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Az ungi nyelvjárás névszótőrendszere 

A mai magyar nyelv szótőtípusaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel 
számos tanulmány foglalkozik (1. M M N y R . I, 330; M M N y . 113), s bár igen 
sok kérdés végérvényesen megoldottnak tekinthető, még sok homályos pont 
maradt felderítetlenül (D. BARTHA KATALIN, Hangzónyújtó névszótöveink ma
gánhangzóinak alakulásáról: Pais-Eml. 133). Ezek tisztázásában nyilván se
gítséget nyújthatnának az egyes nyelvjárások tőtípusrendszerét elemző mun
kák. Ilyenekkel azonban mindeddig nem rendelkezünk, sőt a nyelvjárásokkal 
foglalkozó összefoglaló munkák is mellőzik a nyelvjárások tőtípusrendszeré-
nek és az ezzel kapcsolatos kérdéseknek tételes vizsgálatát. 

E cikk az ungi nyelvjárás ̂ névszótőrendszerének leírásával kísérletezik, kö
vetkezetesen ragaszkodva a leíró elvhez, mellőzve minden kínálkozó össze
vetést más nyelvjárásokkal mint esetlegeset és a teljesség igényével amúgy is 
megvalósíthat atlant. 

1. A névszótövek túlnyomó többsége az ungi nyelvjárásban is egyalakú; 
az ilyen köznyelvi tövek néhány szó kivételével nyelvjárásunkban is egy ala
kúak, de egy alakúak olyan tövek, sőt egész altípusok is, amelyek a köznyelv
ben váltakoztatják a tövüket. 

2. A többalakú névszótövek ugyanolyan csoportokba rendeződnek, mint 
a köznyelvben, számuk azonban szinte minden tőtípusban kevesebb, és a mel-
léktő használata is korlátozottabb. 

#/) A hangzóhiányos változatú névszótövek állománya mennyiségileg 
csaknem ugyanaz, mint a köznyelvben, azaz néhány szavunk kivételével ide 
tartozik minden olyan szó, amelynek köznyelvi megfelelője hangzóhiányos 
tőváltozatú. A z ungi nyelvjárásban növeli a hangzóhiányos tövek számát az itt 
tőváltakozást mutató W o r , mofor, ̂ yö&ör 'gyökér', /zdw/og 'hólyag', jzvefer 
'szvetter', csökkenti viszont a következetesen egyalakú yáyzq/ 'jászol', f%7/%?z, 

* Előadásként elhangzott 1979 augusztusában Debrecenben. 
% Ungi nyelvjáráson az U n g és a Latorca folyó közötti, közigazgatásilag az uzshorodi (ung

vári) járáshoz tartozó, egy tömböt képező 18 falu — Cehlivka (Kistéglás), Csaszlivci (Császlóc), 
Derevei (Bátfa), Gálocs, Holmok (Homok), Komarivci (Palágykomoróc), Koncovo (Koncháza), 
Mali Hejivci (Kisgejőc), Minaj, Pavlovo (Palló), Prikordonne (Botfalva), Ratovci (Kis- és Nagy-
rát), Rozivka (Ketergény), Sislivci (Sislóc), Szolonci (Kisszelmenc), Sztrumkivka (Szűrte), Tamovci 
(Tamóc) és Veliki Hejivci (Nagygejőc) magyar nyelvjárását értjük, amelyet a szomszédos nyelv
járásoktól erős zárt í-zése — ez a mukacsevói (munkácsi) járási Csomonyin (Csongor) községre is 
kiterjed —, és jelentős részben alaktana is elkülönít, noha egyes alaktani sajátosságai — így a tő-
tani viselkedéssel kapcsolatos több jellemző vonása is — túlterjednek e nyelvjárás határain. 
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valamint az élő nyelvhasználatban ismeretlen &#6oz, /ggez, k e W . A ^6f/ szó
nak él ugyan a W e 6 változata: 1. 'a ruha alatti hézag kötésen felül a mell tá
ján'; 2. 'az itt elférő mennyiség' (pl.: </*#(/ a ke/e6g</6f; .szef/em efy /ce/g6 
a/Wf) jelentésben, ez azonban mindig egyalakú. 

A z ide tartozó névszók két- vagy többszótagúak. A kéttagúak második 
szótagjában a magánhangzó o, ö vagy e, csak a Araza/ és az irodalmi jövevény
nek tekinthető, ritkán használt a/6& szóban a. A többtagúak -a/om, -e/em, 
-</a/om, -(/g/em képzős származékok, ezek az ungi nyelvjárásban is mind ebbe a 
tőtípusba tartoznak: 6o»)Wa/07M, Jo&Wa/om, jegea'g/e/M, jz^wa/om, Wga/o/M, 
Árí»yg/g/M, &e#ye/#M stb. 

Hangalakja tekintetében az ide tartozó szavak egy része különbözik köz
nyelvi megfelelőjétől (pl. a nyílt e-ző aza/er, /wce&, 6ere^ &fm, jg/gm, Mygreg 
stb., a zárt f-ző Aif/'gg, m/reg, /ŷ ze/r, ví/eÁr, vfWe/f/w, ÁrW/g/M stb., a zárt a-zó 
6ogq/, &opor, moroA:, az illabiális nyílt e-ző vg(/gr, c^e6er, a nyílt a-zó /aAca^a/om, 
ay-ző ö/ca/, o/om, az M);-s v^zawy, valamint az azonszótagúy, /, r hatására hang
nyújtó ó'6J/, A;ö6J/, 6aga/, yőgö/, cso&ár, /aa'ar, g^er stb.), ezek a hangtani vál
tozások azonban a szó morfológiájától függetlenek, nem hatnak a szótő vál
takozására. 

Két tőváltozatuk van: 1. az alaptő: 6a&ar-, Mygrgg-, 6/za/om-; 2. a hangzó
hiányos melléktő: 6oAr-, nyerg-, 6f'za/m-. 

