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A palóc illabialitás történetéhez* 

7. A probléma. — írásos forrásokból módszeresen még nem próbálták 
vizsgálni a kutatók a palóc nyelvjárások illabiális jellegének újmagyar kori 
történetét. Erre a feladatra vállalkozom most, fölhasználva más célra gyűjtött, 
túlnyomórészt kiadatlan nyelvemlékanyagomat. 

Csupán megterheltségi kérdés-e a palóc nyelvjárások közismert illabialitása 
(erre: BALASSA, Nyj. 75—96; HoRGER, Nyj. 76; KÁLMÁN,MaiNyj.26; BENKŐ, 
Nyjtört. 88, 89; KÁLMÁN, Nyelvjárásaink 81; IMRE, A mai magyar nyelvjárások 
rendszere 71, 121—2, 155, 186—90, 348—59, 369, 372 stb.)? Elég-e csak azt 
észrevennünk, hogy e nyelvjárásokban a palatális ajakréses hangzók megterhelt
sége nagyobb, az ajakkerekítéseseké pedig arányosan kisebb a nemzeti nyelvé
nél? Ajánlatos óvatosnak lennünk, mert ez a tétel némely középpalóc nyelvjá
rásra vonatkozólag — például a Börzsöny vidékén — nem állja meg a helyét. 
Másrészt vannak olyan palóc(os?) nyelvjárások, amelyekben ez az illabialitás 
nemcsak megterheltségi, hanem fonémarendszerbeli eltéréseket jelent vagy 
jelentett. A felvidéki Nagyhind (Vel'ké Chyndice) és a bácskai Bácskertes 
(Kupuszina) nyelvjárásában a közelmúltban még hiányoztak a palatális ajak-
kerítéses fonémák, s ha m a már ejtenek is ezeken a ö- és %7-féle hangokat, most 
is kérdéses, hogy önálló fbnémák-e ezek, vagy egyelőre csak az ajakréses 
palatálisok fakultatív mellékváltozatai (vö. KÁLMÁN, MaiNyj. 17; IMRE—KÁL
MÁN: M N y . XLIX, 520—1; BENKŐ: M N y . LVII, 409—13; IMRE, A mai magyar 
nyj.-ok rendszere 71,369—70). 

A mai és tegnapi rendszer ismeretéből újabb kérdés fakad: mennyi a 
konzervatív megőrződés, és mennyi az aktív változás, az illabializálódás a 
nagyhind—bácskertesi nyelvjárástípus e jellemző sajátságában? Bár vannak 
más vélemények is (pl. IMRE—KÁLMÁN: M N y . XLIX, 520—1; KÁLMÁN, 
Nyelvjárásaink 39; DEME, NyatlFunk. 119), BENKŐ LORÁND elképzelését való
színűbbnek tartom: „részben eredetibb f és g illabialitásának megőrződése, 
részben a kettőshangzók tiszta illabiális irányban való fejlődése, részben pedig 
analógiás indítékú illabializáció útján jött létre" (MNy. LVII, 409—10). 
Ehhez csak annyit fűzök hozzá, hogy ha elfogadjuk, hogy e nyelvjárástípus 
magánhangzórendszeréből valóban hiányoztak a palatális labiális fonémák, 

* E z a tanulmány a Szegedi Tanárképző Főiskola 1967-i tudományos pályázatára készült. 
Szövegén alig változtattam, főként csak az újabb szakirodalommal egészítettem ki. 
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akkor ez az „analógiás indítékú illabializáció" a legtöbb esetben nem más 
mint az idegen nyelvekből, a nemzeti (köz- + irodalmi) nyelvből vagy más elöl 
képzett, ajakkerekítéses fonémákkal rendelkező nyelvjárásokból ilyen hangok
kal átvett szavakban, morfémákban végbemenő hanghelyettesítés. Úgy 
vélem, ezzel a nézetemmel nem állok messze BENKŐtől. Abban meg már teljesen 
egyetértek vele, hogy az illabialitás ezeknek a nyelvjárásoknak eredeti, a 
XVII—XVIII. század fordulójánál jóval régibb sajátsága. Ezek a tételek 
rendkívül valószínűek: mégsem szabad elhallgatnunk, hogy egyelőre csak 
föltevések, hipotézisek: nincsenek még bebizonyítva. 

A nyelvjárástörténeti feladatot BENKŐ LORÁND így vázolja: „lehetséges, 
hogy egy hajdan nagyobb kiterjedésű, erősen illabiális jellegű magyar nyelv
járásnak (amely korai nyelvemlékeinkben nem egy nyomot hagyott) a közép
kort túlélt töredékével állunk itt szemben". — Mekkora volt ez a „hajdan 
nagyobb kiterjedésű" illabiális nyelvjárás? Hogyan bomlott meg ez a sajátsága? 
BENKŐ így folytatja: „... egyelőre nincs — és az is lehet, hogy nem is lesz — 
birtokunkban olyan nyelvemlékes anyag, amely akár a nagyhindi-kupuszinai 
nyelvjárástípus ősére, akár e típusnak az elszakadás utáni kettős, elkülönülő 
fejlődésére forrásanyagul szolgálhatna" (i.h. 410, 413). Valóban nincs olyan 
emlékanyag? És ha van: hogyan kell kifejteni belőle a régi nyelvjárási valóságot? 

2. A nyelvemlékek nyelvjárásossága és olvasata. — A magyar nyelv
járástörténetben már közhely, de mégsem lehet elégszer ismételni, hogy a XVI. 
századtól kezdve nincsenek nyelvjárási, hanem csak nyelvjárásos emléke
ink. A nyelvjárás legföljebb át-áttör a nyelvi norma vagy normák irányította 
írásbeliségen. Egyetértek BENKŐ LoRÁNDdal: én sem hiszem, hogy — tegyük 
föl — a XVII. századból ránk maradt olyan nagyobb nyelvemlék, amelyből 
teljesen hiányoznának a palatális labiálisoknak olvasható betűk. D e a borúlátó 
végkövetkeztetéssel már vitába szállok: egy-egy nyelvjárás illabiális volta vala
miképpen mégis benne van az írásos alakokban. A történeti hangsúlykutatást 
is beleértve (!), aligha tudnék olyan fonetikai jelenséget említeni, amelyet az 
írásos források felől egyáltalán nem tudnánk megközelíteni. Csak a megközelí
tés hogyanját sikerüljön kidolgoznunk! 

Én is úgy sejtem, kudarc fenyegetne, ha a levéltárakban csupán épp 
Nagyhindre és Bácskertesre lokalizálható emlékekre vadásznék. Ehelyett azt 
vizsgálom meg, hogy az egész palóc területen kelt nyelvemlékek hogyan jelölik 
az egykorú norma szerint labiális és illabiális palatálisokat. A különféle jelölési 
típusok megállapításával szoros kapcsolatban törekszem föltárni a mögöttük 
rejlő nyelvjárási valóságot. Vagyis hát részint bizalommal tekintek a nyelv
emlékekre: valahogyan mégis bennük rejlik a nyelvjárás; részint kétkedés
sel, mert bennük lehet ugyan közvetlenül is, de más kutatókhoz képest sokkal 
inkább számítok rá, hogy a nyelvjárási hangzás közvetlen leírása helyett túl-
kompenzálásos alakok utalnak rá. Persze, közismert dolog, hogy valaki az 
anyanyelvjárását akár beszédben, akár írásban „túljavítja", mértéken fölül 
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helyesbíti, és így hiperkorrekt alakokat hoz létre. N e m eléggé ismeretes azon
ban a kutatók közt sem, hogy ez a jelenség egyáltalán nem ritka, sőt bizonyos 
esetekben fő magyarázó elvvé emelkedhet. 

J. A nyelvi norma rövid története. — Mihez viszonyítva minősül egy 
nyelvemlékadat labiális vagy illabiális jelölésűnek? (Az, hogy ilyen vagy olyan 
jelölésű, még nem jelenti okvetlenül azt is, hogy ugyanolyan olvasatú is!) 
Nyilvánvaló, hogy nem lehet csak a mai köz- és irodalmi nyelvi normához 
viszonyítanunk. Amennyire ez m a lehetséges, föl kell tárnunk az adattal egy
korú normát vagy normákat. Csak az egykorú normá(k)hoz viszonyítva derül 
ki, hogy egy nyelvemlék adott jelenségében valóban a nyelvjárás tükröződik-e. 
E normát, illetve normákat 1961-ben főleg a régi szépirodalomból és a gram
matikák nyelvhasználatából, valamint az egykorú nyelvtanok megjegyzéseiből 
kíséreltem meg kikövetkeztetni, fölhasználva természetesen az addigi szak
irodalmat is\ A z azóta megjelent szakirodalmat átnézve úgy látom, hogy fel
fogásomon nem kell sokat módosítanom. A magyar nyelvi norma 1550—1850 
közti történetét a következőkben foglalhatom össze: 

A centralizált királyság, a politikai központosulás nyelvi vetületeként már 
a XV. században megindul a nyelvi központosulás, a normaképződés (így 
KNiEZSA: I. O K . IV, 475—6; hasonlóan BÁRCzi: uo. 474; Uő.: DEME, Nyatl-
Funk. 324—5; Uő., A magyar nyelv életrajza 188; stb.). Korábbi felfogásomat 
(pl. M N y . LI, 87—90) magam is így módosítottam. 

Ez a folyamat a XVI. században sem szakad meg, noha alapja, a köz
ponti hatalom megszűnik. Helyette ugyanis más egységesítő erők lépnek föl: 
az egész népet átfogja a nagy önvédelmi feladat, a török hódítás elleni küz
delem, másrészt kialakul a kisszámú, de főként a keleti országrészeken már 
önálló ideológiájú magyar polgárság. A magyar árutermelés központjai (Ko
lozsvár, Kassa, Debrecen) ennek a folyamatnak a gócai is egyben (vö. 1955 áp
rilisában az ELTE-n „Irodalmi és nemzeti nyelvünk kialakulásának kérdései
hez" címen tartott előadásom. Kézirat). A XVI. századra vonatkozólag már 
azok a kutatók is elismerik a magyar nyelvi norma létét és hatását, akik ennek 
a XV. század nyelvében még nyomát sem látják (vö. DEME, A XVI. század végi 
nyelvi norma kérdéséhez 90—1). 

Senki sem állítja, hogy ez a nyelvi norma a XVI. században éppolyan 
jellegű volna, mint a mai. DEME tehát ámyékbokszolást folytat, amikor ilyen 
nézetek ellen hadakozik (i.m. 4, 90—1). Ez a korai norma aránylag igen kevés 
jelenséget kötött meg, tág teret hagyott még a nyelv földrajzi tagolódásának 
az érvényesülésére. Se szeri, se száma a régi normán belül a vagylagos változa
toknak. 

Merre fejlődik tovább egységesülő irodalmi nyelvünk? Miután a köz
ponti hatalom nem tud ellenállni a török terjeszkedésnek és a feudális anarchia 

i E nagyobb kéziratos munkámat hosszú ideig meg lehetett tekinteni a M T A könyvtárában 
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bomlasztó erejének, a polgárosodás csirái sem szökkenhetnek szárba. Ezért 
ha a normalizált nyelvváltozat nem áll is meg egészen a kibontakozásban, 
és a népünket átfogó érvényűvé sem válhat. A z országosan fakultatív válto
zatok átértékelődnek egy-egy táji norma alakjaivá, s e táji normák kivetik 
magukból más tájak változatait. A norma három provinciális normává való 
szétesése, de ezeken belül egyben előre mutató szűkülése, szigorúsodása, tehát: 
fejlődés és elszigetelődés dialektikája jellemzi az 1650—1750 közti száz eszten
dőt (vö. BENKŐ LoRÁNDnak 1955-ben tartott egyetemi speciálkollégiumi elő
adásaival, továbbá Uó., Felvlr. 53, 96—9 stb.; TÖRÖK GÁBOR: M N y . LVI, 
216—9). A z erdélyi, a tiszai (másként: Tisza melléki, tiszántúli) és a dunántúli 
(Duna melléki, „felföldi") normaváltozatok azonban már a XVII. század 
második felében sem egyenrangúak. A XVIII. század második felében aztán 
a „Tisza mellyéki" egyre inkább fölénybe kerül. Magába olvasztja, maga alá 
gyűri az erdélyit, s a XIX. század első harmadában az amúgy is alárendeltebb 
dunántúlival szemben is végleges győzelmet arat (vö. BENKŐ i. előadásai és 
Felvlr.). 

A magyar nyelvi norma történetének e szétágazó és újból összecsomózódó 
szövevényéből kell most már a labialitás—illabialitás viszonyának szálait ki
dolgoznunk. 

J. 7. A z e~o. — A XVI. század második felében a m a inkább illabiális 
nyelyjárású területek nyomdáiban is a maihoz hasonló az ö hang megterhelt
sége — ha nem is ugyanazon moríemákból adódóan — (pl. Heltai kolozsvári 
műhelyében); sőt egyes észak-magyarországi nyomdák termékeiben erősebb 
is (pl. Klősz Jakabnál, Bártfán). Nemcsak a XVII., hanem a XVIII. század 
némely nyelvtanírója is észreveszi, hogy a régi magyar „könyvnyelv", azaz 
irodalmi nyelv labiálisabb, mint az, ami a XVIII. század második felében ural
kodik keleten, és tesz szert tekintélyre nyugaton is (vö. FŐLDi, Gr. 64—5; 
továbbá SzATHMÁRi, Régi magyar nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyel
vünk 134,158—9, 210—1 stb.). A XVI. századi erősebb labialitást véleményem 
szerint nem indokolják eléggé a déli ö-ző területről keletre és északra özönlő 
menekülők (ezekre lásd PAP? LÁSZLÓ: III. Kongr. 337—8; SzABÓ T. ATTILA: 
PaisEml. 72; BENKŐ, Nyjtört. 20; BÁRCzi: DEME, NyatlFunk. 324); valószí
nűbbnek tartom KNIEZSA magyarázatát (I. O K . i.h.). — A három táji színezetű 
norma közül a XVII. században már az erdélyi is jóval illabiálisabb mind a 
XVI. századi országosnál, mind a Duna mellékinél (vö. TÖRÖK: M N y . LVI, 
216—9; irodalom ott, továbbá Szathmári, Régi nyelvtanaink 376, 418). A du
nántúli regionális irodalmi nyelv ö-zése (vö. BENKŐ: M N y . LII, 273; TERES
TYÉNI: uo. 279—87) elszigetelődik, majd úgy hal el a XIX. század közepén, 
hogy sok alakja — akár vagylagos, akár mellék-, akár főváltozatként — be
olvad a tiszai alapú egységes magyar irodalmi nyelvbe (1. TOMPA: RefNy. 
321—4; BENKŐ: M N y . LII, 271—9; TERESTYÉNI: i.h.). 

Bár az idézett szakirodalomból is megismerhető, és e~ö viszonylatban 
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a normákon belül eltérő szavak listája sokkal terjedelmesebb, tájékoztatóul 
mégis hasznos lesz, ha közlöm egy XIX. század eleji kiadatlan kéziratnak 
(Orsz. SzéchKvt. 1816—29 közt, QuartHung. 902/7—17) a dunai és a tiszai 
irodalmi nyelvre vonatkozó egybevetéseit. A z első mindig a dunai, a második 
a tiszai alak: j&%?f-ifa?f, /&&%# —/Wezz, 71W<Wem —7w/"#We/M, J&%?#/6 — 
Tbpw/á?, #%Wf(ye—fgfjáf/e, Fo/w-Kez-fJ, Do/Mofö/--Z)#Mfff/', J^ókcWef — 
jEr&g(/6, jfocjay —jfefj&y, ̂ OMmg/6 —J9g^7M^/áy, tűrnöm, ̂ «ö^... — 5"w^em, 
a%ZfMê ..., ̂ zemö&öA:, jze/Mo/W&of [így!] - fzewö/^eA;, ^zgmö/^e^g^birtokos 
személyragos alakok: AioM̂ vöA:, Aew^eroA:, Er/rő/^ő^, 7!e&mfefJ&, jzmö/r — 
^ö»_yy^, Árew^reA:, E^o/rjeA:, TleArM^^A:, &me/r stb. (vö. még A D AMI, Aus-
führliche und neuerláuterte ungarische Sprachkunst. 1760. 88, 90; VERSEGHY, 
Proludium... 1793. 67; Ismeretlen szerzőnek — nem azonos a fentebbivel 
-a kézirata 1817 körül: Orsz. SzéchKvt. QuartHung.902/19—20; GÁnlSTVÁN: 
Elmélkedés a magyar dialectusról... Jutalomfeleletek... II/4. 1821. 16—7; 
LosoNCZi, A magyar nyelv 1600 óta. Nyelvtudományi Értekezések [régi sorozat] 
III. 1933. 4—5; BENKÓ: M N y . LIII, 287; Uő., Felvlr. 438, 448, 465; stb.). 

