ^ ZaMi/, f)̂ f3/6gr ̂  66fe<f, tZfyew r^ »;;'eM, aefi/g?^ 
ae/em, bar lehet az is, h o g y a )-s alakok m é g egyelőre a beszédkörülményektől függő 
variánsok. 

3* Bitkán előfordul a /aazo/ alak is. 
34 J W alakban is feljegyeztem. 
35 A még' igekötő g-je általában hasonul az utána következő mássalhangzóval. 

Megfigyelésem szerint a A-val ritkábban, pl. : máMaZf, ritkábban : méMaZf. (Yö. N y r . 
WII, 88 : mGAAafoA.) 

s« A szövegben többször előfordul vóf alakban. L. a 30. sz. jegyzetet. 
37 A főnévi igenév képzőjének nyelvjárási alakja : -m/». 
s* A palatális hangrendű szavak egyes szám harmadik személy birtokos személy-

ragjának szabályos alakja : -», -/$.- teztőe, gyürJ/t, fg(e;t, Mi/gfW, wvegrt, zaeb*. 
3» Feljegyeztem gromfo&oz*̂  alakot is. Vö. a 30. sz. jegyzettel. 
*o L. a 38. sz. jegyzetet. 
4i Amennyire meg tudtam állapítani, a fogalomra inkább a azáM igét használják, 

de a repüZ szó is elterjedt. 
*̂  Az ar/a szónak két változatát jegyeztem fel : őrá, árrá. 
*3 L. a 35. sz. jegyzetet. 
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