Mint a köznyelvben, itt is az alaptő áll a kötőhangzó nélkül kapcsolódó 
első toldalékcsoport előtt (itt legföljebb az lehet érdekes, mikor választja a 
nyelvjárás a lehetséges toldalékváltozatok közül az első vagy a többi csoportba 
tartozó toldalékokat; 1. erről alább a birtokos személyragos és fosztóképzős 
alakok tárgyalásánál. Pl.: 6o&ör6aM, Mfyá'W/, Zuza/omma/; &ó'WMv;', /%?ze&-
#yz, va#rfzX; /x>&ő/Wf, ^dförWf'; /(x/ör/̂ /g, jaVör/2/f, V(fjzoM)^/e; yííf);áj[/a 
(fátyla), gáWJ/yá'A: stb. A 2. és 3. toldalékcsoport előtt a köznyelvben a hangzó
hiányos tő az általános, bár néha a szótári alak is felbukkan az /, Zy, M, %y, r 
végű töveknél; a hangzóhiányos tő a 2. toldalékcsoport előtt (többnyire zárt) 
kötőhangzót kap (vö. M M N y R . I, 323—4). A z ungi nyelvjárás annyiban tér 
el a köznyelvtől, hogy a tőhasználat e toldalékcsoportok előtt több ingadozást 
mutat, azaz többször bukkan fel az alaptő. A kötőhangzó általában zárt, de 
az a/a&, /am&, jarak, /afyö/, &azá/, JáYar, aa/ör, vajza/zy, Adram, valamint az 
illabiális magas hangrendű és az -a/om, -e/em, -a^a/am, -a*e/em képzős szavak 
nyílt kötőhangzóval kapják a toldalékot: á/kam, /caz/a/c, já/raAr, mea'rg/, 7a/ra-
da/ma/oA: stb. 

A -& többesjelet a melléktő kapja, a /afyőY, ̂ aför, jzafyór, 6agö/ 'bagoly' 
szavak azonban az alaptövükhöz is vehetik: jáfrak^jafaroÁ;, jza/y/-oA:^^za-
^aro/r, aag/aAr^aaga/aAr. Pl.: JFzeÁ: a /Ma/Z/^^/aA: va/a/zogy /MgT-gv̂ aae/r, »gm 
q/afM^wW&, m m f a r/gz/a^a/aA: vowfaA:. 

Hasonlóképpen kapcsolódik a -/ tárgyrag, ugyanilyen ingadozásokkal: 
^(y/af ~/afyö7f, ̂ /ra/^^a/ar/, aag/a/^6aga/r stb. D e a a^/ár a -/ ragot mindig 
a teljes tőhöz kapja: bafárf, pl.: v4 Mfarf M meg /g/zer f/e.yzfeMf. Szófaji átcsa-
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pás esetén a wbzo/zy is megőrzi teljes tövét a -f előtt: Aofoü/W/ c%?& vdazo/zf 

Sokkal kevesebb az ingadozás az -̂  képző előtt: a /%(yó/, ̂ för kivételével 
minden szó a melléktövéhez kapja e képzőt, ingadozás csak a W ö r , mofór 
esetében figyelhető meg: W r o j ~ W o m j , mofro^—mo^om^ (szófaji átcsapásra 
való tekintet nélkül). 

Igen változatos és a köznyelvtől sokban eltérő képet mutat az ungi nyelv
járásban a hangzóhiányos tőváltozatú szavak személyragozása. A z egyes és töb
bes számú 1. és 2. személyű formák úgy alakulnak, mint a köznyelvben, azaz 
a személyrag a megfelelő kötőhangzóval a melléktőhöz járul. Ingadozás csak 
a /%fyö/, nagy ritkán a W ó r , mof őr esetében figyelhető meg: /%fy/am ~/ofyo-
/om, AMo^o(f^/Mo/orW, Wrw/z&~ Worw/z&, Wro/oA:^6wforo/oÁr. Arra sincs 
eset, hogy a -fo/t, -/e/c, -rö/c a teljes tőhöz kapcsolódnék kötőhangzó nélkül. 
A 3. személyű alakoknál azonban mindkét számban nagy az ingadozás. A köz
nyelvben általában ay nélküli ragváltozat járul a hangzóhiányos tőhöz. Nyelv
járásunkban azonban gyakori eset, hogy ugyanazon szónak van az alaptőből 
a jf-s ragváltozattal képzett alakja is: azr/co—járok/a, fw/rre—fw&Jr/e, / W r a — 
/Wór/la stb. A z ilyen kettős alakok rendszerint jelentéskülönbséget hordoznak, 
pl.: 7%y o Wísre /zYz/om/eWfz', g/vejz/ a mfr^ff. — AZn/meg M^ffw/, »/%&?-/ 
W a / M f ^ w mír^gyg a ̂ af/Wfzyo/bzű/%. ̂f/accz'A: a fg/M/?/om förfzya. — 5"f/MWz^ 
/e a^z/ a/orozz/zyaz', fze/H/pojoggyon of/. 5"zí/) o /compír, ydw jwr^w a 6o^ra. — 
Az w a Jo»z 6o&őr/d6a (/Jwgojzfam. ̂ zma ű v/jz fw&re. — v4 /w^őryff fj /?w-
coA/ wgg a JzeA;r̂ My/zg/c, mér mö/jzoj. Z^fo/M, vzjzÁúef a mor/ra, wf/ze/Mf. — j4z# 
/Moro/tyd6w/ e^y M e % Wwr e/y /tíví̂ e, em mm^zA: /cef mör/tof fg/^m egy6e. 
Cje/k/eja VMz/b(/ra. — TVem gyozvzöm m W ^ / ê zf ű/bí/öryazV/ fű/a förko. — 
y4mo/f a /oro/t/azza/ a/ /eAer meM/?/ o ^z/rfce». Ay-s ragváltozatú alak lehet 
affektív értékű, pl.: ̂4 mocjo/t/a, a /?A?zo&/o, mgg w mer/ r^m/fW/oMf a jza-
ya^/ Hasonlóan pejoratív értékkel: dfo&/a, /a/ör/ű, ö&Jr/e, 6arom/o stb. Néha a 
két alak közt nincs semmi jelentéskülönbség a stílusérték tekintetében sem: 
6wr&a~6wro&/a, fw/A#~/wW[/a, cjo&ra~cjo&ör/a, j^ra^^/ör/o, yűrmű^ya-
rom/a, W^z/za — vâ zozi/iyo, czw^g/ma— czm Woz?z/a. És végül, vannak a hangzó
hiányos változatú szavak között olyanok is, amelyek szinte következetesen 
csak a teljes tőhöz veszik a y-s ragváltozatot, mint pl. az a/om, 6ogö/, cjf6fr, 
eper, ergm, A;ö6J/, /ro^ör, /70CO/V, rgfe/c, jzafyör, jzf^ér, rü/ö/c; a/om/a, 6og%/a, 
cje/Mr/e, epér/e, erem/g stb. 