J. 2. Számos szónak volt a normán, normákon belül illabiálisán f-ző és 
labiálisán ő-ző változata. Ilyenek voltak az M(/vöf, ötvöző/, wmzgp, wgye/bg};of^ 
/w^j;eM^ ̂ ű/ref, 6öA:Á:, Wő, (g)/eA:ezê  Azf, (/zcfáŷ g, jfÁrer. Erre az ingadozásra 
is utal némely régi nyelvtanunk (vö. LosoNCZi i.m. 4; SzATHMÁRi i.m. 264, 
291, 418). D e a behatóbb vizsgálat itt is kiderítheti, hogy a változatok 
nem annyira fakultatívok, mint inkább táji, regionális norma-változatok. 
A z illabiálisán f-ző formák a Tisza melléki, a labiálisán w-ző alakok 
a Duna melléki irodalmi nyelvváltozatra jellemzők (vö. ANDRÁD SÁMUEL, 
A magyar írásmódról... 1791. 11; PÁLÓczi HORVÁTH ÁDÁM: A magyar 
nyelv dialectusairól. Jutalomfeleletek 1/1.1821.27; BENYÁK BERNÁT, Grammati-
ca Linguae et Litteraturae Hungaricae. 1824. 128). A z előbb már említett, 
1816—29 közt keletkezett kiadatlan kézirat (Orsz. SzéchKvt. QuartHung. 
902/7—17) a következő dunai—tiszai szóalakpárokat közli: [ W - T ^ ő , ,S#g-
rej —iSY&erej, %yeAreze^—/gye/rezef, _Fw/-fz/ (a szerző, aki a Tisza melléki 
irodalmi nyelvváltozat lelkes híve, maga is így használja ezt a szót), #w/M)6-
Xf#e66, Dőc^áref-D^eref, (7^ŐM^M-MŐM/:mr. A tájin kívül némi vallási 
elkülönülés is érvényesül. A reformátusok a Dunántúlon is wfve&ygref írnak 
ekkor, a katolikusok viszont a Tiszántúlon is többnyire zWváM^ef (PÁLÓczi 
HORVÁTH Á D Á M i. m. 27). Idézett ismeretlen — protestáns? — szerzőnk a 
tiszai pártján áll: a katolikus Virág Benedeknek viszont „kedves hangú" az ű, 
helyesli az zWő formát, bár hozzáteszi, hogy az %/gff 'idén' helyett már ő sem 
tanácsolná az zWeff-et. A z wfvez, füpeMéléket éppenséggel „tót" hangzásúnak 
minősíti (TudGyűjt. 1818. 5. sz. 60). BENYÁK BERNÁT maga is állandóan 
zWJ-t használ idézett nyelvtanában (i. m. 272, 274, 283 stb.). A z Akadémia 
még a múlt század közepén is megengedi nemcsak az öjmer használatát, hanem 
bizonyos hangkörnyezetben az zWő-t is (A magyar helyesírás ügyében. 1856. 4). 
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J. J. Sokkal keskenyebb az g^o és az í^w ingadozási sávja. A régi iro
dalmi nyelvben talán csak a — részben alaktani magyarázata — e/e66, jzw/ám-
féléket említhetjük a mainak megfelelő e&%6, ̂ zw/őm alakok párjaként. A z f ^ w 
viszonylatában főleg a v-tövúek mutatnak alakpárokat: Mve^^Awvö^, míve/^ 
mwve/, fzív-fzw 'cor, Herz% M v - M 'údelis, treu'. A XVII—XVIII. századi 
keleti irodalmi nyelvváltozatokban inkább az z-s alakok használatosak. Tehát 
a változatok itt sem annyira fakultatív, mint inkább táji jellegűek. Ismeretlen 
szerzőnk 1816—29 közt azt állítja (i. h.), hogy a Afwv inkább a dunántúli, 
a Mfv a tiszántúli irodalmi alak. Érdekes, hogy a szolnoki katolikus Verseghy 
mégis helyteleníti a #zfy 'mű% Aív 'hű' és ̂ z/v (fh.) alakokat (VERSEGHY, Tiszt-
Mag. 1805. 58). A Tzs-ban (1838) #fve.y és ̂ wvgf címszó egyaránt van; a 
M z W , Af/vg/éy címszóknál a Mwve/, Mwve/áy-hez utasít; fo&Wvej, foMmzvgj'z 
(rövid z'-vel!), de Ájőmwvgf, Xowwveff^ (w!); csakis Mw/ze/y és Mőváyz. A zavar 
teljes: megkezdődött a regionális irodalmi nyelveknek — többek között épp 
Vörösmarty vezette és némileg eklektikus — egyesítése, összegyalulása. A z z~ 
z~ü~w ingadozás és váltakozás még ezután is sokáig a norma határain belül 
marad. 

4. A z illabialitás értékelése és jelölésmódjai. — A regionális normák nem 
különülnek el mindig élesen: egy adott szöveg írója esetleg nemcsak egyetlen 
norma hatása alatt áll. Főként a Tisza melléki norma alakjai hatolnak bele a 
másik kettő által szabályozott szövegekbe is. Ezért mindazokat az alakokat, 
amelyek ugyan eltérnek a mai nemzeti nyelvi magánhangzó-minőségtől, nála 
akár labiálisabbak, akár illabiálisabbak, de az egykorú norma vagy normák 
keretein belül maradnak, egyelőre semmifele módszerrel sem tudjuk hatá
rozottan nyelvjárásinak minősíteni (1. TÖRÖK GÁBOR: A Szegedi Tanárképző 
Főiskola Tudományos Közleményei 1965. I, 183—4). Nyelvjárástörténeti ku
tatómunkánkat a XVI—XVIII. században a normán kívül álló szóalakok
ra kell egyelőre korlátoznunk, illetve az e határokon belüli alakokat csak igen 
nagy óvatossággal használhatjuk föl. 

A normán, normákon kívüli illabialitást vagy labialitást sejtető és a palóc 
földön keletkezett nyelvemlékeket kívánom a továbbiakban aszerint csopor
tosítani, hogy a magánhangzók labialitásának és illabialitásának jelölésében 
milyen sajátságaik vannak. A z egyes típusokon belül adataimat egyrészt idő
rendben, évszázadonként, másrészt földrajzi rendben közlöm. A z adatokat az 
évszázadokon belül az emlékek keletkezési helye szerint nyugatról keletre 
haladva rendezem el. H a keletkezési helyük a mai Csehszlovákia területén 
van, igyekszem közölni az 1918 előtti magyar helynév mellett az újabb, cseh
szlovák elnevezést is. Mivel az először közölt emlékeket később más összefüg
gésben is fölhasználhatom, sorszámozom őket, hogy forrásukat ne kelljen új
ból megadnom. 

4. 7. Első típus: a nyelvjárási hangzás közvetlen jelölése. — (1—7. em
lék) — A z ide tartozó irományokban a norma ajakkerekítéses palatálisokat 
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jelölő betűi helyén gyakran ajakréses magánhangzók jelei tűnnek fel, fordítva 
azonban nem: a norma ajakréses hangzói helyén nincs ajakkerekítésesnek 
a jele. A labiálisnak jelölt magánhangzók zártsági foka azonos a norma által 
megkívánttal. Adatok: XVI. sz. 1. Izbég Nyitra m. (Zbehy) 1570 után: erekké 
'örökké', ke%/e/#ek 'könyörgök'~kz fe/f 'kitelt' =az egykorú norma változata^ 
(Eszterg. prím. It. Arch. Saec. P/35.); 2. Verebély Bars m. (Vráble) 1570 után: 
kenyerek Ve^e/z^6eM 'jövendőben' (uo.); 3. Csábrág Hont m. (Cabrad) 1553: 
erewke 'örökké', férek 'török', rerekek, kerekek 'törökök' (LevT. 1,116); 
4. Drégely Hont m. 1550: Ger&y 'György', eryzefA '&/zer (Száz. VII, 49); 
Dejtár Nógrád m. 1551: #ef örek^^egef 'rét örökséget', orek^ege/M 'öröksé
gem'^eő/eo/je^ef nv (OL. Acta Eccl. 3. fasc). — XVII. sz. 6. Nizsna Nyitra 
m. 1602: tveg&ezeWeff/z 'végződött, végeztetett', e/eoffzer, keomerg/zeffem 'kö
nyörögtem' (OL. Beniczky cs. It.); 7. Laszkár Nyitra m. (Nováky mellett) 
1694: EyzfekzY 'ösztökét'-ejzköze&yfw/ 'eszközöstül', Eőkrek 'ökrök' nv (OL. 
Bercsényi cs. It.). 

Ebből a csoportból néhány kéznek más, terjedelmesebb írása is van, és 
ezekben már más jelölési jelenségek is mutatkoznak (4.; vö. a 9. számú emlék
kel). Nincs okunk kételkedni az illabiális hangot jelölő betűk valóban illa
biális nyelvjárási olvasatában. A z azonban nem derül ki, hogy a normával 
megegyező labiális hangok betűi mögött írójuknak labiális hangzójú nyelv
járási kiejtése áll-e vagy sem. Végső soron még azt a lehetőséget sem zárhatjuk 
ki, hogy az író anyanyelvjárásában nincs is ajakkerekítéses elöl képzett magán
hangzó fonéma. 

4. 2. Második típus: a norma (normák) o, ő, w, w,hangjainak megfelelő 
betűk helyén esetenként labiálisok, de más nyelvállásúak, máskor illabiálisok, 
de részben szintén más nyelvállásúak betűi állanak. — (8—17. emlék) — 8. 
Nizsna Nyitra m. 1595: ./e/e/ 'felől', kom/ 'körül'-we/ek 'velük', ve/ek 'ua.' 
nv (OL. Beniczky cs. It.); 9. Drégely Hont m. 1546: keM^ergek 'könyörgök', 
kezwffek 'közöttük', go»</ wyze/em 'gondviselőm', g o W Wze/wm 'ua.' (Száz. 
VII, 48); 10. Szőlősardó Borsod m. 1587: Zeö/eoj yWo&z/z/ 'Szőlősardóban', 
Zeó'//o 'szőlő', Zw//ó'ff 'szőlőt', Zw/a? /W060M/, Zw//o Aga 'szőlőhöz' (az o 
pótlólag később került az e fölé!), ZW/o/zea? 'ua.', ZW/cü /4/Wo, Erök^egerf 
'örökséget', ̂ rwkfege^ 'ua.', wró'kfegóeM, w 'ő' (sokszor), Ze»drw%w// 'Szend-
rőből', _/e//ö// 'felül', továbbá: /?WfoMf/z 'puttonyt' (ezt a jelölési sajátságot 
később magyarázom; OL. Mocsáry It.). — XVII. század: 11. Nyitra m., 
közelebbről bizonytalan helyen 1679: ̂ ze/eő Aeg/e 'szőlőhegye', jze/eő Aeg};, 
fze/eő»ek 'szőlőnek', kefr kerekeo 'kétkerekű', TbóY Vaka6 (OL. Berényi cs. It.); 
12. Korpona Hont m. (Krupina) 1651: kor/Meez); 'körmöci', Mevő 'nevű', 
f̂ o/effef 'épületet', f^o/ef, ̂ koff 'esküdt' (OL. Berényi cs. It.); 13. Uo. 
1674: keő/em6~'különben' (kétszer), keőző/ 'közül'~keó//<% 'kellett' nv (Uo.); 

^ A továbbiakban fzv-vel rövidítem ezt a minősítést. 
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14. Balassagyarmat Nógrád m. 1619: e/ z e o W 'elszökött', jzeo&ef 'szökött% 
&go/em6eM 'különben', /Mműk/zeo^ 'mindenütt', 6gcAeo/e^, Zwwem 'bőven' (OL. 
Kamarai Lt. Acta Publ. 47/98.); 15. Keszihóc Hont m. (Kosihovce) 1636: 
/̂-ê fo/Zy 'töröktől', AoWe^ 'küldött', Ao^eM/ 'küldeni', Czef/"feÁ%m 
'csütörtökön', Őremeff 'örömest',/g/ÓMÁ: 'félünk'-A:ö/f 'kelt' nv (OL. Beniczky 
cs. lt.). — XVIII. sz.: 16. Kisölyved Hont m. (M. Ludince) 1715: Ttm&e/yf 
'tönkölyt', 7g»A:g/y, 7e»Are/y, ToMÁre/yf, Me/Mo/ze/MŐ 'néminemű', m m e m ő , /g/rő-
w?M 'feküdvén' (Eszterg. prím. lt. Arch. Saec. J. Metalia); 17. Szécsény Nógrád 
m. 1772: fóWec6e, .Szögy/re 'Szügybe' ĝ yörö/M 'gyűrűm', eg^óY 'együtt', &yő-
/-ó'/M/ẑ  'gyűrűmnek' (Nógrád m. fend. lt. Fiscalia 1772/2.). 

A z e típusba tartozó nyelvemlékek magánhangzóinak olvasata már foga
sabb kérdés. Aligha lehet mindegyiket a betűk szokásos hangértéke szerint 
olvasnunk. A z emlékek itt közölt adatainak csak egyik részéről tehetjük föl, 
hogy írója anyanyelvjárását közvetlenül tükrözi: 8. ejtsd/g/g/, de&oró/, v é % ; 
12. ejtsd &ö/7Má'cf, rzevő, ê ó/efef vagy fpö/efef,&yA#ff/ 13. e.: A:ö/e/M6e», A;oző/; 
15. e.: fereW/~f€/#fő/y, Á:o^rM(/eM^;/,c^^rreÁ:gM,örgAMe^,yg/ö^^ 
/őh/r; 17. e.: fő/M/ec6e, ̂ zű[gy6e, gy&őm, eggyö^ stb. (A nyelvjárási kiejtést 
csak megközelítőleg rekonstruáltam, és célomhoz nem volt szükséges bővebben 
indokolni.) A nyelvjárás hangzása és az írásos norma követelményei egyetlen 
szóban is vegyülhetnek. A jző/ő szónak jz^/ő~jze//ő kiejtését mégsem tartom 
(11.) valószínűnek: inkább W / e lehetett. Nagyhinden m a is jz<?/# (vö. M N y . 
XLIX, 520). Kisölyved XVIII. század eleji nyelvjárásában sem látszik való
színűnek a fÖM&e/y~fgM&e/y váltakozás. A nyelvjárási alak fe/z&e/y lehetett, 
és ha volt más nyelvjárási változat is ott, az inkább feM&ő~feM&^-féle alak volt 
(az itt nem közölt egyéb e területről származó források alapján). A z is elgondol
koztathat, hogy ^g&őváz, eg&yoff, mWfMÓff-fele, tővéghangzójukban nyílt 
ö-zésű formákat mai nyelvjárásainkból — akár a palócból, akár másból — 
tudomásom szerint nemigen közöltek. A z abszolút (vagy relatív, de tagolásában 
elhomályosodó) szótő nem véghangzói hangsúlytalan szótagjában meg szinte 
teljesen ismeretlen a nyílt ó'-zés (vö. DEME, NyatlFunk. 151; FARKAS, Fonéma
statisztikai problémák a nyelvjárástípus-történetben 15). IMRE SAMU újabb 
összefoglalásában (A mai m. nyj-ok rendszere 209—10) sem találjuk nyomát 
a tőbeli hangsúlyos nyílt ö-zés mellett a tőbeli hangsúlytalan nyílt ö-zésnek; 
ennek azonban az lehet az oka, hogy nyelvatlaszunk kérdőíveiből sajnálatosan 
hiányzik minden ilyen szó (pl. %ywff, ej&zM,_/gÁ:zWm, ezzM); az 7 előtti helyzet 
ugyanis már egészen más jelenség (Ww/, &M/,/wfyü/, ̂ ő^w/j. 

Bár a független, tő belseji nyílt o-zés a múltban is ritka nyelvjárási jelenség 
lehetett, az itt közölt adatok még nem adnak megfelelő alapot hozzá, hogy 
a jelöléstől szögesen eltérő olvasatra vonatkozó elgondolásaimat fölvethessem. 
Egyelőre vizsgáljuk meg a 9., 10. és 14. jelzésű emlékek néhány alakját! Lehet
séges-e, hogy az 1546. évi drégelyi levél írójának a nyelvében g ( W v i W e ~ g < W -
v«e/w alakpár élt? A közelmúltban még sokan hajlandók voltak elfogadni 
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az efféle lehetőségeket, s a jelenségre minden különösebb mérlegelés nélkül 
ráragasztották a „nyelvjárás-keveredés" címkéjét. Azoktól, akik m a is ezt a fel
fogást vallják, megkérdezem, hogy a 10. számú — szőlősardói — emlék vajon 
hány szór os nyelvjárás-keveredés föltevését követeli meg? Hiszen ebben aző/ő~ 
~jzö//o~jzw/ó~.?zw//o, sőt g/'ö^j^^e/'ő/rj^^w/'öÁrj^ változatokat kellene 
föltenniük mindazoknak, akik — a kelleténél jobban megbíznak a betűkben. 
E betűhöz tapadó olvasatokkal szemben legalábbis egyenrangú eshetőségnek 
tartom a következőket: 

aj vagy hiányoztak az írók anyanyelvjárásából a labiális palatális foné
mák, s e furcsa váltakozás a norma által megkövetelt alakok írására irányuló 
sikertelen törekvés gyümölcsei; 

6J vagy ha megengedjük, hogy e két író anyanyelvjárásában már vannak 
palatális labiális fonémák, akkor az sejlik ki adatainkból, hogy csak egy ilyen 
rövid és egy ilyen hosszú fonémát tartalmazott e nyelvjárás magánhangzói
nak rendszere: a középső és a felső nyelvállású palatális labiálisok még nem 
különültek el önálló beszédhanggá. A z sem lehetetlen, hogy ezeknek a palatális 
labiálisoknak a nyelvállása nem középső, de nem is felső nyelvállású, hanem 
e két nyelvemelkedési fok közötti — fonetikailag átmeneti jellegű — hang: 
ö ~ ü és ő~ű. Egyelőre csak fölvetettem ezeket az eshetőségeket. Később 
próbálom bizonyítani, hogy az én magyarázatom bizonyos jelölési sajátságokat 
jobban, egyértelműbben, világosabban okol meg, mint a hagyományos „nyelv
járás-keveredési" felfogás. Többek közt olyan jelölési sajátságokat is, mint 
a veláris hangzók jelein fel-feltünedező kettős ékezetek (10.: ̂ wffo»f/z). 

Magát azt a föltevést, hogy lehettek olyan nyelvjárásaink, amelyeknek 
csak egy rövid és csak egy hosszú palatális labiális fonémájuk volt, KNIEZSA 
helyesírástörténeti kutatásai is sugalmazzák. A kódexeket vizsgálva négy olyan 
kezet talál, amelyeknek írásából az ö és ő jelei teljességgel hiányoznak (Gyön
gyösi-kódexek 1., 3. és 4. kéz, Virgínia-kódex 2. keze: HírTört. 106, 107, 112), 
kilenc olyant, amelyek viszont w-t, w-t nem ismernek (Apor-kódex 5., Gömöri-
kódex 6., Példák Könyve 2. keze, a Piry-hártya írója, a Kazinczy-kódex 3., 
a Peer-kódex 4., a Lányi-kódex 1. és 2. keze, valamint a teljesKriza-kódex: 
i.m. 108,109,119, 122, 127,128,130). H a közelebbről megvizsgálunk egy ilyen 
részletet, például az Apor-kódex 5. kezének írását, azt tapasztaljuk, hogy az 
w hang helyén következetesen az f-nek j/ jele áll, az ö helyén gyakran e, elvétve 
ew, az ő jele pedig következetesen ew. Furcsának tartom, hogy a kódexek 
fonológiai sajátságait kutatókban föl sem merült a magánhangzó-fonémák 
csonkább rendszerének a gondolata, s e jelenségekben csupán megterheltségi 
kérdést láttak. Furcsának tartom azt is, hogy FARKAS ViLMOS idézett műve 
olvasati problémákkal egyáltalán nem foglalkozik. Ennyire vakon lehet hinni 
a betűknek? 

