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A kárpátontúli magyar nyelvjárások főbb sajátosságairól 

A kárpátontúli magyar nyelvjárások az északkeleti nyelvjárástípushoz 
tartoznak, így tehát összefogja őket az erős y-zés C/ány lány', me%/ 'mell'), 
a felső nyelvállású hosszú magánhangzók megrövidülése, a diftongusok ejtése. 
Hangtani szempontból, főleg a magánhangzók megterheltsége terén mutat
kozó eltérések alapján több alegység különíthető el. így például a jaszinyai 
(Kőrösmező), rahovói (Rahó), Velikij Bicskiv-i (Nagybocskó), gyilovei (Tre-
busa), szolotvinói (Aknaszlatina), okruglai (Kerekhegy) nyelvjárásszigetek jel
lemző sajátossága a hosszú magánhangzók és mássalhangzók rövid ejtése: 
/oco 'lóca', o/o 'olló', rege/ 'reggel' stb. Véleményünk szerint ez a szomszédos 
ukrán, ill. román nyelvjárások hatása. Okrugla nyelvjárásában érdekes mó
don megtalálhatók a dunántúli nyelvjárásra jellemző rwz^, v/̂ w, (/aM-^Mi//, 
j?amMcW-fele alakok. 

Külön nyelvjárásszigetet alkot Viskovó (Visk), ahol a mezőségi nyelv
járásra jellemző nyílt a-zás, illabiális e-zés és a zárt f-zés jelensége mutatható 
ki jellemző sajátságként. 

Sajátos nyelvjárásszigetet alkot a szomszédos magyar nyelvjárásokhoz 
viszonyítva a vinohradovói kerületben (Nagyszőllős) Salánk, ahol elterjedt 
a zárt f-zés és a zárt e-zés: ̂ m m ^ , /emegy stb. 

A vinohradovói (Nagyszőllős) és a berehovói (Beregszász) kerületi ma
gyar nyelvjárások egységesek, legjellemzőbb vonásuk a kétféle e megléte: # g 
(ige) — f/g (főnév), a polifbnémikus értékben jelentkező a-zás, e-zés, a szótag
záró / gyakori kiesése: ̂ Aozzo, ö^Jw stb. 

A z uzshorodi (Ungvár) kerületi magyar nyelvjárásokat egybefogja a zárt 
f-zés, valamint az igeragozási rendszerben jelentkező W/v, W z , m o W ; alakok. 

Palócos jellegű illabiális d-zásával nyelvjárásszigetet képez a mukacsevói 
(Munkács) kerületben Rakosino (Rákos) és az uzshorodi kerületben Vei. 
Dobrony (Nagydobrony): kapó, szórná, Mágyápó stb. 

A kárpátontúli magyar nyelvjárások hangtani rendszerére jellemző: 

A ) /4 / ( W w W / / o W M y fer& 

Nyelvjárásaink zömében a rövid és hosszú magánhangzók aránya 7: 7. 
Rövidek: w, w, /, o, ö, a, e. Hosszúak: w, w, í, o, ő, e, á. A vinohradovói kerületi 
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Salánk és a berehovói kerületi Nőve Szelő (Beregújfalu) nyelvjárásában meg
található a zárt á; CférájzM^g. A zárt e több más kárpátontúli magyar nyelv
járásban is előfordul, de nem fonémaként, hanem csak fonémavariánsként. 

A mássalhangzók fonémaállománya 25, az /y-t nem ejtik. 