A többi toldalék előtt a hangzóhiányos tövű szavak nem mutatnak lé
nyegesebb eltérést a köznyelvtől. 

A hangzóhiányos tövek között az ungi nyelvjárásban csak két olyan szó 
van, amely egyúttal hangzóátvetéses is: a Wze/ és a fe/zér (ez utóbbi is csak 
alapjelentéseiben, szófaji átcsapáskor már kiugrik a tőtípusból, pl.: ̂4 ̂ zem^/-
vo7Kzfo& mgga/zzű/c, 6/ga /g/zgrg/c z?^m.). A nyelvjárási ̂z/zf/ 'pehely' következe
tesen egy alakú, pl.: f z'Â yf ̂  o rw/zô , mzr wem ̂ zf^ec/ /e rw//a a^zf o jokp//zé/z'/ 

6y) A tőbelseji időtartamot váltakoztató tövek csoportja az ungi nyelvjá-
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rásban sokkal szegényebb, mint a köznyelvben. Egyes alcsoportjai teljesen 
vagy részben hiányoznak. 

A köznyelvben á; a hangváltakozást mutató tövek nyelvjárásunkban 
mind egyalakúak, á hangjukat nem váltakoztatják a-val: fár/, (gjjőw^ »ya-
ro&, 6wgdr^ 'bogarat', /ro^árA /ran^, #%%&&-/; 6wgdro/r, Â ojaroA;, A;aMa/oA:, wa^d-
ro&; /raMa/oj, Arojdroj, ma(/dro^, iwgaro^ stb. Kivétel csak a nyara/ és az â ard"-
Jz/&, de ezek a nyelvjárásban nyilván köznyelvi jövevények. 

A/bnaV főnév a nyelvjárásban/oMá/ alakban él, és szintén egyalakú (az 7 ha
tására bekövetkező a: a hangváltozás nem tekinthető morfológiainak). 

A z g: e váltóhangú névszótövek közül csak az egytagúak tekinthetők sza
bályos időtartam-váltakoztatóknak a nyelvjárásban: 6g/—Wef, 6e/e/r, 6e/gj 
(mn); a"̂ r—a*erf/c, a*gr̂ ,- ég—egef, age/c; ̂ z,/^7, W ( , jég, kéz, fér, ̂ zé/z, ̂ zé/stb. 

Egyalakú a köznyelvinél egy fokkal nyíltabb magánhangzót tartalmazó 
gr 'ér' és /rye/ 'nyél', pl.: a /a/Wzara% Wagaa\a az a w k ér...; M n c ? »yá"/ a 
6á/^6a. A zárt f-ző a"/7 'napszak' í: g váltakoztatást mutat: a"f/—aWef; bár gya
koribb a szótári töve, mint a köznyelvben: a%7 'delel', a"f/Jü 'delelő'; az a hely, 
ahol a csorda delel. A z égtáj jelentésű á"é/ azonban nem f-ző, és következetesen 
egyalakú, pl.: JVem fwggya mgA:A;ö7öm6öfz^/Mz (7é/r éfzakfw/. 

A kéttagúak közül egyalakúvá vált a második szótagjában a szótári alak
ban is nyílt rövid e hangot tartalmazó fg/z#z, jzeme/, ygra6, cjere^, â ereA; (fh), 
karaA; (fh), &özap, Arevgj, valamint az z-ző/azf&. 

A gyü/c^r 'gyökér' átcsapott a hangzóhiányos tövek csoportjába: gywk-
röÁr/gywkröj. 

Néhány kéttagú szó azonban megmaradt időtartam-váltakoztatónak a kö
vetkező váltóhangpárokkal: 

é: e; MeAéz, agyé6; /zeAgzef, Mf/zeze&,- ggye^ef, egye6am stb., 
í: e; ke/zyfr, ^»yfr, e/fg; ̂ e/zyírf^/ceMygrg/, &efryere&:, keM^eraj, TcgM̂ era/M," 

^Myeraf, ̂ M^gra/c; e/egef, g/gge stb. 
Érdekes, a köznyelvitől nagyon eltérő azf: f, zi: w, ő: ü váltakozást mutató 

tövek csoportja. A köznyelvben időtartam-váltakoztatók közül ide csak azok 
tartoznak, amelyeknek a tővéghangja j, /, r. M á s hangok előtt ugyanis a felső 
nyelvállású magánhangzó a nyelvjárásban rövid. Ezért a köznyelvtől eltérően 
itt mindig egyalakú, és rövid magánhangzós a W , .»'&, /zz, v/g, v/z, Awjz, &wf, 
/W, rW, w^/wz, ̂ zwz, fwz. Egyalakú, de hosszú magánhangzós a Myw/; »yw/aA:, 
M^w/ar, Myw/a/M. 

Megmarad időtartam-váltakoztatónak a fzvz"/, ür, űr; M^/faA »yi/af, z/ra/r, 
zvra/, wra, z/rej, zVreg, z/ríf. 

A z ungi nyelvjárásban azonban időtartamot váltakoztat minden olyan 
y, 7, r végű, a köznyelvben akár rövid, akár hosszú felső nyelvállású magán
hangzót tartalmazó szó is, amelyben toldalékoláskor a/, /, r elveszti szótagzáró 
helyzetét, és megszünteti nyújtó hatását. Pl.:yy/-yz7/-y^/eÁ:-y«%^z/^-yw/gj, 
/z/#M~/w/em,- Mr—A/rek, Mr&?; /zyzr~yryzrfk, »yz/"ej; ̂ —Jfro&, Jfro/M, f/r// 
fzf/—az/Zaj; ̂ zz/—̂ Jzz/aA;, jzz/af; z^fr—zjzrom, z^zro^; Aúr—^AwroA: 'húrok', Aw-
rom; j-zőr—̂ zz/rö/c, jzürö^; jw/ 'süly'—jzz/öj stb. A kéttagúak közül: j?apfr— 
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/%%%ro&, /%7/%rom,' j9dpff 'pernye'—j7űp/rok, /%7/Mroj,- kűM(/wr—kűM(fwroA;, &#%-
í/wmm; /Mazwr 'ízléstelenül öltözködő személy'—mazwro&; valamint az újabban 
terjedő &e/Yr—kg/rrek, ke/zrem és ze/;r 'vattacukorka'—ze/zrek. 