E. ABAFFY ERZSÉBET a „XVI. századi nyugat-dunántúli missilisek helyes
írásáról" szólva (32, 44) megemlíti, hogy jó néhány levélben egybeesik az ö, ó, 
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w, w hangok jelölése: ő is meghökkent engem, hogy helyesírás-történeti helyett 
hangtörténeti magyarázatnak a lehetősége sem merül föl benne. Csak kitérés
képpen pendítettem meg ezt a problémát, de arra talán mégis alkalmas, hogy 
a saját adataim olvasati kérdéseinek távlatait fölvillantsam vele. 

4.j. Harmadik típus: az illabialitás közvetlen és hiperkorrekt jelölésmódja. 
— (18—39. nyelvemlék) — A z illabiális g-zést, z'-zést, e-zést, í-zést közvetlenül 
jelölő alakok mellett a norma ajakréses palatálisainak helyén viszont ajak-
kerekítéses hangzók jelei tűnnek föl; s nemcsak a felső és a középső nyelvállású 
ajakrésesek helyén, hanem az alsó nyelvállású e vagy a régi é helyén is. 

Módszertani elvem, hogy a mai nyelvjárásos írásosság és a nyelvjárás 
viszonyának tisztázása után és alapján sokkal biztosabban következtethetünk 
a régi nyelvjárásos írásosságból a régi nyelvjárás hangzására. A nyelvjárás 
hangzását tükröző helyesírási hibákról szóló cikkem (Nyr. LXXXII, 333-41) 
korántsem csak gyakorlati, oktatási célokra íródott, sőt épp ellenkezőleg: 
mélyebb indítéka épp nyelvjárástörténeti m u n k á m problematikája volt. 

Ehhez az elvemhez itt is igyekszem hű maradni. A z 1967—68-as tanév 
végén B. T. tanárnő szívességéből eljutott hozzám néhány gyengébb képességű 
bácskertesi (kupuszinai) tanulónak a magyar dolgozatfüzete. A dolgozatokat 
külön-külön „nyelvemléknek" tekintve, megtaláltam köztük az első jelölési 
típust; idézek egy részletet B. M . VII. osztályos t. dolgozatából: „Közeledet 
a május és e/ferve.yzfz& hogy me&ym& kirándulni. Mindent e/&éyzz'fefz'%& es vártuk 
a & ó W &eze napott. Megjöt a várvavort május 1. eje. Kora regei elindultunk 
mire 6eárfm& oz erdőbe eált a szél. Szépen fütyült- | ek a madarak és a fu még 
hormotos volt" (az én kiemeléseim. T. G ) . A z összesen 26 soros fogalmazásban 
a fenti öt alakon kívül még egy (/%zm 'főzni') árulja el írójának illabiális anya
nyelvjárását. — E. I. ötödikes már túlkompenzálással is sejteti nyelvjárását: 
e#ff 'előtt' (a javításban is: e/grf/), &#/#%##&#% 'kilencedikén', &ősziYfe&: 
'készültek', ./g»á%e& 'Jenőnek', /egy?6?e6e& 'legügyesebbek', JegedzY 'hegedül', 
f e r W W 'tervüket'+/wagŐM 'nagyon' (összesen 14 sorban). Ennek a tanulónak 
a következő — öt soros — dolgozatában viszont már csakis hiperkorrekt 
alakok jelzik a nyelvjárást: „ A király első ekérdése | A király &Wffe a/ow/Yz&af 
a szántó föl- | dere. Egy öreg ember négy őkőrel szántott. Mátyás király meges
mérte a Mjogöj katonáját és oda ment. M e g kérdezte tőle m&Mzw van a meszi." 
Tanulságos kis írásmű: figyelmeztet rá, hogy a többszáz éves nyelvemlékekben 
is előfordulhat: csakis a túlkompenzálásos írásformából kell következtetnünk 
bizonyos nyelvjárási sajátságokra. 

E néhány iskolai dolgozatfüzet további tanulságaira egy más jelöléstípus 
és jelölési sajátság vizsgálatánál térek vissza. Lássuk most nyelvjárás-történeti 
adatainkat! XVI. század: 18. Nizsna Nyitra m. 1595. dec. 18.: jepekre 
'ünnepekre'~&&zepe&, ferweMf 'törvényt', merzegze/ö 'menyegzője' (OL. Be-
niczky cs. lt.); 19. Keselőkő Nyitra m. (Podhradie) 1547: erewvzj/fM 'örülnék' 
(érdekes tárgyas vagy ikes ragozású alak!), erew&ew; 'örökké', . / k W W 'felőle' 

62 



(LevT. 11,6—7); 20. Verebély Bars m. (Vráble) 1571 után: ̂ /-g/ceÁ: 'törökök', 
ferveM}; 'törvény', fĝ gr 'többet', &g7rye/-gg/z 'könyörög', ere^ggefA 'örökséget', 
erer 'őt(et)', ze/ój;g 'szőleje' (aligha olvashatjuk ebben az erősen illabiális 
emlékben jze/J/e-nek; Eszterg. prím. It. ArchSaec. P 35.); 21. Aha vagy Tild 
Bars m. (Hor. Óhaj vagy Telince) 1570 körül: /r&z^gwMÁ: 'könyörgünk', 
&e//&f 'kellett', eg/g6 'egyéb', ferwefzy»&6eM 'törvényeinkben', ÁreMzergefyvMÁ:, 
^gfe^eÁr 'vetettek', & & # / % %??&:, ̂ /-weMzeM^gM 'törvényünkben', erő̂ /re 'örök
ké' (uo.); 22. Nemeskosztolány Bars m. (Zemianské Kostol'any) 1596: eoreogA 
'öreg', e/o /refef 'előkötés, tkp. kötény', z'/Mgg/z 'ing', g^oMg^gf és geowgzej' 
'gyöngyös'^/#/eWo/ 'födelestül' nv, ̂ erej nv (OL. Kubinyi cs. It. 1596 1.); 
23. Korpona Hont m. (Krupina) 1554: e ^ m 'ötven', fy/e/ry 'füleki', ̂ zWe»d[y 
'tisztelendő' ̂ o m 'kérem' (LevT. 1,134); 24. Körmöcbánya (Kremnica) 1542: 
Agr/Mfcz ̂ aM^arA, Agrmecz ̂ OMJKŰM, fe6efA 'többet', fe6 'több', fereA:g6(yÁ: 'töre
kedik', / e W 'felől', zerzê yz); 'szerződni', ze/"z#&%e& 'szerződnek', /c^e/ 'kiről', 
/reẑ e/ 'kéztől', g/ Areẑ eA: '(mi) elkezdők, elkezdenénk' (tárgyas ragozás), / e W 
tvywe 'levélvivő', yg^ewfA 'fejet',/g/ê gw; 'felette', ew/g/^ege^' 'ő felsége', meA: 
ercAew 'megértse', e W e w 'idő'-yte/eA: 'velük' nv, ̂ wr/z 'tett' (ige) nv (LevT. 
1,15—6); 25, Besztercebánya (Banská Bystrica) 1542: g^g/yz&f 'gyöngyfűző-
nő', geng /yz&eM^ 'gyöngyfűzőnőnek', Ae^zgMe/M 'köszönöm', meg/z »e 
erezed 'meg ne értsék' (LevT. I, 13-4); 26. Csábrág Hont m. (Cabrad) 1553: 
e/ Areze/gê /z 'elközelgett', 6e/eWgyy 'belőle', weiWfew; e/ 'vette el' (uo. 106—7); 
27. Kékkő Nógrád m. (Modry Kamen) 1554: fy/e&# 'Füleket', f}/eÁ:gM 
'Füleken', /rfrez/yg/z^M^, /fygy^f/z 'frigyet', ̂ 6gÁr^/z 'Bebeket' (uo. 133—6); 
28. Putnok most Borsod m. 1531: zy/Wef/z 'született', g^rerA 'gyűrűt', / e W 
'felé', Areŵ /z 'két', cAj>AMgrgM;fA 'címerét' (LevT. 11,5). — XVII. század: 29. 
Laszkár Nyitra m. 1689: jzőW&a#& 'szűkölködik', ArerM^ej &ero/ 'kömyes-
körül, körös-körül', A:e/-ő/ 'körül' (többször), A:e/fő 'külső', gőreőgA (kétszer) 
'öreg', 6%„%f,ze& 'épületnek', ,/ô ő/g 'födele', & z W 'kívül', Tze/A:̂ /, Aievő/ 'kívül', 
Wfjege/ 'költséggel', Me&o/, ̂ MM&z/ce^ 'bennünket' (OL. Serényi cs. It.); 30. 
Körmöc(bánya?); (Kremnica?) 1670:/o/erfg'fölötte',A:óYóV^ega/'kötelességgel', 
6ó'cfó/g^^ 'becsületes', &6?e/w^gff (uo.); Korpona Hont m. (Krupina) 1643. 
jún. 1.: 6eoc/zeo/W&y, g&e/Mgf^ 'örömest', g&e&6ezz 'örökbe', ,/w/W 'jöhet', 
/reözezze/ 'kezénél', mwm/cezzTzeÁ: (szn.), _/w/zê e 'jöhetne', w 'ő', 6(ywe66eM 
'bővebben', mmemeö 'minemű' (OL. Beniczky cs. It.) ; 32. Ipolypásztó Hont m. 
(Pastovce) 1674: TzemzfzefMeő 'néminemű', jEoreog/z 'öreg', G};eőp5 és Gyeőpp 
'gyepben, gyepen' nv?, Gyeoppre, f&^gA, f&eögA, 6e/o/ 'belül', eőrzefre 
'őrizte, őrzötte' (Eszterg. prím. It. ArchSaec. J. Metalia); 33. Nagyoroszi 
Nógrád m. 1618: W & z ' 'lelki' nv?, ezVefz&eozeö és g//e/zAreőzeő' ellenkező', 
züröÁ:eM 'üstökön', 'hajba'-W( 'lett' nv (OL. Kamarai Lt. Acta Publ. 47/98); 
34. Nagyoroszi 1618. márc. 12.: ez^ŐM&őzg/z 'esztendeig, esztendőig', W ? e r 
W f / 'kötéslevél, szerződés', /Mfg w//^ 'megölik'-^Wr 'lett' nv (uo.). — XVIII. 
század: 35. Nagybörzsöny Hont m. 1713. ápr. 5.: _B&zjgfzj;z, .g&zjfMyf 'börzsö-
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nyi', M % # » 'midőn', A:w 'kő', &f gj;wfMMÁ:, f &(/űA:e^ 'erdőket', w(/i%eM 'időben', 
j#f 'sőt', /Meg eriZígfveM—föc^w7%A:&e/ nv (Eszterg. prím. It. ArchSaec. J. 
Metalia). 

Mennyire alkot homogén csoportot az itt felsorolt tizennyolc emlék? 
N e m egészen. Bár a kategória előírásainak formai szempontból megfelel, 
erősen kirí a többi közül a 27. számú nyelvemlék. Ennek írója nem is helyi 
születésű birtokos nemes, hanem egy íródeák. A XVI. század e sokat vándorló 
deákjai a nyelvjárások összeötvözői, a nyelvi norma alakítgató! és hordozói 
(vö. PAP? LÁSZLÓ: M N y . LIH, 174—5; DEME, A XVI. század végi nyelvi 
norma kérdéséhez 77—8, 82—5; BÁRCZi, A magyar nyelv életrajza212—5). 
Hasonlónak látszik a 33-as, nagyoroszi emlék is: ebben nem a labiálisán o-ző 
alakokat kell irodalmiaskodásnak minősítenünk, hanem épp az ellenkező 
jelenséget mutató %sf#m adatot. A többi iratból gyakran bukkan ki közvetlenül 
is íróik palóc nyelvjárásainak illabialitása. A megközelítő olvasatok: 18. ejtsd: 
w&zepg&re, fervázf, 20. ferZ&e&, fe66gr, Aef vagy f̂ef, 21. f#-veMye7#6eM, 22. 
€/JÁre/áy, gyö/z&yef, 24. f#?&&#&, jza-zá&z^/, /eW/vW, AW/, kászfe/ stb. 
— A labiálisnak látszó alakok szorulnak hosszasabb elemzésre, mérlegelésre. 
Nyilván akadnak olyan hangtörténészek, akik < W g (22., 29., 32),/<%#/e (29.), 
W ő / ö (26.), eazföWő/yr stb. nyelvjárási hangzást tesznek föl adatainkban. 
Elvontan, elméletileg ez nem is lehetetlen: az eddigi magyarázók az ilyen régi 
és mai — mezőségi — alakokat hangszín szerinti teljes magánhangzó-hasonulás
nak, általában előre ható, progresszív asszimilációnak tartják (1. SzABÓ 
SÁNDOR, A magyar magánhangzó-illeszkedés 49—50; LosoNCZi i.m5; HoRGER 
Nyj, 83, 85; DEME, NyatlFunk. 107, 108, 110-1). H a elhangzó nyelvjárási 
alakról van szó, ez helyes is lehet. Engem azonban elgondolkoztat, hogy a 
Nyelvatlasz általam ismert és felhasznált középpalóc gyűjtőpontjain: a nagyöly-
vedi, ipolytölgyesi, kemencéi, csábi, tolmácsi, pataki és nógrádmarcali anyag
ban ilyenféle alakoknak m a nyoma sincs (lásd például a Mve/y, &J/&9, o/-ggg66, 
ofv#%, . m W , wveg címszókat). IMRE SAMU összefoglalásában (i.m. 205—6) 
szintén csak Erdélyből közöl W/cü, orőgóúBB, ofvó'w, Árováy-féle adatokat. N e m 
találtam ilyeneket a középpalóc nyelvjárásnak régebbi, múlt századi, sőt múlt 
század eleji leírásaiban sem, nem említenek ilyeneket palóc területről a régebbi 
összefoglaló kézikönyvek sem (BALASSA, Nyj.; HoRGER, Nyj.; KÁLMÁN, Mai 
Nyj.). Azonban mindez még nem cáfolja hathatósan ezeknek a formáknak 
meglétét többszáz évvel korábban: a XVI.—XVII. században. Másrészt azt is 
figyelembe kell vennünk: ha ilyen alakok elhangzottak volna, nem kellett volna 
ezeknek szükségképpen valamelyik nyelvjárás szerves rendszerébe tartozniuk. 
Lehettek a normától erősebben eltérő nyelvjárási rendszernek a nyelvjárás
keveredés, illetve nyelvi egységesülés folyamatában rövid időre fölmerülő, 
pillanatnyi bomlástermékei is. D e erre a kérdésre még vissza kell térnünk. 

Újabb bökkenő, hogy ilyen „hangszín szerinti teljes magánhangzó
hasonulást" a kutatók mindeddig csak rövid magánhangzók labializálódásá-
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nak az indokolására hoztak föl. Viszont a keselőkői levélben (19.) nem csupán 
yg/eWmf áll, melyet dunántúliasan /g/ő/ö-nek olvashatnánk, hanem erew/rew; 
'örökké' is. Olvashatjuk-e ezt szó végi rövid-labiális ó'-zéssel eró'W-nek? 
Aligha! Ki merné föltenni, hogy a latívuszragnak éppen az illabiális nyitrai 
területen alakult ki a XVI. századra -o változata? H a meg g/v&ő-nek, eróMo-
nek olvassuk, az előreható hasonulásos labializálódás jelenségkörét kell a hosszú 
magánhangzókra is kiterjesztenünk. Ehhez nincs sok alapunk. DEME LÁSZLÓ 
a labiális ő-zésnek még a meglétében is kételkedik, nemhogy ilyen különös 
formájáról beszélne (NyatlFunk. 118—9). Vagy talán olvassunk /e/ő/ő-t, de 
#"o&e-t, s az egyik esetben a nyelvjárási labialitást tegyük föl, a másikban meg 
épp ellenkezőleg, az illabiális nyelvjárási e-zés írásbeli túlkompenzálását? 
Engem nem csábít ez a lehetőség, de ha ettől sem rettennénk vissza, mit kezdjünk 
a körmöcbányai (24.) /e/grAeM; 'fölötte', ew /eÁyegew, me& erc/zew 'megértse' 
alakokkal? Találjuk föl netán a szó végi „henye w"-t a helyesírás-történet új 
csudabogaraként? Miféle nyelvjárási korcs a ^gözeme/ 'kezénél' (31.) alak? 
Ezeket semmifele illeszkedés nem magyarázza, kétségtelenül a nyelvi túl-
kompenzálásnak, a hiperkorrekt alakok használatának a jelenségkörébe kell 
sorolnunk. 

Ezek mellett más megvilágításba kerülnek a palóc területen leírt öróg, 
y&fö/e, &öfö/G?-felék is. A hasonulásos-illeszkedéses labializálódás föltevése 
mellé egyenrangúként állíthatjuk oda azt az elképzelést, hogy ezekben az esetek
ben írásbeli túlkompenzálással, hiperkorrekt alakokkal van dolgunk. Vizsgál
juk meg kissé tüzetesebben putnoki levelünket (28.)! (A LevT. II. kötetének 
azon ritka darabja, amely betűhíven jelent meg!) Olyan szó, melynek norma
változata w-t vagy w-t tartalmaz, csak egy-egy van benne (zzf/efef/z 'született' és 
#yref/z 'gyűrűt'). A norma o-vel írandó szóalakjai közül egy sem fordul elő. 
A z ő hang helyén kétszer van labiális magánhangzót sejtető betű (ew 'ő' és 
f/zeWem 'tőlem'), egyszer illabiálist (gyrefA, 1. fent, vö. a palóc gywm, & y < W 
alakokkal). A z e hatszor illabiális hang jelével van írva: E/%, &e/Wy, e/ze6er, 
€/ze6ef 'Erzsébet', f e^ 'és', egg6»e^ 'egyébnek' (ez talán rövid e-s olvasatú), há
romszor pedig ew betűkapcsolatot találunk a helyén: ̂ e w ^ 'két', cAyfMgrewf/z 
'címerét', yá/ew 'felé'. Hívhatta-e életre „nyelvjárásközi analógia" a létében 
is kétes labiális ő-zést mutató alakokat? N e m ! E levél jelölési rendszerének 
zavarai — szerintem — nem csupán arról tanúskodnak, hogy írójuk nyelvé
ben az ő megterheltsége igen csekély, hanem arról, hogy ennek az anyanyelv
járásnak a magánhangzórendszerében nincs is o fonéma, és könnyen meg
lehet, hogy w, w sincs. 