B) /4 /b/zárnak megfe rWfjgge ff ráz 
A z a fonéma. — A kny. a: nyj. a megfelelésen kívül számottevő a viski 

nyelvjásárban a kny. o: nyj. a megfelelés. Hangsúlyos pozícióban szórványos, 
mindössze néhány szóra korlátozódik, inkább az idősebb nemzedék nyelvhasz
nálatában : magyarJw, W o g , fa/w stb. A W o g és a W w a kárpátontúli magyar 
nyelvjárásokban mindenütt elterjedt. Hangsúlytalan helyzetben a nyílt a-zás 
törvényszerűen jelentkezik. Szótövön belül leginkább második szótagban for
dul elő, ha az előző szótag a, á", o, / hangot tartalmaz: ű6m/ic^, a&sza/zy, aza-
/oM«a, /űArű&z/o/M, A&am, W^zaM, mÁrűM, orw%?, o//zűM, 6zamorw, AMűjfaAa, o^far, 
/%z/Y%#CMZ/M stb. A /a^ű^a/o/M, orv^ az egész területen elterjedt. Toldalékok 
előtt az o kötőhangzó helyett ejtenek a-t a következő esetekben: 

aj az -j melléknévképző előtt: 6o&7aj, 6oraj, a^agűj, /zaragaj, a6fwzcMM, 
zo6jj, Wmoraf, /a/rarâ , Aarmafa^, jara^, p/ra^ stb.; 

6j a -g igeképző előtt: ̂ wv^/ag, /%7ffag,./bfY#, /zya/ag, c^avarag stb.; 
ej a superessivusi -« határozórag előtt: ̂ a^M, Aaz^M, 
(fj a múlt idő -f, -f( jele előtt: &zy%7ff, me^za/ía^mA; 'megszállottunk', 

6g^agűózfű^, forfaff stb. 
fy) a -̂  tárgyrag előtt: ̂ amwfaf, c^/^f, AW^ag^űf, cwkraf stb. 
Jelentkezik az ű-zás a -(A)j igeképzőben: AraWaj, (/wg(/af; a -&W/& ige

képzőben: ̂ rca^/cW/^ 7M0̂ űA:ű%/fÁr, fo/a/rW/^, w»a/rW/&, /o^a/rW//:; a -<&%%# 
képzőben: fz^agá/ 'szálldogál', d/(/agá/, cwr(/ag^/. 

A kny. d: nyj. a megfelelés jelentkezése kizárólag a tővégi időtartamot 
váltakoztató névszótövekre jellemző. Nyelvjárásainkban az -erf határozórag 
előtt a tővégi a nem nyúlik meg. Pl.: /a/Mr, Wfa/z'6". N e m nyúlik meg az o 
az -g& összefoglaló képző előtt sem. Pl.: Mwfű/g&, Kjrga/éVk. 

A z a fonéma. — A kny. a: nyj. a megfelelésen kívül szórványosan 
jelentkezik az egész területen a kny. g: nyj. a viszony az alanyi ragozású igék 
feltételes módú, jelen idejű, egyes számú, első személyű alakjában. A köz
nyelvtől eltérően, ahol ebben az alakban mindig -%g, W a feltételes m ó d jele, 
nyelvjárásainkban a -»d, -%g használatos. Magas hangrendű szavakhoz a -»g 
-Mg, mély hangrendűekhez pedig a -Ma, -na feltételes módjel járul. Területünk 
nyelvjárásaiban tehát a köznyelvnél és más magyar nyelvjárásoknál követke
zetesebben érvényesül a hangrendi harmónia. Pl.: M W / , o/n%W/ stb. A kny. 
a: nyj. a az egész Kárpátontúlra jellemző nyelvjárási sajátosság. A megfelelés 
a köznyelvi tőbelseji időtartamot váltakoztató többalakú névszótövekben 
jelentkezik. Nyelvjárásainkban tulajdonképpen egyalakú tövekről beszélhetünk 
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e névszótövekkel kapcsolatban, mivel minden toldalék a szótári tőhöz kap
csolódik. Pl.: 6ogdr—fx^arom, 6o#dro&, 6og(W; mozsár—mozj'aroa', moz^a-
ro&, /Mozsdrf/ Mj/a/"—fzjydro/c, Mj/drf, yz^ro/z; &a»a/—/azMdW/a, /raM̂ /o/c, A%Md7f/ 
jzam&—^zam&oA:, ̂ zamdrf stb. 