A tőbelseji időtartamot váltakoztató szavak toldalékolása n e m tér el a 
köznyelvitől, kötőhangzójuk is ugyanaz, ami a köznyelvben. A .szí/ főnév 
azonban mindig veláris hanggal kapcsolja a toldalékot: szí/ok, jzf/a?. 

Cy) A tővégi időtartamot váltakoztató tövek csoportja alig mutat eltérést 
a köznyelvtől. Nyelvjárásunkban is minden, alanyesetben -a, -e végű névszó 
akár tőszó, akár származék, megnyújtja véghangzója időtartamát. A rövid 
véghangzós alaptövön és a hosszú véghangzós melléktövön kívül egy csonka 
tőváltozatuk is van a mellékneveknek az -wí, -űí és az -íf képző előtt, valamint 
az aj%7, űMya, Mfya, öc^e, M^me főneveknek a ^/a, -̂ g és a -^wk, -̂ íík személyrag 
előtt: a/7/ia, ű»»ya , Wffya stb.; egyes helységneveknek az -í melléknévképző 
előtt: 5"zör^—jzwrfí, ̂ zaíoka—jzaío&í, J)űmMya—6ara»yf, j^wjzka—rwjzkí, 
^ z g y n y e—ezernyi stb. 

Ide tartozik minden -a, -e, -^ű, -̂ a személyragos relatív névszótő is: 6o&-
m—&?&/%%, jzeme—fzemíf, kar/ű—kűrr/áf, re^g/e—fg^g/í^ stb. 

Egyes magas hangrendű szavak az erős zárt í-ző tendencia miatt nemcsak 
a tővéghangzó időtartamát, hanem annak hangszínét is megváltoztatják, s így 
a melléktő véghangja í lesz, pl.: 6íke—Mkíf, 6íkí6e, M k m ; kívg—&ívff, kivik, 
kíví6e, kíví/e; /gke^-^/ekg^ík, /ekerí^g, /ekerí/g, kí/^íe-mí/g/g—kí/^íík-mí/^/ík 
stb. Ez a változás azonban sohasem következik be a -ke, -cake kicsinyítő kép
zős tővégen: emberke—gm^grkA, emberkék, em6grk^/g; míAecj&e—mí/iec^k^k, 
?MÍ/?ecjk^Mgk,- stb. 

Hangszínt és időtartamot váltakoztatnak a tővégen az -e, -̂ e személyra
gos relatív tövek is. Pl.: keze—kez^, kezf6e, kez^w/; ökre—ökríf, ökríveí, 
ökrÍMek; ere/e—erg/ír, gre/í6wí; ê í/g—e/?í/íf, ê í/írőí; kg/^/e—kg/% kg/gyívé/; 
^zive—^zívír, jzívíre, ^ziví6w7 stb. H a azonban a szó -i, -̂ í személyragot kap az 
-e, ̂  helyett, az időtartam-váltak oztatás, természetesen, elmarad: /zfgyí—Ae-
gy;6e, AegyívéZ; kípi—kípí6e, kípírwí; jeggí—Jfggf6e, ^ggíre; ̂ zí/i—jzW/'re, 
jzí/irz?/; ̂ fg/f—fe^e/í6g, fgfg/íre; e/e/f—eíe/í^í, e/e//Agz; víg/—Wg/rg, víg/6íí; 
c^ec^i—cjgcj/f, c?ec.MM,' 6^íí—Wí6e, W í ^ ; füzí—fwzíf, fwzWÍ stb. 

E tőtípusba tartozik néhány olyan szó is, amely a köznyelvben egy alakú: 
/wr/e 'fürj'—^wr/^k, ,/wr/A; Jza/K/a 'szandál'—jza/76/áf, JzaWó/M; ̂ a^zw/a 'pa
szuly, bab'—^%zjzw/áf, j7afzw/d6o; vagy egyáltalán nem ismeretes: írgye 'a rosz-
szul sült kenyér „szalonnás" része'—írgyef, írgyás. 

Kiszakadt a tőtípusból, és egyalakú lett a W w / 'skatulya'. 
A tőváltozatoknak a toldalékok előtti előfordulásában csak három, de 

szabályszerű eltérés mutatkozik a köznyelvtől: az -íg, az -ír '-ért' rag és az -e* 
birtokjel mindig az alaptőhöz kapcsolódik: ybíg, /o/ír, cjw»ya/ír, ̂ üke/g, aze-
mgfr, ű/7/0/̂ , öccjgg stb. 

6^ A véghangzóhiányos névszótövek csoportjába az ungi nyelvjárásban is 
kevés szó tartozik, s az erősen ingadozó tőhasználat a melléktő visszaszorulása 
miatt az egységesülés, a kiegyenlítődés felé mutat. Idetartozik a 6ömyw, gya#/M, 
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W 'padlás', yz/^/a^yw főnév, valamint a /zosszú, /assw, kö/znyű, szJmyw mellék
név. A z #/w a nyelvjárásban nem használatos. Kiszakadt a tőtípusból, és egy-
alakú lett a vjr/w és a/aggyií. 

A csonkult tő szinte csak a 3. személyi! személyragok, az -(a/s melléknév
képző, a -s/w/ és az -a/?, -f/? rag, az -zv/, -#/; -//; -o(//A:, -f̂ /A:, -ö̂ /Ár képző és a 
fokjel (melléknevek esetében) fordul elő, de itt is ingadozik a jelentéstől füg
gően ; a Awmyw, /a&w, Ao&szw melléknevek fokozott alakjában azonban követ
kezetesen a csonkult tövet találjuk. A kötőhangzó a toldalékok előtt mindig 
alsó nyelvállású. 