H a nem zárjuk is még le, foglaljuk össze ideiglenesen a III. jelölési típusba 
sorolt nyelvemlékek tanulságait! A z illabiális alakokat tartalmazó palócföldi 
nyelvemlékek labiális adatai nem okvetlenül nyelvjáráskeveredés, nyelvjárásközi 
analógia vagy hasonulásos-illeszkedéses zártabbá is tevő labializáció termékei, 
hanem a nyelvjárás illabialitásának közvetett bizonyítékai is lehetnek. A z öróg, 
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/cWo/e írásformákat ezért itt a nyelvjárási ereg~ereg, j#</e/e~/ede/e kiejtés 
álcázásának is tarthatjuk. 

Utaltam már rá, hogy jelölési és hangtörténeti összefüggésekben bizonyos 
nyelvjárási illabialitást sejtethet a középső és felső nyelvállású palatális labiálisok 
jeleinek rendszertelen váltogatása (29.: jzőW&W/k, gpJ/eff%g&~ Wfaege/,- 31.: 
6ö%fe66m ~fMm#Meö, 6goc/zgő/e/e^). Ennek a kérdésnek a tisztázásához azonban 
még mindig nincs együtt az anyagunk. 

Mielőtt az erről a jelölési típusról mondottakat lezárnám, meg kell emlékez
nem egy altípusról. A z eddigiekből kiviláglik, hogy az illabialitást közvetlenül 
jelölő adatokkal szinte egyenrangúaknak tartom speciális célokra az illabialitás 
túlkompenzálásának csak írásbeli jelenségeit. Ezért mutatom most be a nyelv-
járásos emlékeknek egy olyan kicsiny csoportját, amelyben a fentebb ismertetett 
III. típus jelölési sajátságai közül hiányoznak az illabialitást közvetlenül jelölő 
alakok: XVII. század: 36. Nóvák Nyitra m. (Nováky) 1698. febr. 22.: #%%&%%-
6#% 'erdőiben, erdeiben', ̂ &(fo^ 'erdőt', fo/(fó%6eM, Mro/ 'körül', víg 6?foM& 
'végeztünk', »g//W/ 'nélkül' (kétszer), /zA-(%%& 'hírünk', ne/W, eMge^győk 'enged
jük', meg/z gf^óYeÁ: 'megesküdtek', ?w'/&őf 'nélkül', e ^ ő ^ 'együtt', ̂ ze/zfoí 
'szentül', L W ő / 'urától', fzo/MfzzWcfogoA;^/ 'szomszédságoktól'-/gőfr 'lett' 
nv (OL. Berényi cs. lt.); 37. Korpona Hont m. (Krupina) 1698: őrog/z 'öreg', 
»gvő (sokszor), 7MWeMe/?ző 'mindennemű', jemmmemo, /g/ő/, /g/ő/, /e//yő/ és 
/Ő//yő/ 'fölül, font',/(%rg%6eM 'függőben', g_yő-| M/^gg^ 'gyűlölséges', Aw/fe/rgzáy-
»e/r 'költekezésnek', e/mw/r 'elmúlt'^Mfjw/er^ nv (OL. Kubinyi cs. lt.). — 
XVIII. század: 38. Divékújfalu Nyitra m. (Diviacka N . Ves) 1702: /eőrAg&gf 
'terheket', i%zfeW<%eM, i%zfe7%&%%eÁ:, fűkzfe/wW, /re^e/eő/rőy (szn., több
ször)-Fgor/e/M, W f f # M nv 'vettem' (OL. Berényi cs. lt.); 39. Szentmihályúr 
Nyitra m. (Michal n. f itavou) 1759: #?/-.»W/z, ̂ orz/^r, ̂ ő^/6e/, Z^WM»A:ö/, 
/MWe/z Mzmo 'mindennemű', ///^w, 6e/ő/frr 'belülírt', /e/o/á-f 'felül v. fent írt' 
(bef. melléknévi igenevek; Soós András református lelkész tulajdonában). 

E négy emlék közül a szentmihályúri jelöl inkább valódi nyelvjárási 
labialitást; a többi három hasznosan egészíti ki a II. és a III. típus adatait. 
A labiális palatálisok nyelvállási bizonytalanságának ékes példái a 37. — kor-
ponai — emlék alakjai: /%#%%#;, győ-|/i%f#e?, a túlkompenzálásos módon 
jelölt illabialitás példái közé sorolhatjuk a 38-as nyelvemlékünk adatait: 
W/VzeW, J%zfeM6W. Ezek mögött nem állhat magyarázatként a hasonulásos-
illeszkedéses zárt-labiális ö-zés, hiszen szótagszomszédjukban illabiális hang 
áll, s a hasonulásos változásnak itt egyébként is regresszívnek kellene lennie, 
nem pedig progresszívnek. N e m hiszek abban sem, hogy valamilyen nyelv
járásközi analógia okozta volna ezt a furcsa „ő-zést". Itt is feltünedeznek 
a veláris hangok jelein a palatálisok jeleire jellemző kettős ékezetek, de ezeknek 
értelmezésével is adós maradok még. 

Van-e az eddig tárgyalt három jelölési típusnak valami korhoz kötöttsége? 
A z illabialitást közvetlenül jelölő típus, az első főleg a XVI. században mutat-
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kőzik: gyenge még a norma. A II. és III. típus megvan mind a XVI., mind 
a XVII. században. A túlkompenzálásos, hiperkorrekt alakok száma nem 
szaporodik meg lényeges mértékben az idők folyamán: a norma (normák) 
érvénye kedvezőtlen történelmi körülményeink folytán nem terjed, nem általá-
nosodik erősebben. 

4.4. Negyedik jelölési típus: a palóc illabialitás komplex, sokágú érzékel
tetése. — (40—55. nyelvemlék) — Ebben együtt jelentkeznek az első három 
jelöléstípus sajátoságai, van tehát benne a) illabiális jel a norma követelte 
labiális helyén; b) ingadozás a középső és felső nyelvállású palatális ajakkeríté-
tésesek jeleiben; c) labiális hangzó jele a norma illabiális palatálisai helyén, 
beleértve az alsó nyelvállásúakat is; továbbá d) palatális labiálisok jele a norma 
középső és felső nyelvállású velárisainak a helyén. 

Adatok: XVI. század: 40. Cétény Nyitra m. (Vei'. Cetín) 1570: Em&&e 
'örökké', ü/^eobege, &M>/zyeW 'könnyebít', azopwya 'szapuja' (birtokos személy-
ragosalak; Eszterg. prím. It. Arch. Saec. P 35.); UzapanyitGömörm. (Uzovská 
Panica) 1548: Ge/%«/y 'Gergely'-Gerző (Gergőd 'Gergely, Gergő', Aegfik 
'hegyes', Erö/e/e/%w& 'erőtlenek, érvénytelenek', FzöjfzZ? 'ezüstös', Ezö^r, ZTzcüf, 
Ezó^g/'ezüstnél',/zeÁ:óV'nélkül',ye/fö/'felül, fönt', g/^relőtt',g^^^ 
mz ÁrözfoMÁ:, m / o m W m ö 'valaminemű, -fele', ferffm& 'történik', gfgyzgá^ [!] 
'gyöngyös', Fzor 'ezer', M m ( / ezö&W, fm/e&ezMŐm, /e&ömrö/, vMe/»öm, meg 
eMge^om^g/- [!] (OL. Kubinyi cs. kővári ág lt.). — XVII. század: 42. Zsarnóca 
Bars m. (famovica) 1669: A:ezĝ  'között' (kétszer), #6/ 'többi', Foray^v/M %!] 
'erősítvén' (OL. Berényi cs. lt.); 43. Kisölyved Hont m. (M. Ludince) 1674. aug. 
4.: ./wffwM& nv 'jöttünk' (többször), &wvgf6/ 'Garamkövesd', Mvef 'követ' (acc), 
M'kő' (többször), Arwvgj'köves', E/w7%A;6 'elénk, élőnkbe' (többször), E/íW:6e», 
Tw/dgj/őAwz (a &/ utólag betoldva) 'tölgyfához', rö/%/áM (kis g/ foléírva), 
7 w # z » 'tölgyfán', _/w/̂ A;fw/ 'földektől' (többször), ./%/d%ez, }w/^Á:eM, _/wMeÁ:, 
yw/(/eÁ:, Fw/^e/ 'földjei',/%&&&#%, # d , fw/^A:,y%í/^M 'földjén', # ^ r e 'földjére', 
yw/^M/^yo/^A:, A W o , Árözó'/ 'közül'—A^Arw/, 7VgÁrw/, &//e6 'kijjebb', Árgz^őrg 
'kezdetére', Zafw/c 'láttuk', fza»^J, jzűMfAő (sokszor) 'szántó', Jz%oW/z 'juhokat', 
A:&fű 'Kossá' (szn.), /aAoző (többször), y4(/a/z6/o, /g yr^wA: 'leírtuk' (Eszterg. 
prím. lt. Arch. Saec. J. Metalia); 44. Korpona Hont m. (Krupina) 1654.: 
6JA:g^^gef 'békességes',̂ //(fŐM 'földön', »gveő 'nevű' (többször), /nWem wemeő, 
JwygM(/eo 'jövendő', e/ g^wveM 'eljővén', AfoMerq/w/ 'monétául, monétában, 
ércpénzben', &erw/ 'körül', Arezg/w^g^eM 'közönségesen', yőveő 'jövő', wzMOÁ: 
/o/g^e 'annak fölötte', Aw/c/z^ggW 'költségével', Jo66ag);offw/ 'jobbágyostul', 
mgg/z er&zYervgM (OL. Kubinyi cs. kővári ág lt.): 45. Uo. 1696—98. = 1. kéz 
1696: /Mme/MŐ, A:eő"ze^AM 'közöttem'^Areőzzőf 'között', %evő (többször), 
^gcző/efff, ̂ em/Mme/Mo,yé//m/ 'fölül, fönt', eg&/of 'együtt'; 2. kéz 1698: /gvw 
'levő', orvö» 'ötven', e/w6eMf, meg/z erw^efWM, e/w» 'előtt'—^e/ fo^ nv, 6öcjw/e^^ 
nv (Váci püsp. egyh. lt. Acta antiqua); 46. Hont m. 1610: /óVÁamof, ̂ zo/o/Mor 
'szőlőmet', o^zö/mM 'oszoljon', jze//eô  'szőlőt', y&?zoM 'jusson', FcAem 'öcsém', 
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77/zo 'tinó', /zzZszofz AeffA 'huszonhét', jzwjze/: 'szuszék', Gwrő 'gyűrűm' (Váci 
püsp. It. Kápt. Antiqua ab 1293); 47. Patak Nógrád m. 1646: Z.ő/%z' aymergfő%&, 
^őze^w/zA: 'közöttünk', 6ö/z^^^e-7Meg wo'ffe nv, /co/z' 'kell' nv, /óYr nv (Eszterg. 
prím. It. Arch. Saec. P/35. 26. sz.); 48. Balassagyarmat 1637. szept. 15.: Aű^rw/ 
'hadától', jza»fo/z%Wr, jzűTzfo /wA/g/z, ̂ //ű%z?/, jza/zfo ̂ 7 / % ^ / , ĵ zwz/o /w/íz/z^, 
w 'ő' ejz^M^w/jg/z, g^z^M(/z%e/z, rÓM&e, Jr6fe/z 'Erdélyi' (szn.), f&7Me^g^ 'termését' 
(Eszterg. prím. It. Templomi számadások); 49. Hugyag Nógrád m. 1645: M/A/ 
zlMMŐrefü/z/c jzőrz/zf, MffasVő 'vitézlő'. yzőm Fof 'nem vett', A:őr 'két',^z^fwMjwMÁ:ő^ 
'pusztulásunkat', M & / ÜTMere^MA: jző/mf, /ő/A/ M/Mgz-efwMÁ:, kof 'két', TTze/z 
'tőn',/oAz/z^f, /Mo/o/M ArwvgA:, /wó[gA grojz^^/ /gve/wMÁrő̂  (Eszterg. prím. It. Arch. 
Saec. P/35. 73. sz.); 50. Losoncnagyfalu Nógrádm. (Vel'ká Ves) 1693: eóWvezóV 
'üdvözült', /Műwfő/ 'mástól', ma/Wz&zWo/, Wo/a&yzge/ 'kötelességgel*, 6ec,9o/ef&? 
'becsületes' (OL. Mocsáry cs. It.). — XVIII. század: 51. Nagybörzsöny jelenleg 
Pest, régen Hont m. 1757: /ẑ vő, /zevő, Korejj 'vörös', /eg/z Wze/e66, A:wveA:"|6w/, 
J5o/-űfg;Y 'erdeit' (kétszer), Arf/"ő/frre 'körülötte', Árővf6W (Eszterg. prím. It. 
Arch. Saec. J. Metalia); 52. U o . 1775: rü^^zVw/'(ipoly)tölgyesitől'(többször-
71w/g}/ê fYwA a 'különböztet' ige alakváltozatai uo.: W/yo/yz6ezfeff^&, Aw//yő/M-
6ez^eM, A:o//yom6gzfgfő, &w//ö#z669zfefeö, A:w//Ő7M6efzfg/eő, továbbá: fór/Mer 
'termett', zTrzeffe 'őrizte', orozván 'őrizvén', wz^/6 'őrzésében', örözve/z, 
Mr^zvgM 'őrizvén'^örgzvgM, /z^&ő/(többször), z/z/ze/zjő 'innenső', m/^ÜM 'midőn', 
jwv^», W o 'idő' (Uo.); 53. Kemence jelenleg Pest, régebben Hont m. 1754: 
JwfYwfzA, Az /zW/?, /MfWwh (kétszer), M e m z W m w 'néminemű', Aerw/ 'körül', /zűMr 
_/e/eö/ 'határ jeléül', áyzve w&ezz/c 'összeütközik', ?#"#&#»)% 'perőcsényi', 
ferwcj'e/ẑ zeA:, ferwĉ z/zyzeA:, ferwc^gMyzgAyze/, Perwc.ymyzeA, őróg/z ̂ z a , Gyó'Mgy-
^ózo G y & g y (szn.) 'Gyöngyfűző' (uo.); 54. Nógrád Nógrád m. 1784. febr. 21.: 
5"erer 'sörét', 6egrg6ey% 'bögrében', Szőrnyóg 'szőnyeg', Aqppő/z^ag, CffMgefő 
'csengettyű', / % ő 'fésű', ̂ e/ye/z^w, Zö/(/ Cywcf Jf ̂ oz-j-d, Aozep^zerő, m ^ z ó % 
'meszelyes' (Váci püsp. gazd. It. Úriszéki ir.); 55. Szügy Nógrád m . 1781—2 
közt: /oze^ff 'űzetett', /ozef6eyz, ̂ ozefáygmer, /ozefeA: 'űzetek', fe/M/efz6g7Z, 
/zyó'"|7Momr 'nyomorult', /e/W ^zőgye 'felsőszügyi' (Nógrád m. It. Fiscalia 
1781—2/37. sz.). 

Mint minden csoportban, itt is válogattam: mindez a gyűjtött anyagomnak 
csak töredéke. Vizsgáljuk meg egyetlen írónak sok rövidebb irományban 
tanulmányozható nyelvét, Meritzay János nógrádi jegyzőnek az írássajátságait! 
A felhasznált emlékek: Váci püsp. gazd. It. Uradalmi ir. Nógrádi bírói szám
adások 1770. febr. 10., ápr. 1., j + 1. 29., 1771. júl. 3., 1772. febr. 24., 1778. jún. 
9., dec. 31., U o . Úriszéki iratok 1769., 1781. 8. sz. — Illabiális hangok jelei: 
# % p 'Fülöp', e&y%e/%&zy,?zg/" (háromszor); nyíltabb vagy zártabb palatális 
labiálisoké: ne/W, ^pő/efgrf, 7Z6%&z&, E?A#ffe/c (fn.) 'esküdtek' (kétszer), 
jEk&off & W O M & , /zzfÓM&, mz fo/wz/t, Aozoff<%2&, &ozoffwz&, ̂ o/gyoA: 'küldjük', 
f<z]győr 'együtt', e ^ ó Y , 6ő»^fáyzY, 6ó»rgz'MZ, meg 6ŐMferVzz, Wvó7, oA:vef/e?ző/, 
tegj/er/gMŐ/, 6e/ő/ 'belül', /%%/% yzem A:ő/o7M6g7z, Aö/o/zó.y, fo/ep 'Fülöp'-Fő/őp, 
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#%<%;, <%&zArero/r, A:o/(/ô  (kétszer) 'küldött', d W W < # m , &ze, 'elűzte'; labiális 
alak :/wzeff»/ palatális jel a veláris helyén: azo/rfw/. 