A z e fonéma. Mint az északkeleti nyelvjárások általában, a kárpáton 
túli nyelvjárások is erősen e-zők. A kny. e: nyj. e megfelelésen kívül jelentő 
a kny. e: nyj. e viszony. Megfigyeléseink szerint az uzshorodi kerületi magya 
nyelvjárásokban több morfemára kiterjed, és erősebben érvényesül, mint más 
hol. A megfelelés főleg az e-t e-vel váltakoztató kéttagú főnevek (ritkábban 
melléknevek) szótári és nem szótári alakjában realizálódik. Pl.: fe/ze/z, cserép, 
ĝ ó'Arer, 6ze/we/, &erek, AróVe/, /rözep, közepe/f, középre, köze/wJ, egér, /eve/, 
_/ea*e/, Arevej stb. 

A kny. ö: nyj. e megfelelés terén a viskovói illabiális e-zés figyelemre 
méltó. A z e-zés főleg ö, J, w magánhangzós szótag után jelentkezik: a^ kéttagú 
tövek második szótagjában: örem, /cü/e/z, A;ó.sze7Z, pw^peA;, góWer, wjzeA:, 6wA:-
&re?zy, /zwvê , (/öreg, Arö/zyereg, ̂ öi/eefe/z,' &öfzye&,/%reffem stb; 6^ toldalékok 
előtt: ̂ zoürej, /róVez, A:zV/e/zê , meAAóYe^wA, yöveA;, ö&re/M, ö/cref stb; ej toldalé
kokban: ö̂ rê z/w/zA: 'öltözik', ü/a'ege'/, a"zV/ze»g, aWefZg, /röp/reâ  ö/(/eÁ;e/, izó'A;-
fe/c (=szöktök), för/e/z stb. 

A kny. w: nyj. e megfelelés a kárpátontúli magyar nyelvjárások mind
egyikében megfigyelhető, de legerősebb a viskovói nyelvjárásban, a többiben 
inkább csak változatként él. A viszony az -#&, ;/#&, -ü?z& birtokos személy
ragban realizálódik. Pl.: jze&ere»&, 7zeve»Ár,yoygg_yeA:, Arer̂ eA:, /zeveA;, ̂ zzveA: stb. 

Szórványos megfelelésként előfordul még a kny. <?: nyj. e: vesézz A;; 
kny. a: nyj. e: oTZAze/z, c/gereffa; kny. o: nyj. e: pejva. 

A z o fonéma. A kny. o: nyj. o megfelelésen kívül jelentős a kny. a: nyj. o 
viszony, mely a viskovói nyelvjáráson kívül mindegyik kárpátontúli magyar 
nyelvjárásban erős hatású. Előfordul mind hangsúlyos, mind hangsúlytalan 
pozícióban. Hangsúlyos helyzetben ritkábban jelentkezik: A#A#s, A#A#.s% 
jow#%z, yova, fô zzY, o^z/wz, efo/z&^eWa/z^cw/z);^/. A mog 'mag' és a/bgy 
'fagy' szavakban csak az uzshorodi kerületi és a mukacsevói kerületi Cso-
monyin (Csongor) és Rakosino (Rákos) nyelvjárásában van zárt o-zás. Terü
letünkön a dunántúli, Szeged vidéki, erdélyi, szerémségi nyelvjárásoktól el
térően a 7Ma»aWa, Awmora, vacsora, va^dr/zop, ava^, A:araM6^, .sa/afa, maa^ar 
szavak első szótagjában nem ejtenek o-t. Hangsúlytalan pozícióban a kny. a: 
nyj. o megfelelés sokkal számottevőbb. Szótövön belül ritkább: W?yoff, zwz-
mora, Myavq/a stb. Toldalékok előtt a megfelelés gyakoribb. A kny. a kötő
hangzó például az alábbi esetekben törvényszerűen o a nyelvjárásokban: 
a^ az -fM, -a% -foA: birtokos személyragok előtt a /a6 szóban: /áWn, /a6oa*, 

* A z w alatti - jel simuló magánhangzót jelöl a későbbiekben is. 