E tőtípusba sorolható még a gömbe/w 'gömbölyű', keserű, sava/iyw, szo-
morw, valamint a swrJw melléknév is, ezek csonkult töve azonban csak az -%/, 
-#/,- -ff," W/A;, -f(//k, -ö<//A: képzők előtt fordul elő. 

fj A z o-t a-val, ő-t g-vel váltakoztató névszótövek csoportjába az ungi 
nyelvjárásban gyakorlatilag csak magas hangrendű szavak tartoznak; a fő
nevek közül a cs/paw, éWow, gszfgWőw, % & % mezőw, fg^w, f#a*áw, ve/őü, vőö; 
a melléknevek közül a kw/sow, 6 e W w (főnévi használatban: a ház kw/se/e-W-
se/e; főnevesülve azonban már kiszakadnak a tőtípusból: a gumikerék kw/-
sőö/e, WsJw/e), kesőw; a számnevek közül az e W w , ke^aw. A többi, a köznyelv
ben tővégi hangszínt és időtartamot váltakoztató tő az ungi nyelvjárásban 
vagy teljesen egy alakú: dYszMow-aYszfow, Amfdw, szőw/őw, /mow, zWow, vagy 
csak elvétve, az írott nyelvből vett kifejezésekben fordul elő váltakozó tövé
vel : a mennyek ar/fa/a, Áron vessze/e, itt nyugszik X. Y. és »g/e, a kommunizmus 
zasz/a/a stb. A z aj7mw melléknév csak a főnevesült apra/a-naggya szókapcsolat
ban váltakoztatja a tővéghangzót. 

A Mow főnév a legújabb időben terjed a nyelvjárásban, főként összetett 
szavakban, és mindig egyalakú: fYfkarMow/g,/^őm%/e; b/szfosor? va/am/ How/g 
va» stb. Hasonlóképpen kezd terjedni a /#w főnév is, szintén elsősorban össze
tételekben, a sajtó, rádió hatására: kőr/??a/?%/ű%, a/am/ozV, de ez többalakú: 
a kármarny/e/g, az á/am /e/e. A / o főnévnek a nyelvjárásban zárt w-zo, eredetibb 
/w alakját már erősen visszaszorította a /f/. Z%y /w kaposz/a helyett m a már 
gyakoribb az e/y/ey /cdposz^a, a/wreva/okeMa'ow helyett a/f/keWa. H a azonban 
mégis a/w használatos, az egyalakú: Mg/c/aM^a az egfsz szásza csak e(y/%/e 
mára//, yí^mk a/w/ez ennek e ká/?oszfáMak, zze/zezem 6arzz/. (A fű szónak még 
archaikusabb, illabiális és zárt f-ző alakja már csak a/zke/őw 'főkötő' szóban él 
a legidősebbek ajkán.) Általánosan a /# alakot találjuk a Aa/aabw/wM, /zâ z-
a'am/zzve/ 'fedetlen fővel' határozószókban. 

A nyílt véghangzós tőalakot csak a -^a, -̂ /e; -ybk, -^ák személyragok előtt 
találjuk, bár a jelentéstől függően erősen ingadozik a tőhasználat: O// a// a 
aam/p /e/ey/zz. Fe/Wsza// a/a/zak a /ekze/ey/6e. — 4̂ Aaz W g ^ J w vJwzza, 
csak a /e/őzV̂ 'e zgezz A#va/7y. S'zaMa/Jwrf/a/MW W w / a /zfWeyzve/. — Ma/a/, 
/wa*őwyza* 6ea"ar^^wk a /zzírka"6a. Esz/e»a*eye yar/am Ma//ok. — Mara/ z?zeg 
e/y-k^/ esz/e/z^z/ye, asz/ /zywga//a/z akar/ /e///?/. M//e» 7za/)ra es/k e/seye? — 
^fa/ (p^en »e/M vow/am a /a/w e/sőzz'ye, a*e az w/Jwsdwya se. ATe//es /kre/f 
va"w/ak. — Áre/Z^ws (K/Mep /essz. ATeZ/JiVs szekre'zzywzzk vazz. 
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A nyílt véghangzós tő van a lehetséges -í képzős származékokban is: er-
aW, mezei, íaW, A:e/ esz/eMa'eimMM/ra, /císei 'késői'. 

Különösen gyakori a szótári tő az aűektív értékű személyrag előtt: W/&a-
zo// fa*öw/e, az 2m6gr6g ec cávza »em marar .szárazom/ Feme e//e era^aí/ye/ 
A^o vdr/, /rw/ya vöwye, maj/ a/%y(íŵ 06/ro a/ca//áí/ 

/) A v-s névszótövek csoportja az ide tartozó tövek számát tekintve nem 
különbözik lényegesen a köznyelvtől, az egyes altípusok állománya azonban 
a nyelvjárásban máig is ható, és a szó hangalakját meghatározó hangtani tör
vények miatt teljesen más, mint a köznyelvben. 

<%,) A változatlan tőhangzós v-s változatú névszótövekhez tartozik a mw, 
/% 'fű', rí 'rév', M főnév (ez utóbbi csak a bűbáj szóban) és a M 'bő' mellék
név. Pl.: ,Szg»györ&y yw^ra ki/ryöw a /%, Aa W/íjjaí veriA; íj a /aWae. /ymgrf 
m / W a/wve/re/. ̂ 4 Z,aförcáM csaA; a rí ne/ íeAe/e// afá/menm, 7%e&wM& is a/ vöw/ 
./<%/#»&: a r^zwgő/oa 'révzugoly'. kivisz nem vöwcf, cjjA: 7Wz% azo» jar/w/zA; 
d/. Mozj 6wvi6e vagywM/: a &am/?írMa&, /érmea* awvöM. 

A m w főnév származékaiban az idősebbek nyelvében illabiális í-zéssel is 
találkozunk: O/ míve/AWiA: 'foglalatoskodik' az öreg egfjz /%%? az Wvaraw. 
CiWa, am// míveíweA: a W az öra^í/a^aí. — Összetételek tagjaként azonban 
az w-ző alak járatos: mi/aM^ag, mwowr, mw6ör 'vízzel erősen hígított bor'; mw-
aí&a (tréf.) 'a mesterséges megtermékenyítést végző állategészségügyi szak
ember'. 

A mog 'mag' következetesen egyalakú, v-s töve csak a magvasza^aa*/ 
szóban bukkan fel, de ez nyilván irodalmi jövevény. 