Kétségtelen, hogy Meritzay János igen gyakran a helyi kiejtést tükrözteti 
írásában, így az -ő/ hatórozórag és igeképző magánhangzójának nyíltságában, 
a -jzer rag illeszkedetten, illabiális formájában vagy a/wzefM^Jf w-zésében. 
A tővéghangzóbeli nyílt ó'-zése viszont legalábbis gyanús. Ugyanis Meritzay 
után negyven évvel már van Nyugat-Nógrád és Hont megyéről részletes nyelv
járás-leírásunk (Tud Gyűjt. 1819. 6. sz. 26—46), és ennek írója, Szeder Fábián 
mit sem tud erről a tővéghanzóbeli (-o%&, -jö/c többes első személyű tárgyas 
igerag stb.) nyílt J-zésről, terjedelmes mintaszövegében szójegyzékében sincs 
efféle alak egy sem! (Máshol már igazoltam, hogy miért erre a területre loka
lizálhatjuk a Szeder leírta palóc nyelvjárást: Nyr. L X X X V , 87—91.) Vagy azt 
kell föltennünk, hogy Meritzay máshonnan hozta ezt a nyelvi sajátságot Nóg
rádra, vagy azt, hogy ez a nyílt ö-zés nem nyelvjárási, hanem írássajátság, vagyis 
e nyílt ő-ket nem kell okvetlenül o-vel olvasnunk. 

Mielőtt megoldanánk ezt a kérdést, értékeljük a negyedik típusba sorolt 
emlékeket! A csoport anyaga ismét nem egységes. A z igen érdekes jelölésű 
41., uzapanyiti emlék labiális ö-zése, illetve zárt-labiálisnak látszó w-zése szépen 
mutatja a szóvégről induló labializálódást, tehát aligha túlkompenzálásos ere
detű, önkéntelenül is a szintén G ö m ö r megyei, Rozsnyótól északra fekvő 
C s ú c s o m tővéghangzóinak labiális ö-zését juttatja eszünkbe (vö. HoRGER, 
Nyj. 69). Persze, a labializáció még azon a kezdeti fokon áll ennek az iratnak 
a nyelvében, amelyen az w és az ö külön fonémaként való létezése kétséges; 
tehát az ebben az emlékben tükröződő nyelvi állapot nem megfelelője, hanem 
inkább elődje a csucsomi vagy hozzá hasonló, de azóta a környezetébe beolvadt 
nyelvjárásnak. Egészen másként kell megítélnünk a Hugyagon kelt irománynak 
(49.) látszólag igen erős labiális ö-zését: ebben a normának aránylag erősen 
ö-ző „felföldi" változatát járja át és töri át az illabiális nyelvjárás részben 
közvetlenül jelölt illabiális alakokkal, részben hiperkorrektekkel. 

A palatális labiálisok középső és felső nyelvállású jeleinek ingadozó, bi
zonytalankodójelölését, az % és o hangok jeleire kerülő kettős ékezetek talányát, 
valamint a nyílt e-k ó'-vel való jelölését („zárt-labiális ö-zést"?) a negyedik 
jelölési típus adatai sem teszik egyszerre világossá, de talán az eddigieknél 
is jobban sejlik már, hogy ezek a jelenségek valamilyen módon összetartoznak. 
Magyarázatukra csak úgy szabad vállalkoznunk, ha írásbeli együttlétezésükről 
nem feledkezünk meg. Milyen föltevésekkel magyarázhatjuk őket? Nincsenek-e 
ezek közt a föltevések közt olyanok, amelyek egyszerre mind a három jelölés
módot megvilágítanák? 

J. A z ö, ő, ~ # , w viszony. — A II. jelölési típus vizsgálata remélhetőleg 
meggondolkoztatta az olvasót: veszélyes volna a palóc földön kelt emlékek 
palatális labiálisait mindig a betű sugalmazta nyelvállású nyelvjárási hangnak 
olvasnunk. Van ilyen tanulsága a bácskertesi (kupuszinai) dolgozatfüzeteimnek 
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is. Sz. P. 5. osztályos tanulónak egy tizenhárom soros fogalmazásában a követ
kező szóalakokat olvastam: jfepó/ó'ferefz, #/?zg?zfoM/c, repo/of?'re» 'repülőtéren', 
jz'&eró/f, repóYó'6e, repó%%, e/z?zg/z/&zÁr, de otza frf/& (!) 'odaértünk'. M é g a 
dolgozat javításában is: repo/ofe/'/'g. (Az -z% igeképző alakja Bácskertesen tudva
levőleg -zY, -z.) Sz. P. egy másik dolgozatában már megváltoznak a jelölésmódok 
arányai: már csak két „nyílt ó-ző" (?) formát találunk. Adatok: oró/fek 
'örültek', óY/ezzf& (!) 'ültetnek', de /fefm 'ültetni'. A dolgozatjavításban más 
viszonylatú hiperkorrekcióval, e-vel, így: fr/ef/zz 'ültetni', tírgr/zeA: 'ültetnek'. 
F. A. hatodikos is z/nwA; 'őrsnek' alakot használ rövid fogalmazásában. 

Nógrád megye rétsági járásának nyelvjárásaiból nem hiányzik az o, o, 
w, w fonéma, de az itt élő általános iskolások íráshibái is tanulságosak: Bánk: 
oró/f 'örült'; Diósjenő: rőpő/r, 6f/z7rzz/z/r 'bejöttünk'; Felsőpetény: ^zwM/Mz, 
oro/ 'örül'; Tereske: Ey/ozzor 'és jóízűt', (javítása: ./ozzőf, yozzoef), ôzzö/e/z 
'jóízűen', ̂'zw/'ÁróYf&o/' (javítása ugyanígy); Tolmács: aze/we, jzerorg, zje/we 
(!) 'szérűre'; stb. (vö. TÖRÖK: Nyr. L X X X I I , 333—41). A magánhangzók 
írásának ezek a hibái meglehetősen közvetlenül tükrözik a helyi nyelvjárási 
kiejtést. D e van a hibáknak egy számunkra sokkal tanulságosabb csoportja 
is, melyekben a labiális palatális magánhangzók jelei eltérnek a helyi kiejtéstől: 
Bánk: e/Á%z/Wz%f 'elküldött', mfg&áWfzfó* 'megkérdeztük', ,SzüffWz7/t (!) 'szüre
telek' ; Diósjenő: jzzZ/of 'szőlőt', A o W 'külső', Mfzfoff 'hűsítőt', & < W 'küzd', 
jzoreWo 'szüretelő'; Felsőpetény: o/f 'ült'; Rétság: z/rz7/fe/?z 'örültem', z/rwA% 
'örülök'; z%Wzz% 'üdvözöl'; Tolmács: ̂ örfrgr (!) 'szüretet'; stb. Ezeknek egy 
része nyilvánvaló hiperurbanizmus: ̂ ző/őr, w(/vőzw/, vagyis a nemzeti nyelvinél 
nyíltabb kiejtés írásbeli túlkompenzálása. 

A nyelvjárástörténésznek ajánlatos az íráshiba-elemzés lélektani kérdései
ben is tájékozódnia (vö. Nyr. L X X X I I , 333—41; Gyógypedagógia XVI, 6 5 — 
83). Ilyen hibák ugyanis származhatnak bizonyos esetekben vizuális jellegű 
perszeverációból, homogén gátlásból is: zW/<%, z/rw/ff/M 'örül-ök, -tem'. Csak
hogy a perszeveráció, a homogén gátlás, vagy nyelvészeti terminológiával, 
az előre, illetve hátra ható illeszkedéses magánhangzó-hasonulásnak írásbeli 
létrejöttéhez is épp a nyelvi bizonytalanság, a nyelvjárás és a nyelvi norma 
teremthet igen kedvező feltételeket. S ott van az íráshibák közt az ö/f 'ült', 
& < W 'küzd' is, amelyeket már sem a nyelvjárási hangzás közvetlen leírásának, 
sem hiperkorrekciónak, sem vizuális alapú lélektani jellegű tévesztésnek nem 
minősíthetünk. Vizsgálataimhoz fölhasználtam ellenőrző anyagként budapesti 
általános iskolások füzeteit is. M é g a csupán vizuális alapú — a gyermek 
kiejtésétől teljesen független — társítás! tévesztéssel, homogén gátlással kelet
kezett ö~zv, ő ^ w betűcserék is összehasonlíthatatlanul ritkábbak a fővárosban, 
mint a fölkeresett nógrádi falukban. A hangzásban gyökerező hibák pedig 
szinte teljességgel hiányoznak (kivétel: fzW/&öző~forö/&öző, f/Ww/f~e&&%). 

Vizsgáljuk meg közelebbről a diósjenői A o W szóalakot! Hathatott ugyan 
a tanulóra az első ő leírásakor a szókép második ö-je (helyesebben: ő-je). 
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D e hogy ebből ilyen hiba lett, vajon nem játszott-e közre a szó Börzsöny 
vidéki nyelvjárási kiejtése is? A k ö W szónak a Nyelvatlasz a környéken a 
következő alakjait jegyzi föl: Csáb: & W , Kemence és Nógrádmarcali: M?o, 
Tolmács: &/W ~ Ipolytölgyes: ArzZyő, Patak: & w W . E két utóbbi községben a szó 
egészen frissen köznyelvűsödhetett. A régebbi gyűjtésekben: Vác: Ar/W (NAGY 
SÁNDOR: NyF. 10. sz. 14); Ipolyszalka: /ríyo (RADVÁNYi, Ipolyszalkai nyelv
járás 7). A tanulók önkéntelenül leírják közvetlenül is az illabiális alakot: 
Tereske Nógrád m.: Arz/yg/gf, &//yeef 'külsejét' (a második tévfbrmában az 
írásnormán kívüli y hiátustöltő hiperkorrigálása is). H a gyaníthatunk is lélek
tani motívumokat a AiőW tévalak leírásában, közvetve összefügghet a nyelv
járás hangzásával is. N e m csupán elírás, betűtévesztés, hanem egy illabiális 
nyelvjárás pillanatnyi — és nem okvetlenül csak írásbeli, hanem esetleg parole 
szintű kiejtésbeli — bomlásterméke. Hogy miért o-ző a hiba, miért nem talál rá 
az író a helyes w-re? Nemcsak a szomszédos ő hang hasonlító hatása miatt 
nem, hanem azért is, mert a felső és a középső nyelvállású palatális labiálisok 
közt — különösen a hosszúk között — a fonematikus különbség elmosódott. 
Ez az elmosódottság részben a Börzsöny keleti oldalának a nyelvjárását is 
jellemezheti, de sokkal inkább lehet egy később ismertetendő tényező követ
kezménye. 

Térjünk vissza a nyelvjárástörténeti problémákhoz! N e m tagadom én 
eleve a nyelvjáráskeveredés lehetőségét, de az egy nyelvemléken, sőt a nyelv
emlék egyetlen szaván belüli ingadozás magyarázatául nem tudom mindig 
elfogadni. Azoknak a nyelvemlékeknek a számát, amelyekben ilyen — kételyt 
keltő — ingadozás van, jócskán növelhetném. Máshol már közöltem egy 
nagyoroszi boszorkánypernek érdekes tanúkihallgatási jegyzőkönyvét, fassióját 
(Nytud Ért. 45. sz. 60—2). Mint legjellemzőbből, ebből idézek: fwrfám <Wog 
'történt dolog', fwrfg 'törte', Twrvmy 'törvény'~főrWMy, főrv#z, főrW/zM/, meg 
ey&őfefw&z,/e&őf 'feküdt', jőfefe 'sütötte', /e o/fefe 'leültette'~#, e/y W ő / f 
'előkerült', meg &őpő/efe 'megköpülte'. Hasonló az ingadozás a hosszú ő és w 
jeleiben: Korpona Hont m. (Krupina) 1682: mmemő, Meveő, meveő 'nevű'^ 
^j2/eM<A/6g/z^ 'esztendőben is', /wegA ^w^z/yg/z 'megerősítvén' (uo. még: %yw/-
Aa^oA: 'nyúlhassak', Aaz6w/, f%o/wf/o6w/; OL. Kubinyi cs. kővári ág lt.). 

Nyílt ö-ző és zárt ö-ző alakok természetesen előfordulhatnak egymás 
mellett, ugyanabban a nyelvjárásban, továbbá nyilván egyikük sem össze
férhetetlen az illabiális f-zés, e-zés vagy é-zés jelenségeivel. 

A középpalóc Kemencén és Patakon öveg 'üveg', de wjzM/ce 'ösztöke' 
alak él egymás mellett és más szavak illabiális formája mellett a nyelvatlasz 
kéziratának tanúsága szerint. Százötven évvel korábban, a XIX. század elején 
SzEDER FÁBIÁN említ az illabiális adatok mellett egyrészt öveg, másrészt &w/y&ek 
alakot (Tud Gyűjt. 1819. 6. sz. 32). Mindezt számításba vesszük, de az már 
mégis gyanút kelt, ha mind a jelen, mind az elmúlt száz év, sőt esetleg a XIX. 
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század elejének úttörő nyelvjárási leírásai is egyértelműen m á s adatokat kö
zölnek, mint a XVIII. vagy a XVII. század nyelvemlékei. 

Bemutatok egy jellemző példát. A /%/ szó a Börzsöny-vidék nyelvatlasz
pontjain a nemzeti nyelvivel azonos magánhangzót tartalmaz. A közelmúltban 
viszont az illabiálisán z'-ző alakok voltak elterjedve: Ipolyszalka:yz7yAw 'füles 
kas' (RADVÁNYi, Ipolyszalkai nyelvjárás. 1910. 17); Vác:_/z/War 'füles kosár' 
(NAGY SÁNDOR, NyF. 10. sz. 14); Ipolyszakállos: /z/W (URBÁN HERMINA: 
Studentsky vedecky sborník I. Pedagogickej fakulty v Nitre 1966. 92); Hont 
megye:./z/W 'kétfülű kosár' (Nyr. XVIII, 517); távolabbi adatok: Sirok Heves 
m., Gömör m., általában palócság: _̂ / 'fül' (MTsz.). Világos, hogy a gyűjtő
pontokon friss köznyelvűsödés teremtette meg a régi jő/ helyett a/%/ köznyelvi 
w-zését. A múlt illabiális z-zésével szemben viszont ilyen adatokat találtam 
a nyelvemlékekben: Ipolydamásd Hont m. (most: Pest m.) 1778:/o/e 'füle' 
(Eszterg. főkápt. It. Acta sed. dom. 1778/IH.); Márianosztra régen Hont, 
most Pest m. 1785: /o&e 'fülére' (Váci püsp. gazd. It. Úriszéki ir. 1785); 
Losonc 1773:/%%%W (Nógrád m. feud. It. Fiscalia 1773/21.). A XIX. századi 
nyelvjárási helyzet ismeretében vakmerőség volna ezekből az adatokból egy 
XVIII. századi palóc nyelvjárási/o7 'fül' alakot rekonstruálnunk. 

Vagy nézzük a /?&%%% szót! A köznyelvűsödés felgyorsulása folytán az 
Ipoly vidékének nyelvatlaszpontjain m a már labiálisán w-vel ejtik ki a hang
súlyos szótag magánhangzóját, de a közelmúlt palóc nyelvjárásaiban még 
illabiálisán f-ző a szó (vö. KÁLMÁN, Nyelvjárásaink 81). A korai nyelvjárási 
emlékek még közvetlenül tükrözik ezt az illabiális z'-zést: Ipolytölgyes Hont 
m., m a Pest m. 1598: f&%?e& (szn.; OL. Regesta Decimalium B. 1215 a.); 
Nagybörzsöny Hont, m a Pest m. 1601: J%peó% (szn.; no.); 1602: pwpe& 
(szn.; no.); 1603: fwpeo& (szn.; no.); Ipolyszakállos Hont m. (Ipel'sky Sokolec) 
1598: f &%%& (szn.; uo.); Fülek Nógrád m. (Fil'akovo) 1554:^^Á;e 'püspöké' 
(MNy. VIII, 36). Ezek ntán vajon hihetünk-e a következő XVIII. századi 
nyílt ó'-zőnek látszó adatoknak: Borsosberény Nógrád m. 1780: fűkpő&j^Tze&r 
(Váci püsp. gazd. It. Úriszéki ir. 1778—80); Vác 1778: f#e&HM,H (latin 
képzővel, ötször), f cüpe/c, fáype& (Váci püsp. gazd. It. Kasznári ir.); stb. A nor
mához való sikertelen alkalmazkodás hozza ezeket létre! 

Van még bizonyítékom. Némely aránylag késői, XVIII. századi emlékünk
ben valószínűtlenül erős nyílt ö-zést figyelhetünk meg. Bemutatok egy igen 
jó olvasatú 1776. évi szobi (régen Hont, most Pest m.) jobbágyinstanciát 
(Eszterg. főkápt. It. Acta sed- dom. 1776. szept. 8., 9. sz.): 

„Tekéntetes státusok Me&öM/c^ Kegyes Patrónus Uraink. Tapasztalván Te-
kéntetes Úri széknek szegény Jobbágyokhoz hajlandó kész segétségit, 
jelenvaló jzó%j^gwz&6fM is, pgyg/bgyofr re/Máz^gwzW tsak e&yedő/ Tttes 
statusokban helheztetni kénszeréttetűnk. Tudtokra lészen véllűk Tttes stá-

s Itt és a továbbiakban is az én kiemeléseim. T. G. 
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tusoknak, hogy M . Uraságunk bölcs rendelése által az egész erdőségh 
Ötven részre s-táblára ki mérettetett légyen, mellynek egyik része Letkési 
határban ki vágásra még tavali esztendőben rendeltetett, j-főzre való 
fáért is abba járulni méltóztatta parantsolni, és más Lineában magunk 
Határában lévő erdőbenis vágni nagy óoMfefá? alatt meg tiltotta. Mivel 
pedig Ae/aggcvi&fw/ igen távul vagyon, némellyek Marhájok erőtlensége 
miatt, mások pedig Marha M ^ / W Zsellérek lévén olly meszéről magokon 
egész télre jzöÁrjegej fát ippen nem hozhatnak. Azért A%%j%%c nagy aláza
tosan, hogy határunkban lévő erdőségből, /e ffö/f, száraz, vagy ippen 
haszontalan fát jzó7cw%?of2Jkre, akik erőtlenek vagyunk égetni mérésze/-
Aeffo»Á: engedni méltóztasson. Fogadgyuk, hogy minden kár Mg%o/ azzal 
élni fogunk, mert vagyon M . Uraságnak /zeZ?grÓM&6e» két erdő tsősze 
kikis naponkint erdőben járulván ahol mutatni s-parancsolni fogják másutt 
senki nem fog merészelni. 