5 



& f W o & ; 6J a mély hangrendű birtokos személyragos névszókhoz a -f tárgy
rag mindig o kötőhangzóval kapcsolódik: magamon magw»A:of, /dőomo^ 6ará-
ZMMÁrof, ap^okof, r«M/oA:o( stb.; c^ o hangot találunk az 1. modalisi-essivusi 
-/% ragban: 6/zo/majoM, 6(f»a^ojoM, űferekofOM, o/cojon, Aamarown, aMzo/z^ojoM/ 
(/J a fx#dr típusú tőbelseji időtartamot váltakoztató (a kárpátontúli nyelv
járásokban nem váltakoztató) tövekhez a -& többesjel szintén o kötőhangzóval 
kapcsolódik: 6ogdro&, m%%&&-0&:, ÁraMű/ok, jzamaro/r, (for̂ ẑ oAr, /MOz^aroA: stb. 
A kny. o: nyj. o megfelelés általános a rahovói ésatyacsevói (Técső) kerületi 
magyar nyelvjárásokban, minden köznyelvi o megrövidül mind hangsúlyos, 
mind hangsúlytalan helyzetben. Pl.: ora 'óra', /wro 'fúró', Erzwka 'Erzsóka', 
vaÁraroz/A: 'vakarózik'. A szolotvinói o, o megrövidüléséről Csapodi István 
már 1907-ben említést tett. 

Kárpátontúl szerte elterjedt sajátság a kny. w: nyj. o megfelelés. Szótövön 
belül és toldalékokban egyaránt kimutatható. Szótövön belül szórványosan 
jelentkezik: 0M0&#, ozjo/ma. A z -uk, -juk birtokos személyrag Visk kivételével 
-o&, -yok formában realizálódik: 6ardf(yo&, Aazo/c, wcca/ok stb. 

A z o fonéma. — A legszámottevőbb kny. o: nyj. o megfelelésen kívül 
erős hatású sajátsága nyelvjárásainknak a kny. o/: nyj. o-ow megfelelés, mely 
hangsúlyos pozícióban jelentkezik: o w c a % Wwf, Wwf, ow(/a/, /?owc, ̂ zowga, 
AowMű^, &0&K/W.9, o w ^ , Mw(/, (/owgoj; de: o/vaa. Hangsúlytalan szótagban 
a kny. o/:nyj. o viszony a kárpátontúli nyelvjárásokban nem realizálódik, 
a szótagzáró / ugyan kiesik, de ezáltal nem hosszú o keletkezik, hanem el
nyújtott ö; Aor&ófam, /?a7"a/zMÖJZ, o/vow stb. A z o/ hangkapcsolat ejtése ab
szolút szóvégen, az igék és névszók szótári alakjában megegyezik a köznyelvi
vel : r o m W , Awmo/, /%zra»c?o/, a/Wzo/, TMOMgo/, &ar/z/b/ stb. 

Amint látjuk, területünk nyelvjárásaiban a kny. o/ hangkapcsolat főleg 
hangsúlyos helyzetben realizálódik o-ban, s különösen akkor, ha az / után 
felpattanó zárhang, orrhang vagy affrikáta következik. H a az /-t v mással
hangzó követi, az o/ hangkapcsolat a nyelvjárási kiejtésben nem tér el a köz
nyelvitől : o/va?, ro/va/, o / W . 

A kny. w: nyj. o ("oŵ  ritka megfelelés. Vári, Badalovo (Badaló) és az 
uzshorodi kerületi magyar nyelvjárásokban találunk rá példát az idősebb nem
zedék nyelvhasználatában. Pl.: .wziwTyow, #7/zyar(f%. 