(3J A z időtartam-váltakoztató v-s tövek közé négy szó tartozik: yaw, /e, 
jzw, %yí 'nyű' (ez utóbbi következetesen illabiális í-ző). Ezek közül csak a 
yaw és a íe közhasználatú; a »yí erősen elavult, és inkább csak Myivej 'tetves, 
koszos' és a fryfvz'z; '1- sebváladék'; 2. (tréf.) 'takony' (Pl.: fb/z% az a r a W a 
M^ívf'z) származékokban él; a jzzí szónak szóváltozata is él (ennek származé
kai után azonban hiába kutattam). Példák: Fafogaj /ci a_/ova/. ̂ Tí/avwí/ az 
zWöw. ̂ eaa*/aA: ayaví/öwaa, Aa rajz Z&yzeí/ Ĵ » csaA; ayöw /eves, W s á j á//wfÁ:a/ 
szere/gm. Fa/ami/ar/cajvár/a vam, mér mfWf^ya/fg aeíöí/e a fzyíviz. fog ae a 
jzd/, /e Aríj M^ives/ ̂eíeve//e maga/ a azw a ow/arogoa, az ag_ya*ejzA;a is jzwvas. 
ferceg a szöw a 6w/arag6a. 

yj A hangszínt és időtartamot váltakoztató v-s változatú névszótövek 
csoportja a nyelvjárásban aránylag gazdag. A köznyelvben is hasonlóan visel
kedő Aöw, /öw, jzöw, öw, Aöw szavakon kívül ide tartozik az alaptövében a köz
nyelvinél zártabb magánhangzós cw, M , /w, M és a ritkán használt rí 'ré - rev' 
pudvásság, korhadtság'. Pl.: iWeW vaga/r e/_v /cöve/. M2&Aa/mgaY/a& A;wve/. 
Â /w/zA; is A;övejw/ van. Á3vaVc/a/c /wawí az aWc/a/. 0fza*z.%f a Aamw/ a szaw/aw 
/öv/re. XWw// a szw/dA: 'kerítésoszlop', mege/Zg a rí a /övi/. j(eves ez a^a, »em 
íes jgmmí /üze. J%z/z/MA: cszvs /e/iggrí/. Micsaa'a csöved vöw/aA:/ O/aw c?#kö/ 
még »em is Zd//am. ̂ 4va/ csaA: /ava/ aa"o// aid, még/aa6aM/e/Vava//a. 

A söw főnév csak a sava-borsa összetételben őrzi meg v-s tőváltozatát; 
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a w w : jav jelentésmegoszlás folytán a nyelvjárásban is teljesen elszigetelődött; 
a jow egy alakú: aök, jöwf, ̂ dw/a, jöz, aöwj stb. 

A v-s változatú névszótöveknek ez a három alcsoportja a toldalékolás, 
illetőleg a toldalékok előtti tőváltakoztatás szempontjából egységes. A tolda
lékok nagyobb része előtt a főtő szerepel :/%Mek-^aMak, Mz-zz/, röw6z/7, kzzve/ stb. 
A melléktő a következő toldalékok előtt tűnik elő: 

1. a -k többesjel előtt: művek,/wvek, azavak, kövgA;, /övek, cjöveA;, ZovaA; 
stb. A M , yöw, ow melléknév azonban a főtövéből képezi a többes alakot: JMgeM 
za /ggM 6 w A: vJw^aA; az a W & o M f o & 'alsószoknyák'. Jöwko/ »eve//ÜMk ra/^a; 

2. a tárgyrag előtt: mwve/, /%vef, /eve/, Aava^, ̂ ava^, köve/, főve/, zova/ 
stb. Kivétel a jzöw—jzöw/ és a 6w, yozz, ow, pl.: Jow/ űkoroA: Mg&f, AzW^e7, Aogy 
a yovd/ űkarom. 7/em 6w/ Vűra^d/? S"zözi//e/y Jzöw/; 

3. a személyragok előtt: /övem, /wvea", /wve, /iüve/zm, jzovam, azava/wM, 
kövwMA;, /ova/oA:, /övük stb. A z affektív értékű személyrag azonban az alaptő
höz is kapcsolódhat: A b oab& e'w 7?ekz, az á&ozo/ /wydMaA: 'ló'! 

A z említett toldalékok előtt jelentéstanilag nem magyarázható ingadozást 
mutat a ejz? főnév tűhasználata: #a/ jzíp csövek, oz (gaz, z/ezz cjőkö/ meg 
»em /affam. Mekkora ejzz/ez' vagyziak ezizzek a /engerzfzek/ S"wj »ekem z'j va/y 
k A ejzz// Megesem e/y csöve/, /ö6 »em ke/. — jLarak/ak a csöveké/ a /a-
&z/6a, ejwkÖM akarzk /eveze/ziz' a Wzef. 

4. az -7, -z^zk^, -z/, -zí/, -«/ igeképzők előtt: m#ve/~mfve/, 6wvö/, jzava/; 
szavaz, kövez, /zavazzk, Zeve/ez/k; 6ővz"/, /zevf/, jov//; ./ovw/, Mvzz/, avzí/, Aevz?/, 
?77ekkövw/ stb. Jelentéskülönbséggel azonban az alaptő is előfordulhat e kép
zők előtt: azö/, &«%z/k 'csövet növeszt'; 

5. az -^z, -fjz főnévképző előtt: 6zzvz"jz, r/vkz, /ovdjz, zMzzv&z; 
6. az -z, -j, -a//an, -e//ezi melléknévképzők előtt: /av/, kövz; 6zzvöj, /wvej, 

kw/Mwvej, Try/vej, jzwvaj, revej, /evej, kövej, csöve.?, a vaj, Aevej; /wve//e», /e-
ve//e%, /öve/Zezz, /ovâ /a/z stb. Nyilván az eredetibb jav/a/az% alakból keletkezett 
torzulással a nyelvjárási ja/Wafz 'sótlan'; 

7. a fokjelet csak a M melléknév kapja a melléktövéhez: Mve66. 
H a azonban a v-s tövű névszó összetételi utótag, a tőváltozatok haszná

latának fentebbi szabályai nem mindig érvényesek. Egyes, főként a szorosabbá 
vált összetételekben a szó „elfelejti" v-s tőváltozatát, és az említett toldalékokat 
a főtövéhez kapcsolja, pl.: M d » eY/e//em a vezefzyjzöwko/. Mzzc? egy a"ara6 
6ermáM c j w a* ('bergmanncsöved') ? Mara/ még e/y k w ezeryöwya ? ̂4 Memyö/^/ / 
ÁTzM/ kajza/fw»k a Aerek/öw/z (dűlőnév), Ze^zyöw kerek/öz ^zW«k. 