Ve/e»fyő& azt is Tekéntetes statusoknak, s-M. Uraságnak is, hogy Hatá
runkban lévő M . Uraságh Földei Két vetés alá Táblákban rendeltettek, 
akiket több Helségek is robotállyák, de mivel azon robotálás nagyobb 
részre mi általunk végződik és ha más helségek hibáznak, vagy el marad
nak mink fe/"WfeföM&, s-helettek vegezző&. Azért inkább hogyha M . Ura
ságnak úgy teczene Arrendára Helségönknek engedni méltóztatná esz
tendőnkint a' mi az Arrendat illetné Wjő//ef6»#% le tenni magunkat 
obligálnánk. Mellyeketis hogy kegyes akarattyokbúl meg nyerhetnénk 
magunkat Kegyes Grátiájában ajánlván maradunk 

Tekéntetes Urí széknek szegény Jobbágyi 
szobi Bírák és _&&ó'ffe& egész Községgel e&yőff 

[kívül címzés:] 
A z Tekéntetes Uri Széknek nyuitandó alázatos Instantia &/őY irattakk." 
A z w és w jele összesen háromszor fordul elő fve//w&:, ̂ ^zerg^e^íW:, 

AfÁy^oMÁr^w/j. A feltűnően nyílt ö-zés és ő-zés látszata mögötti valódi nyelv
járási kiejtésre talán jobban rávilágíthat, ha a nyílt ö-ző palatális toldalék
változatoknak megkeressük emlékünkben a veláris párjait. A z -%& többes 
szám első személyű személyrag előhangzója magas hangrendü szókban: /záArő/zA:, 
jzoÁaegw%&6eM, /-emá%y^gŐMÁ;gf stb. — összesen kilenc o-ző alak^MMi'zerg^g-
rwMÁ: az egyetlen ellenpélda; a mélyhangú szókban viszont csupa w-zó adat: 
C/raĝ gimÁ:, /MűgwMÁ:, 7Mű/-Ww»A; stb., összesen szintén kilenc példa, de éppen 
nyílt o-zó ellenpélda nélkül. Nemcsak egy toldalék előtt hiányzik a pár
huzamosság. Többes szám első személyű tárgyas igeragban: &ár/J&, V<g/g»fyő&, 
vegezzőA: — fbgű^ywA;; elatívuszragban erdás^gW ̂  aÁra/-ű̂ _yoA;6w/; továbbá 6e-
&?/ 'belül', %y^ő/^rdvzí// Wjő/W^je/z^y^/"f//»z; ̂ gyo^—/M^w^/ A többes 
harmadik személyű névszói személyragok sem egészen párhuzamosak: Mar-
Ad/oA:, AMOgoÁroM, T W ^ & r a stb.^WerreA: 'helyettük' nv, de ott a ve//wA: isi 
Ez utóbbi aligha lehet a ve//# igealaknak valami túlkompenzálásosan apala-
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tális alakja, sokkal jobban beleillik a szöveg-összefüggésbe 'velük, vélük' 
jelentésben. Csakhogy akkor meg elüt mind a mai és a kikövetkeztethető régi 
nyílt tővéghangzós Szob környéki alakoktól, mind a XVIII. század végének 
normaváltozataitól. 

A magas-mély alakpárok, toldalékpárok szimmetriájának apróbb hibáiból 
nem vonhatnánk le súlyos következtetéseket: a nyelvi, nyelvjárási rendszer 
nem annyira merev a valóságban. Ebben a szobi kérvényben azonban a pár
huzamosságnak egészen különleges hiányára bukkantunk. Ennek már mélyebb 
oka van. A z a föltevésünk, hogy emlékünk ö-betűit igen sokszor nem lehet 
saját hangértékükben olvasnunk, tovább erősödik azáltal, hogy más jelensé
geket is találunk, amelyekben az írástól eltérő kiejtés rejlik. Lássunk néhányat! 
A legtöbb magyar nyelvjárásból, a palócból is eltűnt a -6a», -6e% inesszívuszrag 
-%-je, s a toldalék alakilag egybeesett az illatívuszi -6a, -6e raggal. Nyelv
emlékünk viszont — hiperkorrekt módon — még a -60 helyén is használja 
a -6a» formát: „GrátiájáWz ajánlván"; gyanúsnak tartom a „statusok6a» 
helheztetni" állandó határozót is, noha a régiségben (NySz.) ezen ige állandó 
határozójaként tartamhatározói esetek is állhattak. Irodalmiaskodásnak látszik 
a „Táblákban rendeltették" is. A Börzsöny vidékén nagyon ritka m a az f-vel 
szembeni nyílt-hosszú e-zés. A Nyelvatlasz ipolytölgyesi anyagában erre példát 
nem is találtam, az ellenkezőjére, a zárt-rövid z-zésre annál inkább: &ezf6e, 
/ayfváWf 'testvérét'; &ó'/my, /%/zfg&, jzé&wy stb. Ezért az emlék /Mgjjzáre 'mesz-
szire' adata is hiperurbanizmusnak látszik. A feAiá̂ refgf nyílt-hosszú e-zése 
ugyan még a norma határain belül volt, ebben a szöveg-összefüggésben azonban 
ez is gyanús alak. A méltóságos uraság erdőcsőszei sem „járul"-nak az erdőben, 
mint az instancia írja, hanem palócosan sokkal inkább /a/Yf/?za&, vagyis jár
kálnak. AyűrwWrz nyilván a palóc já^aya^^öroyáM (az / vokalizálódása ma
gyarázza a zártságot) téves regressziójával keletkezett: tulajdonképpen a j#-
r ű W » és ayaro/rdM nyelvjárási alakok egybeesésével. 

D e mindebből még csak arra következtethetünk, hogy ez a szobi jobbágya 
kérelem a nyílt ö-zésnek, ő-zésnek látszó jelölési sajátságaival csak közvetve 
tükrözi a helyi, környékbeli kiejtést, de arra már nem, hogy ez valami szabályos, 
ellentétes előjelű túlkompenzálás, hiperurbanizmus. A z erős zárt w-zés és w-zés 
talán még kevésbé valószínű ezen a területen, mint az ellentett jelenség. A kér
dés látszólag tovább bonyolódik. A z a kardvágás sem oldja meg a gordiuszi 
csomót, hogy az instancia írója esetleg nem is palóc vidékről való, hiszen 
az övéhez hasonló szóalakokat olvashattunk a II.—IV. jelölési típusba sorolt 
sok más emlékben is. Sőt: a veláris és a palatális szóalakok toldalékos formái 
közti éles ellentmondásra is van más adatunk. 

Talán legjellemzőbb az -%& személyrag előtti tővéghangzó. A XVI. század
ban még teljes a zavar a közép- és nyugatpalóc vidéken: mindenütt rendszerte
lenül keveredik a középső és a felső nyelvállású tővéghangzó (előhangzó), 
és nem mondhatjuk, hogy akár a mélyhangú, akár a magashangú szavakban 
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valamelyik túlsúlyra jutna úgy, hogy a párhuzam megbillen. A XVII. századtól 
azonban Nyugat-Nógrád, Hont, Bars, Észak-Esztergom megye területéről el
tűnik az -0%/r (egy szokolyai adatom írója valószínűleg losonci származású, 
és keletebbre már ez a nyelvjárási kiejtés), az -&%& viszont legföljebb megritkul, 
de megmarad bizonyos emlékekben. Akik a jelölési párhuzamosság hiánya 
ellenére ragaszkodnának az -ó'M&r betű szerinti olvasatához, ne felejtsék el, 
hogy SZEDER FÁBIÁN már felső nyelvállású tővéghangzót említ 1819-ben (pl. 
auve#űMÁröf.- TudGyűjt. 1819. 6. sz. 32). Nekem vannak még nyílt ö-ző adataim 
1780 táján: épp 1780 és 1819 közt ment volna végbe a zártabbá válás? Hm... 

D e biztos-e, hogy szobi emlékünk erős nyílt ö-zésében, ő-zésében a környék
beli palóc nyelvjárás tükröződik — esetleg akár többszörös áttétellel, köz
vetítéssel? Itt kell visszatérnem a rétsági járás általános iskolai tanulóinak 
íráshibáira. A sokat emlegetett és elemzett AiőW alak ugyan a színmagyar 
Diósjenőn jött létre, de már az ö/f 'ült' Felsőpetényben. E községben — és 
még sokban másban a környéken — a tanulók anyanyelve már magyar, 
de nagyszüleik igen gyakran még sokkal jobban tudnak szlovákul, mint ma
gyarul (vö. TÖRÖK GÁBOR: NytudÉrt. 45. sz. 37—43). A szlovák nyelvben 
pedig tudvalevőleg nincsenek ajakkerekítéses palatális fonémák. A nyelvileg 
megmagyarosodók számára igen nehéz lehet a két új, hangzásukban nagyon 
közelálló fonéma írásbeli elkülönítése. A XVIII. század végén nemcsak Szob, 
hanem Ipolydamásd és Márianosztra is egészen szlovák község volt (TÖRÖK 
i. m. 37—43). 

Ezzel a leleplezéssel a palóc illabialitás történetéhez forrásként idézett 
és jelölési típusokra bontott nyelvemlékanyag elvesztette homogenitását, egy
neműségét, gondolhatjuk. Egyik része a palóc nyelvjárási kiejtés közvetlen 
vagy közvetett írásbeli nyomait hordozza, a másik meg a megmagyarosodó 
— vagy szabatosabban: inkább megpalócosodó — szlovákok nyelvi át
állásának a sajátságait. Ez azonban csak látszat. A második csoport tanulságai 
az illabialitás tanulmányozásában teljes értékűek, teljes súlyukkal segítenek 
az első rész nyelvének elemzésében. Elvégre a nagyhind—bácskertesi nyelv
járástípus illabialitásának a történetéhez kerestük az írásos forrásokat s egyben 
a források magyarázásának a módszerét. A z a XVII. századi s a nagyhind-* 
bácskertesihez hasonló palóc nyelvjárásba beleszületett magyar, aki nem hasz
nált beszédében labiális palatális fonémákat, amikor írnia kellett, éppolyan 
problémák elé is került, mint a megmagyarosodó, magyarul írni akaró és 
próbáló szlovákság, sőt e szlovákságnak második-harmadik generációja is. 
Mindaddig, amíg csak olvasati problémákat kívántam megoldani, nem léotem 
módszertani tévútra, eljárásom az illabialitás—labialitás viszonyának tanulmá
nyozásában jogosult. Azt sem lehet vitatni, hogy a palóccá váló szlovákok 
írásainak van nyelvjárástörténeti értékük. A bizonyíthatóan magyar anya
nyelvűek irományai természetesen közelebb állhatnak a hangzó, beszélt nyelv
járáshoz: ennyiben okvetlenül értékesebbek. Azzal viszont, hogy kevésbé von-
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hatják ki magukat az írásnorma hatása alól, okvetlenül hátrányaik is vannak. 
Szlovák-e a szobi községi instancia írója? A z instancia nyelvtani sajátságai 
alapján az a határozott véleményem, hogy m á r n e m ! N e m zárom viszont ki, 
hogy esetleg szlovák származású, akinek a nyelvi tudatában még otthonos 
a szlovák fonémarendszer. 

A kérdés összefoglalásául megismétlem: nem zárjuk ki, hogy némely 
— palóc földön kelt — nyelvemlékünk a helyi nyelvjárás nyílt ö-zését, ő-zését, 
illetve zárt w-zését és — ritkán! — zárt w-zését jelöli közvetlenül vagy túl
kompenzálva. Mégis úgy látom, hogy lehettek olyan nyelvjárások is a palóc 
nyelvjárásterületen a XVI.—XVIII. században, amelyekben egészen más jelen
tősége és jelentése van a középső és felső nyelvállású labiális palatálisok 
jelei közt fölfedezhető zavarnak. Egyrészt nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, 
hogy e nyelvjárásokban talán csak egy ilyen rövid és egy ilyen hosszú fonéma 
volt. Másrészt az is kiderült, hogy ez a jelölési zavar kapcsolatban áll a pala
tális labiálisokat nem használó nyelvjárások (vagy: idegen nyelvi fonémarend
szerek) bomlásával, s az ilyen alakok részben kétségtelenül afféle pillanatnyi 
nyelvi bomlástermékek. 

6. A z írásbeli g ~ ö és (e>) e ~ ő szembeállás. — A jelölésük szerint 
zárt-labiálisan ö-ző és labiálisán ő-ző adatok olvasatában immár nagyobb 
anyag alapján s az o, ő~w, w jelölési ingadozás tanulságait is fölhasználva 
próbálunk eligazodni. 

A mai nyelvjárásos írásosságból gyűjtött adatok itt nem sokat segítenek. 
Bácskertesen ugyan nem ritkák a helyesírás követelte e helyén az ő-k, például 
E. I. 5. oszt.: fő/ 'tél% r<%?fő/ve 'reptérre, repülőtérre', P. J. 5. oszt.: & & z W f 
kész volt', #aza/g/o 'hazafelé', & ? W o e/o 'iskola e,lé', B. K. 6. oszt.: főfóüÖM 
'töltésen' - f#&wo/, fe%á? me//eff, fefásrö/ 'töltésről' de már ezek is csak elvétve 
fordulnak elő Nyugat-Nógrád kisdiákjainak a füzeteiben (Bánk: wfő/z 'idén'; 
a Nyelvatlasz a közeli Tolmácson a köznyelvivel megegyező zWáz-t jegyzett 
föl). A köznyelv g-ző változatának nyílt e-it ö-vel jelölő tévalakokat csak elvétve 
találtam: Romhány: cacWasek. 

Egyelőre szorítkozzunk az e-vel szemben labiális-zárt jelölésű nyelvemlék
adatok vizsgálatára. Több esetben már igazoltuk, hogy nem a szomszédos 
szótag ö vagy ő hangjának labializáló-hasonító hatása hozta létre ezeket az 
alakokat, mivel ilyen hang nincs is a kérdéses hang szomszédságában. Csakhogy 
még azokat az adatokat is meg kell rostálnunk ebből a szempontból, amelyek
ben a szomszéd szótagban az írás föltüntet ö-t, o-t; tudniillik ezeknek az 
indukálóknak felfogható hangoknak (illetve: betűknek?) a labialitása is nagyon 
kétes lehet. 

Hadd mutassam be ezt példákon! EyzfeWő; a 38. emlék , E % z % W ő stb. 
írásformát eleve nem felelnek meg a hasonulásos-illeszkedéses magyarázat 
kívánalmainak. A 34., nagyoroszi ezfe<W<%/z — látszólag — igen. D e már 
a szó tőtípusa is kétségessé teszi, hogy a terminatívuszi -fg rag el őtt ő hangzott 
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volna. Vácon még 1783-ban is így írják le szavunkat: EyzfeWeáeM 'esztendőben' 
(Váci múzeum, Szűcscéh jegyzőkönyve); a Liptó megyei Andrásfalván 1651-
ben: eafgWewe/ 'esztendővel' (OL. Mocsáry cs. It.) | Fe/ő/; Balassagyarmat 
1630: / o W (OL. Beniczky cs. It.); Buják Nógrád m. 1698: /oA% (mindkét 
eset szövegkörnyezete igazolja, hogy nem lehet szó a/e/ származékáról,/Z&%~ 
/o7ö/-ről; Nógrád m. feud. It. Fiscalia).-a 8. és 24. emlékben:/e/e/ 'felől'. 
H a viszont föltehető, hogy a nyelvjárásban a zárómorfema, az ablatívuszi 
/ előhangzója illabiális, nyilván nem hasoníthatja labiálissá a tő nyílt e-jét. 
| A A:óY ige származékai: 30.: &öfö/á?ege/; Drégelypalánk 1716: &ofő/&y (Eszterg. 
prím. It. Arch. Saec. Drégelyi uradalom, Rationes 1716.); Szügy Nógrád m. 
1778: &őfő/e.M<fgf»e& (OL. Mocsáry cs. It.); Ipolykér Nógrád m. (Kiarov) 
1742: A:óYo/g 'kötele'-Wő/Zk 'kötőfék' (OL. Kubinyi cs. kővári ág It.); stb. 
—Losoncnagyfalu Nógrád m. (Vel'ká Ves) 1693 (vö. 50.): Wo/o&Mge/ 'köte
lességgel'; 22.: eb W e j 'előkötés, kötény'; Vác 1782: .#efő 'főkötő' (Váci 
püsp. gazd. It. Úriszéki ir. 1782/2.). Néhány jelenkori adat az ige régi alakját 
jól megkövesítő/o&őfő szóra: Nagyölyved (Vel'ké Ludince):/í/cefő; Kemence, 
Csáb (Cebovce), Nógrádmarcali: _/eA:erő; Patak: / f W J ; Tolmács: y ^ W o ^ 
/g&e/ő^ritkán/o^örő (Nyelvatlasz). A régebbi gyűjtésekben: Ipolyszalka (Sal-
ka):/fWő (i. m. 7); Vác:/eWő (i. m. 15); Szokolya régen Hont, m a Pest m.: 
y^erwf 'fokötőt' (NéprÉrt. X X X , 295); stb. | A &oz és származékai: 51.: 
/e^A Wzo/e66; Középpalojta Hont m. (Stredné-Plachtince) 1692: #%%%? 'közép' 
(háromszor; Nógrád m. feud. It. Proc. term. 1638—1717/58. sz.); Csesztve 
Nógrád m. 1744. okt. 6.: Á:&zJ^/6 'közepében' (Nógrád m. feud. It. Fiscalia 
XVII.)-9. &ezwffe& 'közöttük'; Nagyoroszi Nógrád m. 1697: &%#? Aozra 
'középházra', 'a ház közepére?' (NytudÉrt. 45. sz. 61); (1- még 26., 31., 42., 
44., 45.) | A Börzsöny vidékén m a nemzeti nyelvi alakban használják az <% 
számnevet (Nyelatlasz, saját gyűjtésem), csak olykor-olykor hangzik $t mellék
variáns (saját gyűjtésem); ezzel szemben 45. Korpona Hont m. (Krupina): 
Őfvó'7% - 23. uo.: 6ftve/z. Ezeket az egybevetéseket még folytathatnánk. Figye
lemre méltó, hogy az ilyen labiális betűkörnyezetű zárt-labiálisan o-ző jelölésű 
adatok a nyelvemlékekben olyanokkal állanak együtt, amelyeknek nincs ilyen 
betűkörnyezete: 51.: ü<Weff 'erdeit' — A#/z Arözö/e66; stb. Ennyiből bőven 
kiviláglik, hogy a Aröro/- stb. alakok ó'-rt ezen a területen aligha lehet ö hanggal 
olvasnunk, s eleve meginog a hasonulásos-illeszkedéses zárt labializálódás 
magyarázati lehetősége. 

Még ingatagabbá teszi a hasonulással való magyarázatot és a betű szerinti 
olvasatot, hogy némely adatunkban az indukáló a várható ö vagy ő jele helyett 
ü-felével van leírva. A z író mintegy jelzi, hogy a két hang közt mégis van 
különbség (ha nem is az, amit a betűk sugallnak, tesszük hozzá mi): 35. 
a W w f 'erdőt'; 54. fzí&z_yőg 'szőnyeg'; Vác 1739 körül: W w / - W ő / 'belől' 
Váci püsp. gazd. It. Úriszéki ir.); Ipolyhídvég Hont m. (Ipel'ské Predmostie) 
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1736: 6 < W ? z W 'bennünket' (Eszterg. prím. It. Arch. Saec. Drégelyi urad. 
Rationes 1737/64. sz.); vö. Nagyölyved: 6e»MWfzW (Nyelvatlasz) stb. 

Ismét hangsúlyozom, nem becsülöm túl a palatális-veláris párhuzamnak, 
illetve e párhuzam hiányának nyelv- és nyelvjárás-történeti bizonyító erejét, 
de mellőznöm sem szabad ezt a kiegészítő bizonyítékot. A -gef, -fef igeképző
nek, továbbá az -e/, -e/m névszóképzőnek ilyesféle, ö-vel írt alakjait találtam 
a palóc vidékeken keletkezett nyelvemlékekben: Nógrádmegyer Nógrád m. 
i%őfff (1. később is: Nógrád m. feud. It. Fiscalia XXVII 3.); Balassagyarmat 
1630: e/fase 'éltesse' (OL. Beniczky cs. It.); Dejtár Nógrád m. 1783. /e/w-
zerrof^ 'lefizettettek' (szenvedő alak; Eszterg. prím. It. Arch. Saec. Drégelyi 
urad. Rationes 1783/173.); Korpona Hont m. (Krupina) 1676: #%/&,%% 
'kellessék, kelljen' (szenvedő alak; O L . Berényi cs. It.); Farkasfalva Szepes 
m. 1643: keászeoMeöffe/M, a közel egykorú másolatban /có^zöMe^gm (OL. 
Beniczky cs. It.); Rétság Nógrád m. 1803: g^őfro/mef 'gyötrelmet' (Váci pösp. It. 
Acta spons. VII/33.). Ezeknek az adatoknak veláris zárt o-zó párjait hasztalan 
kerestem a helyi keletkezésű nyelvjárásos emlékek százaiban, pedig az illabiális 
ö>o. változás semmivel sem volna nagyobb csoda, mint az e>ö. 

Összefoglalhatjuk a tanulságokat. A z írásban zárt-labiálisan ö-ző palóc
földi adatok túlnyomó többségének ö-fele betűje n e m ajakkerekítéses pala
tálistjelöl. Ezek az adatok íróik erősen illabiális anyanyelvjárásáról árulkod
nak. D e az illabialitás történetének feltárásán kívül más célra is felhasznál
hatjuk őket. Ugyanis ha ezek az ö-k illabiális hangot takarnak, akkor ez nehezen 
lehet nyílt e, sokkal inkább középzárt g. Vagyis adataink arra utalhatnak, 
hogy ha e > ö változás nem történt is, f > e azért végbemehetett. Egy-egy 
JF&zfeWő6g» vagy # W e ű % e M adatot tehát ászff/%&%e vagy gn#y#e~g/%&?/#e 
nyelvjárási kiejtés közvetett kifejezésének tarthatunk. A váci nyelvjárás e><? 
változására már N A G Y SÁNDOR is felfigyelt (NyF. 10. sz. 10, 17), én m a g a m 
Rétság vidékén figyeltem meg köznyelvűsödő palócok (és részben: szlovák 
származásúak) meglepő zárt g-ző alakjait, mint a nyelvjárás pusztulásának 
bomlástermékeit:/egyva-f, Mgváözfe, A:öv^ye/f stb. (NytudÉrt. 17. sz. 103). 
(Itt jegyzem meg, hogy bár a legmagasabb szintű szlovák beszéd fonéma
rendszere megkülönbözteti a nyílt ősmagyar g és a zárt ess magyar e fonémát, 
ez a korreláció már nemcsak a köznyelvben, hanem a legtöbb szlovák nyelv
járásban is megszűnőben van, de a mi nyelvünkkel ellentétben ott a két e-hang 
a zártabb középső nyelvállásúban egyesül.) 

írásos adataink látszatra labiális ő-zése nem szorul aprólékos vizsgálatra. 
Aligha akad bárki, aki az itt leírt Árez(/efo/"e 'kezdetére' (43.) vagy &őf 'két' 
(49.) szóalak ő-jét o-vel kívánná olvasni. Mind ezek, mind más, itt nem idézett 
hasonló adatok a palóc nyelvjárások illabiális e-zésének írásbeli túlkompenzá-
lásai. A nyelvjárástörténetben avatatlannak legföljebb azt a tanulságot szolgál
tatná adatanyagom, hogy a téves regressziós írásbeli ő-ző formák gyakorib
bak, mint az illabiális g-zést közvetlenül tükrözők; és ez sem megvetendő 
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módszertani zsákmány. Ezzel a hiperurbanisztikus alakok nyelvjárástörténeti 
rangja-értéke még jobban megnőne. D e az, hogy együtt jelennek meg a rövid 
magánhangzók illabialitását így vagy úgy tükröző alakokkal, arra utal, hogy 
ez a m a már Nagyhinden és Bácskertesen kívül alig tengődő illabiális e-zés 
a múltban szoros kapcsolatban volt az illabiális f-zéssel, e-zéssel — és persze 
az illabiális f-zéssel is. Elég egy rövidebb nyelvemlékben a norma g-i helyén 
két-három hiperkorrekt ő-t találnunk, hogy tudjuk: igen erős illabiális nyelv
járás a forrása, olyan nyelvjárás, amelyre nemcsak az illabiális e-zés jellemző. 
N e m hiszem, hogy ezzel a felfogásommal a hangtörténeti tendencia-vitában 
bármelyik pólushoz csatlakoztam volna: a jelölési összefüggésekben való gon
dolkodás kényszerít erre a következtetésre. 

7. Jelölési ingadozás az o, o~ö, ő és az w, w~ö, w betűk közt. — M a is 
előfordul, hogy az o-ra, zi-ra véletlenül kettős ékezetet tesz gyermek és felnőtt 
egyaránt. Ennek a „véletlennek" nem nehéz rájönni a lélektani nyitjára. A fő
városi általános iskolások írásában is gyakran találkoztam wff<W 'úttörő' 
írásmóddal, anélkül, hogy akár nyelvbotlásként is így ejtették volna a szót. 
Nyilván az írásbeli — regresszív — perszeveráció, Ranschburg-íele homogén 
gátlás jelenségkörébe tartozik ez a tévalak. A Rétság vidéki kis palócok még 
gyakrabban követnek el efféle hibákat: Felsőpetény: # W y ó / , Rétság: Wzf/JTKzAr 
'vízilónak', Tolmács: jacof# 'játszottuk', javítása ugyanez. Bácskertesen W a 
<%##&, magŐM 'nagyon'. 

H a a nyelvemlékekben csak szórványosan, egy-egy alakban fordulna elő 
a középső és a felső nyelvállású veláris hangzóknak kettős ékezettel való 
leírása, akkor ez a nyelvjárástörténész számára lényegtelen, figyelmen kívül 
hagyható írássajátság volna. A 10., 37., 40., 49. emlékünk egy-egy adata 
valóban az íráshibák, elírások közé is kerülhet. D e ha ezek az elírások ismétlőd
nek a nyelvemlékben, illetve ha több emlékben gyanúsan egybehangzanak, 
föl kell rájuk ügyelnünk: 36.: CWfw/, a%om.?zWc.9űgo&fw/, 44.: Mo»f%z/w/, 
Vo66ogyáyfw/, 48.: /za&zfw/, 50.: mayfő/, #%z/Y%#&f/Mfő/. Ez már sejteti, hogy 
a -fo/, -fo/ rag a múltban nem mindenütt illeszkedett a palóc területen. 

M a a palóc nyelvjárásterületen általában megtaláljuk a - W , - W , -ro/, 
-ro/, -fo/, -fő/ ragpárok illeszkedését. Ennek csak néhány régi és hanyag jelölésű 
gyűjtés adata mond ellent: Nyitra vidéke: &Mzo?zy#/ 'asszonytól' (LAZiczius, 
Nyj. 39), Formos Bereg m.: 6 f W / (így 6-vel!?) 'lábtól' (Nyr. X X , 476). Ipoly-
szalkán a -fo/, -fo/ rag alakja -fü, -fw, ritkábban -fo, -rő, de egy elszigetelt 
szólásban előbukkan a nem illeszkedő forma is: „Most vályik el a tüdő a 
mo/fw" (rövid w-vel!?) 'Most válik el, hogy mi lesz' (RADVÁNYI, Ipolyszalkai 
nyj. 6, 13, 25, 35). 

Mindhárom adatunkban van lejegyzési hanyagság, probléma, pontosság
ban nem érik el saját koruk színvonalát sem, mégis hinnünk kell nekik. A -főf 
határozórag illeszkedetlenségét, palatális egyalakúságát húsz palóc területen 
kelt emlék adataival igazolhatom. Ezek azonban labiális palatálist jelölnek 
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a ragban. Hét emlékben a -M/ sem illeszkedik, de magánhangzója ennek is 
ő- vagy ő-féle jelölésű. Mindebből úgy látszik, hogy mivel ezek az w, ő jelek 
a nyelvjárási kiejtést tükrözik, nem lehet őket összekapcsolni egy egészen 
más nyelvjárás-történeti kérdéssel, az illabialitással. D e vajon egészen más 
kérdés-e? Drégelypalánkról származnak a következő adataim 1762-ből: /%fjz-
foroW/, űfea/c/â / (az í esetleg g betűnek is olvasható; Eszterg. prím. It. Arch. 
Saec. Drégelyi urad. Rationes 1800.) Valóban labiális magánhangzót takar 
annak a húsz emléknek nem illeszkedő palatális alakja a régi palócban? 
S ha igen: hogyan magyarázzuk a hangtörténeti szempontból meghökkentő 
-/"o/~-/"w/jelölésű ragokat mély hangrendű szók végén :Középpalojta Hontm. 
(Stredné Plachtince) 1692: Az/q/fW/, arő/, ww/ 'arról' (Nógrád m. feud. It. 
Proc. term. 1690—1728 58)? Hasonló adatok még kilenc emlékben. Továbbá 
mi az oka a 43. és 46. emlék csak vizuális alapú íráshibának már semmiképp 
sem minősíthető adatsorának (43.: ZafwA:, jzarzfM, &<%%%%, JwAokof/z, /a/roző, 
v4(/aWo, /gyr^wA:/ 46.: ŐJzó"/f07z,yŵ zoM, jzwyze&r, 77/zo, AwfzoM AgffA)? 

Mindazok az emlékek, amelyekben több ilyen adatot találtam, általában 
vagy erősen nyelvjárásosak, vagy idegen, szlovák származású íróra utalnak. 
Tudomásom szerint ilyesféle nyelvemelékeket nálunk még senki sem publikált, 
ezért közlök itt egyet-egyet mindkét fajtából. Igen nyelvjárásos a Losonc-
nagyfalun (Nógrád m.: Vel'ká Ves) 1682-ben kelt jobbágylevél (OL. Mocsáry 
cs. It.): 

„Az Ur istentúl kívánunk Urasagtoknak Mind Feyenkent Jo egeseget 
Mind azon által akaruk* Urasagtoknak becsületes értelmére amiben 

vagyunk adni hogy mi kepén Mivelnek velünk a horvátok, nem tudgyuk 
ha lesze valaha gyamulunk ez földön IStennek Kyvelete vagy soha sem. 
minden fele nagy szükség körülötünk Uralkodik nem tuddgyuk hova 
kel fejünköt hajtani avagy kihez kel ez világon esedezni, hogy ha mar 
Uraságtok Mind Vice ISpan Uraim szolga birak uraim tob böcsületes. 
Nemzetes Urainkkal együt meletünk nem segít bizony el kel födnünk, 
nyárban buzankot zabunkot fövönköt el horgyak az mely keveset készít 
a szegenseg mind magának mind morhainak azal sem bír maga hanem 
minden fele nagy ínségei költyi^ nagy valcsagal sok íízettesel minden fele 
rendektül télben is, Amikepen ez el múlt Napokban Vitek el JVa/w»A:fw/ 
JVű&y fWwrw/o Egyszersmind hat szekér szenat Melyet igen igen szen-
vedhetetlenül emestyük el magunkban hogy sok marhat emésztet meg 
az a széna akit az olyan fel ala járok Mertekletlenul meg emésztetek 
csak nalunkis [Nagy] falun, D e mindenek felette Nehezeb akit szekerén 
el vittek merun[k] hitünkre lelkünkre Mondanyi. tizen Öt Ta/yera ['tal
lérra' vagy 'tallér ára'] akit hat szekérre felraktak mert Nyári szekér volt 

* Ritkán leírt, erős, jellegzetes palóc sajátosság, 
s Erős palócosságok! 
G A z én kiemelésem. 
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kettő Négy kiseb. Amind szolga biro Urunk ö kegyelme hírünkéi Adta 
leveleben hogy Uraságtok eleiben hozuk Megjelenésük M e g lőtt karunkat, 
az horvátok miat szamlalhatat lan [!], ami karunk decsak az hat szekér 
szénának térjen meg az tizen öt talyera ['tallérja'] amiben lel künk [!] 
ismeretire számláltuk atöbi oda van sok talyeral sok sodaral sok vajai 
Es egyéb fele Valcsagal Mentetyük* magunkat de végre sémi nem hasznait 
abolis csak raytunk gyötenek. M as falyî  ['falui': az -z melléknévképző 
előtti magánhangzó kiesése eléggé gyakori a régi palócban] szekerekel: 
Másodnap esmeg haitotak. Pincén Mégis raktak mindenek fölöte Aldast 
Magasztalast kívánunk Uraság toknak mind fejenkent 
Anno 1682 Die Marti 19 Nagy Falusiak 

[Kívül a címzés:] 
Adasek ez kis suplikationk Urasagtoknak Mind Vitce ISpan Uraimnak 
Mind szolga birak uraimnak Es töb Nemzetes Vitézlő Füleki Urainknak 
Nemes gyűlésének jo értelmére Nagy Falusiaktul. J." 
Szlovák származású lehet — nem valószínű, hogy az aláírók valamelyike, 

inkább valaki más őhelyettük — a következő legéndi vagy szécsénykei (Nógrád 
m.) beadvány írója (Nógrád m. feud. It. Fiscalia XXVI/67.): 

„Tekéntettes Consiliarius Ur, Jó Kglmes Urnk s Patrónussunk 
Lábaihoz borulván Tttes Kglmes Urnk s Patrónussunkhoz mélly 

alázatossagal folyamodni kintelenitetunk: Hogy mink néhaj Isten b múlt 
Nmes Botka Jakab Successori lévén midőn pediglen most múlt Nápokb 
egyetlen €gy Aszszóny Andéual? Attyáúságossan az Fiscalis admonitiojok 
után szépen meg edgyeztűnk volna Successionaiywjjocj&aM&rw/mindeneket 
szépen kiadta az őszvegy egyetlen egy Aszszóny Andénk? több hatra nem 
maradott Restans egyéb harmincs [!] Rh. forintoknál mellyeket akkori b 
le nem tehette, hanem egy Hetet adott Terminus hogy meg szerszi, és 
Attyaúsagossan Kezűnkhez resignalya, mellyekrűl nem is Kértünk Charta 
biankat, hanem eő bőcsöletinek hitet adtunk, mostánáb pedig :( három 
Hété Terminusnak :) hogy ptendaltam emiitett JSs f. 30. az öszvegy Ángyom 
/iazfzoTzyfw/, még bottal meg űtegetett engemet, az # # z d W Kitaszigatván 
és fel emiitett forintókat semmi képpen nem akarván le tenni, holott pedig 
az edgy ezés [!] mellett volt Jelen szecsénkej Boris Mártóny, Kővesdy 
Dobrónokyi Jákább. Ugyan kötést is tették magok kőzött a' ki meg másol
ná sub vinculo Ns 50. f. Annakokaint midőn alázatossan Comissiot Instál
nánk Tttes Kglmes Urnkk Mi hozzánk meg állandó Kegyes resolutiojaért; 
Abbéli grátiajat még élűnk is tisztelettelmeg [!] Szolgálni s-hálalni kívánván 
maradunk Tttes Consiliarius Urnák Jó Icg^mes urunkk 

Holtig való alázatos szegény szolgállój 
Árva Botka Anna, Botka Ágnes és Botka őrzébet Hollót pedig 

? 'Ángyival% 'ángyink': az -/ indukálta hasonulásos palóc palatalizációnak és a zárt-rövid 
f-zésnek túlkompenzálásos, hiperkorrekt alakjai. 
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Viselős vagyok még is megh őtegette engemet. 2dp ugyan az Angyink 
parasz[t] emberhez ferhez ment." 