8y) A hangzóhiányos v-s változatú névszótövek csoportjába tartozik a 
áfarw 'darumadár', oa"w, ö/yw 'ölyv', /a/w 'toll, tollú', /e/w és részben a /ennyő 
'fenyő', Aamw, jwröw 'sűrű'. Egy alakú lett a_/a/zz.\/a/wk, ya/ẑ /a, /a/mz. M é g a 
-^a/va utótagú régi helységnevekben is elhomályosult a v-s tőváltozat: #o/-
/b/a^^o//a/a 'Botfalva', C^e//a/a 'Csetfalva'; ezekből a melléknév: 6o//b/a-
^z^6o(/a/ajz, cje//a/ajz. 

A v-s tőváltozatú szavaknak ez a csoportja jutott el legtovább az egysége
sülés útján. A v-s tőváltozat csak az -j melléknévképző előtt tűnik fel: <Wvaj, 
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Az/vaj 'tollal benőtt, belepett', /eZvej, ye/?y ms. Jelentésmegoszlás esetén ingado
zás van: /zamva? 'hamv borította (gyümölcs)'—/zamw.?; 1. 'hamuval behintett'; 
2. 'hamu tárolására szolgáló (vödör, ponyva)', fő/va? 'tollal benőtt, belepett', 
pl.: Mz/^M ^zíp ̂ a/vajoA; ywaM eze& a /zWc^MA:. — ^a/w^ 'tollal díszített', pl.: 
^z er^zg/r /zörfa& q/a» fa/wj Aca/opof. A személyragok közül csak a 3. sze
mélynek kapcsolódnak a melléktőhöz, de itt is van ingadozás, pl.: a/a o<fva— 
a TM^w^wf o^w/a; a ^wz, a gyertya A a m v a — a 6#&/j AoAMwya; ̂ gfő/e voM — 
ű f gf Vgf f Vű(/^Zf. 

Néhány származékban azonban állandó a v-s tőváltozat: faA%zjzo<#& 
'tollászkodik', Aamvű^ Aamvajzr, /zamv^zAio^; de: Aamwz 'hamut szór'; 
jwr^W; 1. 'sűrűdik'; 2. 'alkonyodik, sötétedik'; jwrveM 'gyakran'; de: j W w z 
'sűrűn'; jzWe/)6 'gyakoribb'; de: j#őw66 'sűrűbb'. A v-s származékok, mint 
látjuk, jelentés tekintetében többé-kevésbé eltávolodtak az alapszótól. 

A &&serw: &&serv, jzww: ̂ zarv, Me^w: f W v jelentésmegoszlás következté
ben teljesen elszigetelődött egymástól. 

A z egy alakú névszótövek végződhetnek magánhangzóra vagy mással
hangzóra. 

A magánhangzós végű egy alakú névszótövek csoportja alapjában meg
egyezik a köznyelvivel, eltérés csak egyes toldalékok kapcsolódásában figyel
hető meg: a -& többesjelet csak az -4 -.», -Wz képzős melléknevek kapják kö
tőhangzóval : &mzYe& jz#rffg&, /ö/w-M/aA:, /WomWz'e&, de ezek sem következe
tesen: eze& az zgazz/c; eze& a A:gM̂ Â; m ^ m z W a rfgf A:, w?^g va/aAaf'A;; az 
-«, -w, -^zerw képzősek és az -o, -o végű melléknévi igenevek következetesen kö
tőhangzó nélkül kapják: Ma(y/zq/wk, &/.y&or«&, &f&3zef7z#/<:, 6w/tezM&, eccerw&, 
/jo^zűM^JA;, A:fYa/-̂ A:, ̂rfAerőÁ;, /&7-eea%:; az utóbbiak az 7. modalisi-essivusi 
ragot is magánhangzó nélküli változatában kapják: MfzfoM, A:fVar/oM, árfW#z, 
va/tmemM stb. 

Gy) A z ungi nyelvjárásban a mássalhangzós végű, egy alakú tövek cso
portját a köznyelvben tőbelseji időtartamot váltakoztató tövek több alcsoport
ja is bővíti: 

a,) az a: a váltakozást mutatóak: jar, M};̂ /-, m ^ d r , jzűf?7ű7", 6wgdr, jwgor, 
/ b W stb.; 

6J az ̂ : e váltakozást mutató kéttagúak nagy része: </gre&,/e/zgk, c^grep, 
/e^g/, A:g7-gA:, Arözg/?, 6öfé% Árgvgj, /evé/,\/űz/A:,' 

Cy) a felső nyelvállású magánhangzók időtartamát váltakoztatok közül 
azok, amelyeknek a tővéghangja n e m / /, r; A/W, ̂ z% fiz, Wg, v/z, Aw^z, A:w^ 
fW, w^/wz, Jzwz, fwz. 

A z egyalakú mássalhangzós tövek számát csak a _/, Z, r tővéghangzó előtt 
felső nyelvállású magánhangzót tartalmazó szavak csökkentik, amelyek a 
nyelvjárásban időtartam-váltakoztatók: Mr, Mvír, ̂ fr, jz(/, ẑ ír, fzf/, Mr, /%/, 
jw/}', jzwr, zűr, ̂ a^ír, /ra/f/", AiűM^wr stb., és még néhány, a tővégi időtartamot 
váltakoztatok közé beilleszkedett szó: /#r/e, j%Mzw/o, ̂ zaMf/a. 

Ezek a tövek kötőhangzóval kapják, a köznyelvhez hasonlóan, az egyetlen 
mássalhangzóból álló toldalékokat (ingadozás figyelhető meg azonban a 
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tárgyrag esetében, ez / /, n, »y, r, f, jz, z, za után kapcsolódhat kötőhangzó 
nélkül), a két mássalhangzóval kezdődő toldalékokat és a -fo/c, -fe&, -̂ ö/c sze
mélyragot. A kötőhangzó minősége azonban sok szó esetében eltér a köznyel
vitől, és szabályba nem foglalható. 