[Kívül latin címzés.] 
Látszólag egyszerűbb és meggyőzőbb volna talán a kiemelt mélyhangú 

szavak magashangú határozóragjait labiális palatálissal olvasnunk. A jelenséget 
így magyarázhatnánk: a középső és felső nyelvállású labiális magánhangzót 
tartalmazó kétalakú morfémák, sőt a középső és felső nyelvállású palatális 
és veláris magánhangzók és jeleik önmagukban is — morfbfbnematikus alapú — 
asszociatív viszonyban állanak egymással a tudatban. A z egyik a másikat 
fölidézheti, s így az írásban föl is cserélődnek. Ennek a föltevésnek azonban nagy 
gyengéje, hogy ha ez igaz, akkor az alsó nyelvállásúak közt is lenniük kellene 
ilyen írásbeli fölcserélődéseknek, de még sincsenek. Ezért véleményem szerint 
másként kell a mélyhangú szavakhoz járuló -fő/, -f#/, -M/, - W , -rő/, -rw/ragokat 
is, a jzwzfő, Wroző-feléket is magyaráznunk. 

Nagy terjedelmű kéziratos nyelvjárástörténeti munkámban részletesen 
közlöm az ilyen jelenségeket mutató adatanyagot, itt csak számszerű össze
foglalásukat adom. Harminckét olyan nyelvemléket találtam, melyben csakis 
a - W , -fo/, -rd/ helyén találtam o-, w-fele jelet. Ezek közül tizenháromban 
több ilyen — írásban nem illeszkedő — ragos forma is van. Olyan nyelv
emlékem viszont, amelyben a hangrendet és illeszkedést zavaró J, w betűk más
hol is feltünedeznek, mindössze nyolc akadt. E közül a nyolc közül négyben 
a nem illeszkedő elatívusz-, delatívusz- és ablatívuszragok többször is elő
fordulnak. 

Ez a számszerű összefoglalás engem arra intett, hogy válasszam külön 
az említett határozóragok e különleges jelölésmódjának a kérdését a többi 
esettől. Csakhogy ezek a ragos formák sem alkotnak egynemű csoportot. 
A klasszikus magyar történeti hangtan és alaktan tanítása szerint sokkal 
nagyobb nyelvi valószínűsége van a nem illeszkedő *A&?zfő/, */zózW szóalakok
nak, mint a *Mz/"J/-nek. A palóc területen kelt nyelvemlékek viszont nem haj
landók ehhez a nyelvi valószínűséghez alkalmazkodni: 

a -fo/ helyén -fő/, -fű/ áll 17 nyelvemlékben; 
a -fo/ helyén-f/7 (vagy -#/) l-ben; 
a - W helyén -M/, -M/ 4-ben; 
a -ro/ helyén -rő/, -rw/ 6-ban [!]; 
a -W/, -6d/ helyén palatális labiális jelű rag: l-ben; 
a -fd/ és -ro/ helyén ugyanilyen: 2-ben; 
a - W és -rd/ helyén ugyanilyen: 2-ben. 
Kétségtelen, hogy a nem illeszkedő -fo/ f-fw/J, -6ő/ ("-6w/j és a leíró szem

pontból szintén nem illeszkedő -ro/ Y-rw/J ragok túlnyomó részét palatális 
hanggal kell olvasnunk, és csak elvétve tehetjük föl, hogy ezek csupán képzet
társítási zavar csakis írásbeli megnyilvánulásai, íráshibák. H a ennyit elfogadunk, 
a betűk labiális olvasatot sugalmaznának, hiszen 1320 kicédulázott palócföldi 
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nyelvemlékből egyetlen egyben találtam csak két adatot, amelyben a nem illesz
kedő ablatívuszrag -fi/ (vagy -fe/) alakú. A z adatok hiányából azonban nem 
vonhatunk le messzemenő következtetéseket^. Igaz, a nem illeszkedő -fő/, -f% 
- W , -6w/ ragokat önmagukban még nyugodtan olvashatnánk labiális magán
hangzóval. D e bármennyire szoros kölcsönhatásban fejlődik is a három rag 
(vö. pl. BENKŐ, Nyjtört. 81; BÁRCZi, A m. ny. életrajza 222), a mélyhangú 
szavakhoz járuló -rő/, -rw/ ragokat labiális magánhangzóval olvasni ellentmond 
hangtörténeti ismereteinknek. BÁRCzi és az ő nyomán B. LŐRiNCZY ÉvA (KTSz. 
154—5) a következőképpen vezeti le a magyar delatívuszrag történetét: 

*rawo/ rő/, majd magashangú szó után illeszkedéssel: -rő/ 
*rayo/^ 

*ra/o/ re/, -r// illeszkedés nélkül. 
(Ez a magyarázat az ősmagyar ̂  y kétirányú fejlődéséből indul ki; kissé másként: 
BERRÁR, TörtMondt. 37). H a a mély hangrendű szók végén -rő/-nek, -rw/-nek 
olvasnánk a ragot, akkor tulajdonképpen ő>ő, w > w elhasonulást kellene föl
tennünk. Ez még akkor is abszurd ötlet, ha föltesszük, hogy az adott nyelv
járásban egyalakú, nem illeszkedő -6ő/ f-M/j, -fő/ (-fw/j ragok analógiája 
segíti ezt a példátlan hangváltozást. N e m marad más, mint hogy föltegyük: 
a nyelvemlékek nem illeszkedő -rő/, -rw/ ragjait -re/, -r// hangzásúnak kell 
olvasnunk. Csakhogy az ilyen írású adatokról megemlítettem már, hogy négy 
esetben nem illeszkedő -fő/ f-fw/J, illetve -6ő/ (-6w/j ragokkal együtt jelennek 
meg. El lehet-e képzelni, hogy a -rő/ ragokat -re/-nek olvassuk a mély hangrendű 
szók végén, az ugyanabban az irományban talált -6ő/, illetve -fő/ ragokat pedig 
labiális palatálissal? A nyomok arra vezetnek, hogy a mélyhangú szavakhoz 
kapcsolódó -6ő/ és -fő/ stb. ragok jelentős részét is helyesebb illabiális magán
hangzóval olvasnunk. 

A z persze már meg sem fordulhat a fejünkben, hogy a ẑo/zfő, /a&oző 
(43.) igenevek képzőit illabiális palatálissal olvassuk. Nézzük meg közelebbről 
ezt a 43. számú emlékünket. A &ez</efőre 'kezdetére' hiperkorrekt alak vilá
gosan utal az illabiális g-zésie, illetve esetleg f-zésre. A z író anyanyelvjárásában 
tehát *vefg alakot tehetünk föl a jzdnfő mellé. Ennek az írónak beszédben 
használt *vefe és leírt vefő szóalakjai közt asszociatív kapocs van: a vefe-
hez egy olyan íráskép társul, amely kettős ékezettel ellátott magánhangzó
jellel végződik. A jzamfő hang- és írásképe közt nincs olyan ellentmondás, 
mint a vefe és a vefő közt. D e mivel a szorzfő és a vefő közt, távolabbról pedig 
a többi veláris és palatális hangrendű folyamatos cselekvésű melléknévi igenév 
igenév közt is van asszociatív kapcsolat, a jzo/zfő hangkép is könnyen össze
kapcsolódhat ilyen nyelvjárású író tudatában — tévesen, de fonetikailag 
árukodó módon — a jzwzfő írásképpel. Ez a magyarázata az emlék más szó-

8 Ugyanebben a nyelvemlékanyagban például egyáltalában nem találtam adatot a / % g g W > 
meAA /, #%#/(#>/%<## teljes hasonulásra, pedig ez a palóc jelenség a XVIII. század második 
felében biztosan megvolt! 
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alakjainak is: a lafwAr 'láttuk', /e_//-%#& 'leírtuk' szóalakok mögött akár tel
jesen köznyelvi kiejtés is állhat, de ezek az írásformák mégis azt sejtetik, hogy 
ebben a nyelvjárásban *Mgfzr/7: 'néztük', *&á"ff& 'kértük' alakokra számít
hatunk. A J#&oW/? 'juhokat' sem annyira önmagáról vall, hanem arról, 
hogy az író a rw/zóú - rw/zes' ü-ző alakok helyett az illabiálisán f-ző *n/zej-t 
használhatja. 

.̂ Következtetések. — Dolgozatom elején a bácskertes—nagy hindi nyelv
járástípus illabialitásának a történetével kapcsolatban tettem föl néhány kér
dést. Tudom, hogy az ezekre adott válaszok nem teljesek, nem véglegesek. 
Következtetéseimnek csupán hipotetikus értékük van. 

Először is azt kerestem, hogy a palóc nyelvjárási illabialitást hogyan tük
rözik a nyelvemlékek. A z írássajátságok értelmezésének, megfejtésének a nehéz
ségeit nem titkoltam: saját véleményemet csak mint valószínűbbet állítottam 
szembe a szerintem valószínűtlenebb, kisebb teherbíró képességű föltevésekkel. 
Főleg a nemzeti nyelvitől eltérő XVI—XVIII. századi adatok gépiesen betű 
szerinti olvasata ellen hadakoztam, s vitába szálltam azzal a felfogással is, 
amely a nyelvi—írásbeli túlkompenzálást, téves regressziót, hiperkorrekciót 
az eredeti hangzó jelenség teljesen szimmetrikus ellenképének, pontos negatív-
jának tartja. 

A z illabiális nyelvjárási sajátságok különleges jelölésmódjait csak a nyelv
járástörténet ascendens útját járva fejthetjük meg kielégítően. Ehhez az 
ascendens megközelítéshez kapcsolódik hozzá szorosan egy módszertani fo
gásom. A mai nyelvjárási kiejtésből közvetlenül a XVI. századi (vagy akár 
még korábbi) írássajátságok olvasatára következtetni: nagyon vakmerő, na
gyon kockázatos eljárás. Ezért előbb — ahol lehetett — a mai nyelvjárási 
írásossággal vetettem össze a nyelvjárási kiejtést, így a múlt bonyolultabb 
jelölési sajátságaihoz is szilárdabb alapot teremtettem. Ez az eljárás árulja el 
leginkább, hogy ugyanaz a nyelvjárási adat hányféle írásmóddal fejeződik ki. 
A palóc illabialitás is megnyilvánulhat az illabialitás közvetlen jelölésében, 
aztán akár ilyenekkel együtt, akár külön hiperkorrekt formákban, olyan for
mákban is, amelyekben a nyelvállási fok változik, megjelenhet általában az 
elöl képzett ajakkerekítéses magánhangzók betűjeleinek a zavarában, ingado
zásában, sőt közvetve, az o, o, w, w, helyén feltünedező ő, w jelekben. Ugyanaz 
a nyelvjárási kiejtés állhat a ^ejzmef, MyzcWf, &%?zöMef, A:wfzeMef, kejzóhöf 
stb. 'köszönet' írásformákban. Tudnunk kell a jelöléstípust és a nyelvjárás
típust rugalmasan el is különíteni, össze is kapcsolni: a nyelvemlék összefüggé
sében észrevenni, hogy a látszatra ugyanolyan írásmódú alak itt mást ér, más
ként olvasandó, mint amott, másrészt fölismerni, hogy a nagyon eltérő írás
m ó d ugyanazt a nyelvjárási valóságot takarja. 

Mindez főleg a XVII—XVIII. századra érvényes; mégsem hallgathatom 
el, hogy véleményem szerint az ascendens nyelvjárás-történeti kutatás — a jelö
léstörténettel összekötve — a DEME-fele történeti nyelvjárás-tipizálási ered-
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menyeket (NyatlFunk.) sok helyütt módosítani fogja kiderítve a XVI. századi 
kódexek m a még túlságosan betű szerinti olvasata helyett a valódit. 

Remélem, dolgozatom anyaga elég ahhoz, hogy a módszertani tanul
ságokon kívül azt is igazolja: a nagyhind—kupuszinai nyelvjárástípus törté
netét is megközelíthetjük az írásosság felől. N e m úgy, hogy találunk valakit, 
aki nagyjából leírja nekünk a nyelvjárását egy levélben vagy kérvényben. 
A képet sokkal apróbb mozaikkövecskékből kell kiraknunk, míg eljuthatunk 
oda, hogy egy XVI—XVIII. századi terület magyar nyelvjárásáról kimondjuk: 
magánhangzó-rendszeréből hiányzanak a palatális labiális fonémák. 

Ez a dolgozat ilyen teljesen konkrét megállapításokra nem jut, mert 
hiányzik belőle a felhasznált nyelvemlékek aprólékos lokalizálása. Vala
milyen elmosódottabb képet azonban mégis ad: nem hinném, hogy bárki is 
azt állíthatja, hogy a palóc illabialitásnak itt földerengő képe — mondjuk — 
nem a régi felvidéki, hanem a dél-dunántúli vagy a székely nyelvjárásterületre 
jellemző. A z emlékeket általában megyényi pontossággal helyhez tudnám köt
ni, mert nemcsak keletkezési helyüket ismerem, hanem íróikat is. Nagy több
ségükben egy-egy megyében birtokos kis- és középnemesek, falusi jegyzők és 
iskolamesterek; ritka köztük a vándordeák. 

A felületes lokalizálás is feljogosít arra a következtetésre, hogy a X V I — 
XVIII. században a nagyhindihez hasonlóan erős illabialitású nyelvjárás sokkal 
nagyobb foltokban tarkította nemcsak a nyugati, hanem a középső és a 
keleti palóc táj északibb részeit. Azonban mihelyt egy ilyen anyanyelvjárású 
palóc írni kezd, nemcsak a — nem is egyfelé — norma által diktált alakokat 
írja, vegyítve saját nyelvjárási formáival, hanem tollára kerülnek a két nyelv
típus összeütközésének, a nyelvjárás bomlásának kérészéletű, szinte csak parole 
szintű termékei, amelyek mind a nyelvjárástól, mind a normaalakoktól gyöke
resen különbözhetnek. _. - ^ , 

TOROK GÁBOR 

Zur Geschichte der Illabialitát in den Paloczendialekten 
In unserem Jahrhundert sind nur zwei ungarische Gemeinden bekannt, 

in derén Vokalsystem von den palatalen Phonemen die Labiallaute (ö, ő, w, wj 
fehlen: die eine ist Bácskertes (Kupuszina in der jugoslawischen Woiwodschaft, 
in der Náhe von Sombor), die andere ist Nagyhind (Vel'ké Chindice in der 
Tschechoslowakei, östlich von Neutra). Woher stammt diese gemeinsame 
mundartliche Eigentümlichkeit? W a s ist die Geschichte dieses Mundarttyps? 
Manche bezweifeln, daB diese Fragen mit der Hilfe der Sprachdenkmáler 
16.—18. Jahrhunderts uns zugánglich wáren. 

Der Verfasser ist anderer Meinung. Er rechnet mit den Schwierigkeiten: 
seit dem 16. Jahrhundert gibt es keine rein mundartlichen Denkmáler, die 
mundartlichen Eigentümlichkeiten sickern des öfteren nur in das Schrifttum 
ein, das durch die Norm, bzw. Normen der ungarischen Schriftspache gelenkt 
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und geregelt wird. D a sich auch die Normen der Schriftsprache ándern, müssen 
wir zuerst derén Herausbildung skizzieren, hauptsáchlich in den Korrelationen: 
e—ö, /—w, e—ő, í—w. Erst danach können wir mit der Untersuchung beginnen: 
hinter wievielen Bezeichnungsarten kann sich eine mundartliche Illabialitát 
verbergen. 

Eine methodische Hilfe sucht und hndet der Verfasser darin, daG er 
beobachtet: in was für Schreibfehlern sich die Illabialitát des Dialektes in 
Bácskertes und in anderen Paloczengegenden heute widerspiegelt. Diese 
Bezeichnungsarten können a.) direkt sein; in diesem Fali wird die Illabialitát 
der Mundart durch den Buchstaben des entsprechenden illabialen Vokals 
bezeichnet, und können b.) indirekt sein. Diese letzteren sind beinahe wichtiger 
als die vorher erwáhnten. Die sogenannten hyperkorrekten Formen (Hyperur-
banismen, schriftliche Überkompensationen, mündliche und/oder niederge-
schriebene falsche Regressionen) können die genauen Negatíve der ursprüngli-
chen mundartlichen Erscheinung sein: die an der Stelle der Lanté der N o r m g, g 
geschriebenen ö, ő, bzw. die an der Stelle der Laute /, í geschriebenen Buchstaben 
w, w. Aber die schriftliche falsche Regression, Hyperkorrektion kann auch 
schief sein: die nicht an Stelle der g-Laute, sondern an Stelle der oflenen e-
Laute der N o r m stehenden ö-Laute, eventuell die sich an der Stelle der g-
Laute behndenden w-Laute usw. Auch hinter derartigen schiefen Regressionen 
der Schrift können wir mundartliche Ánderungen voraussetzen, aber innerhalb 
des Bereichs der illabialen Vokallaute (z.B. g>e). 

Noch mittelbarer zeugt die eigenmáchtige Mischung, die Verwirrung der 
Bnchstaben ö — # und ő—w von der Illabialitát. Die Mundart der Verfasser 
derartiger Denkmáler ist eventuell völlig illabial, sie besitzen die Phoneme 
ö, ő, w und w nicht; es ist aber durchaus möglich, dadie Herausbildung der 
labialen palatalen Phoneme erst soweít fortgeschritten ist, daG es im Lautsystem 
nur ein kurzesPhonemvonunsicheremZungenhebungsgradund ein áhn-
licherweise unsicheres langes labiales Phonem gibt. 

Mit der meisten Transponierungen lassen vielleicht die Buchstaben o, d, 
w, w, bzw. die an der Stelle des Vokals der Sufhxe - W , -fo/, -rd/ usw. geschrie
benen Buchstaben o, d, w, w vermutén, daB die labialen palatalen Phoneme 
in dem gegebenen Dialekt entweder völlig íehlen, oder ihre Belastung viel 
geringer ist als die der Sprachwarianten der Norm. 

Die SchluGfolgerung ist alsó: solche heute schon auf kleine Inseln zurück-
gezogenen Dialekte, wie die von Bácskertes und Nagyhind lebten in der 
Vergangenheit auf einem viel gröGeren Gebiet. Diesen Dialekten kann m a n 
sich auch von den schriftlichen Denkmálern des 16.—18. Jahrhunderts aus 
náhern, das Gesamtbild können wir aber nur aus den sehr winzigen Mosaikstei-
nen und Mikroanalysen der Mundart-und Bezeichnungsgeschichte zusammen-
setzen. 

G. TÖRÖK 
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