A magas hangrendű szavak kötőhangja e vagy ö. A z illabiálisaké mindig 
nyílt g; e m W e W , ^m^ergme^ rfjzemgf 'rész', W z e W stb. A labiális vagy 
vegyes magas hangrendnek kötőhangja lehet e vagy ö, azzal a szabályszerűség
gel, hogy az első toldalék kötőhangzójára is meghatározó értékű: förzjeW, 
Mörüg/rg/, /#z#Mff, Arö/iyv^/^e// örö/MÖ/Möf, WréWö&öf, ör^ó^ö/rö/, ö/vö^ö^ö/, 
(/ĉ öA:öA /wr^ö^öf, #jfö/MÖf, gyÖMygyömöf, gyÖTMJwcjö^ö^, rögöA:öA Zöf^öW^ 
&#/-/<%&% stb. 

A velárisak kötőhangja a vagy o, minősége tekintetében gyakran eltér a 
köznyelvitől. A z első kötőhangzó a legtöbb esetben meghatározza a szó többi 
relatív tövét létrehozó toldalék kötőhangzóját: ro/zgyoW, roMgyomof, vaAro/rof, 
jza//jgomor, fza//agoÁ;o^ Zo/cafô of, fyw&o&of, /?wpomof, pwpofoÁrof, v/mgoAio^ 
jzfvJrv^M^ojo^of stb.; megtörténik azonban az is, hogy a toldalékok külön
böző kötőhangzóval kapcsolódnak: &#%%ro&, WzajoA;, AajawA;, va/amor 'váll', 
agű/rof, Mfamor, MydMaAor, AaWof, »yaA:amor stb., sőt, ugyanaz a toldalék 
más kötőhangzóval kapcsolódik az abszolút és mással a relatív tőhöz: Mfaf ; 
/wffamof, W W o f , W^ű/cof; Z^W; M6omo/, /á6o^of, M6aA:of/ vd//af; va//amo/, 
vd/Wof, vá/Za/cô  w ^ ; wfokof, Mfamof, /cw/aC; twfomor, /cwfaAio/; & W a f r 
AoWaAio^ AJWamor 'hold'; W a f ; o/aW, ow/a/Mof stb. 

A A végű névszók alaptövében nem ejtik a A-t a c0z, ĉ e/z, 6 % eA, ywA, m^A 
szó végén, mindig ejtik a <&?&, /cűza/z, moA, ̂ ofroA szóban. A z o/a/z nyelvjárási 
alakja o/d vagy o/a/, többese: o/a/oA:, az iskolázottabbaknál o/áAoA:. 

A z elmondottakból azt látjuk, hogy az ungi nyelvjárás a tőtípusok egy
ségesítése terén sokkal tovább jutott, mint a hagyományőrző normákhoz job
ban ragaszkodó köznyelv. Nyelvjárásunkban az analógiás hatások szabadabb 
érvényesülése folytán tetemesebb az egyalakú tövek száma, mint a köznyelv
ben. A változó tövek típusai között igazán erőteljesnek csak a hangzóhiányos 
(ebbe még a X X . században is beilleszkednek jövevények: ^zve^r—azvefref, 
mofor—nzofrof) és a tővégi időtartamot váltakoztató típus tekinthető. A tő-
belseji időtartamot váltakoztató típus csak a középső nyelvállású magas ma-
gánhangzós egytagú szavaknak f/e&—A;gzer, 6e/—MeA^ köszönheti meglétét, 
mivel a velárisak és többtagúak nagy részükben elvesztették melléktövüket, 
a felső nyelvállású, zárt magánhangzósak pedig csak az azonszótagú y, 7, r 
nyújtó hatása miatt tekinthetők időtartam-váltakoztatónak. A tővégen hang
színt és időtartamot váltakoztató típusban is csak magas hangrendű szavakat 
találunk. A véghangzóhiányos és a v-s típusban erősen korlátozódik az eredeti, 
melléktővé lefokozódott szótő használata. A minőségileg új egy alakúságot 
létrehozó analógiás hatások a mély hangrendű változó tövek egyes csoportjai
ban érvényesülnek nagyobb erővel. 

KÓTYUK ISTVÁN 
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CnCTCMa THÜOB MMCHHLIX QCHOB B y%CaHCKOM BCHrepCKOM FOBOpe 

B cmiy OTcyTCBHa crporoH JiMTepaTypnon HopMaTHBHOCTH M op(&orpa(pHHecKOH 
Tpaam^HM npOIieCC yHH^HKaiHiH CHCTCMbl THHOB OCHOB B y)KaHCKOM BCHrepCKOM 
roBope npoTexaeT ropas^o ŐLicrpee, 46M B jiMTepaTypnoM BenrepCKOM astiKe. 
M xoTM B yacaHCKOM roBope eme coxpamHOTca sce Te THnti HMCHHLix ocHOB, HTo 
H B JIHTepaTypHOM H3BIKC, KOJIHHCCTBO CJIOB C HCpeMeHHOH OCHOBOÍÍ BO BC6X THH3X 
nocreneHHo yMenbuiaerca (sa HCKJHOMenneM ocnos THna bokor n Tnna eke, kapa), 
a nexoTopLie no^TmiLi Bosce oTcyTCTByior. TaK, Tnn ocnoB, MenMiomHX aojiroTy 
rjiacHoro B cepeanne cjiosa, npeacTaBjien s rosope no cyrn TOjiLKO oaHOCJioacHLiMH 
cjiosaMH c najiaTajibHOH rjiacHoő THna kéz; B Tnne erdő Toace Haxo^HM TOJiBKO 
cjioBa najiaTajiLHoro BOKajiMSMa. OrpanMHeno ynoTpeőJieHne HecjiosapHOH ocnoBLi 
B Tnnax ocnoB, yipaHHaBiomax KOHeHHbiő rjiacHtiH ssyic H ocHOB Ha v. B pesyjit-
TaTe Bcero 3Toro B yacaHCKOM BCHrepcKOM rosope, no cpaBHennio c jiHTepaTypHbiM 
aSLIKOM, 3Ha4HTeJILH0 yseJIHHHJIOCb KOJIHHeCTBO CJIOB C HenepCMeHHOH OCHOBOH. 

M. KOBTIOK 
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