A z ö fonéma. — A kny. ö: nyj. ö viszonyon kívül jelentős nyelvjárásaink
ban a kny. w: nyj. ö megfelelés. A viskovói nyelvjárás kivételével törvényszerű
en jelentkezik az -ük, -^# birtokos személyrag ejtésében: mgök, / f / % Mevök, 
ŷ íf&gyöÁr, kgrgjgr^öÁ:. Okrugla (Kerekhegy) nyelvjárásában változatként elő
fordul az -&/ igeképző -ö/ alakja: &&/erö/, meMeM/, merő/ stb. 

Szórványosan megtalálható a kny. w: nyj. ö megfelelés: cwförföA:, 6ö/c-
kö»};, ̂ ö w ^ c ^ , 6ö^ök, /«(yö/ stb. 

Bár területünk az erősen e-ző nyelvjárásokhoz tartozik, mégis föllelhető 
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a kny. ̂ : nyj. ö megfelelés. A kárpátontúli nyelvjárásokban megvan az illesz
kedés, a részleges hangsúlyos és az alaktani ö-zés. A z illeszkedéses ö-zés kisebb-
nagyobb mértékben szinte mindenütt előfordul. A z utolsó szótagban vagy szó
tagokban labiális magánhangzókat tartalmazó palatális hangrendű szavakhoz 
a -f tárgyrag, az -n modalisi-essivusi határozórag és az -m, -<7 birtokos személy
rag nem -e, hanem -ö kötőhangzóval kapcsolódik: be/inÖMM/, öfö«, fömö^öw, 
ö/ö/w6e, öA%#e, ̂/-yö/cö/, fzg/MÖ/rö/ stb. Amint látjuk, nyelvjárásainkban a har
mónia erősebb, mint a köznyelvben. 

A részleges hangsúlyos ö-zés Viskovo (Visk) és Okrugla (Kerekhegy) 
nyelvjárásában él az az-szel bővülő v tövű igék kijelentő módú, múlt idejű 
alakjaiban: öffem, föff, /ÖM, vöM, vöfWcstb. 

A z alaktani ö-zés csak Viskovo nyelvjárásában fordul elő. A -Aez és 
a -̂ zer rag labiális: illabiális viszonylatban nem illeszkedik. Pl.: f/zafi'&̂ zör, 
Mf&ya/f&azőr, 6e/vo/öw^jz^öz, e6AAöz 'ebédhez', Áreve/^öz, /g/zAöz. 

Független ö-zést csak a köröjzf szóban találunk Okrugla nyelvjárásában. 
A kny. ö: nyj. ö viszony a rahovói és a tyacsevói kerületi magyar nyelv

járásokban erős, ahol — amint már említettük —, nem ejtik a hosszú magán
hangzókat : öjz, jzö/ö, vö/^z/zy, fgfö, &ö/%y, /f/Wö stb. 

A z ő fonéma. — A kny. ö:nyj. ö megfelelésen kívül használatának 
gyakoriságát növeli a kny. ö/: nyj. ö viszony, mely megfigyelhető mindegyik 
kárpátontúli magyar nyelvjárásban, de legerősebb a vinohradovói és a bere-
hovói kerületben. A z ö+/+mássalhangzó kapcsolatban az / kiesik, ezáltal 
a rövid ö megnyúlik, s a kiejtésben záródó jellegű diftongusban realizálódik. 
Pl.: főüf, <%öz;%, z<%, &%y, Müc^oü, 6J#ccdg stb. Ez a változás szóössze
tételek határán nem következik be: ö//a, #ö%cö/jzg&ár. H a az ö/ hangkapcsolat 
után mássalhangzóval kezdődő toldalék következik, az / kiesik, de az ö nem 
ő-vé hosszabbodik, hanem J-vé nyúlik. Pl.: f%W#&<9»(', /cörmJf/g/c, &örm<?-
%#& stb. 

A kny. a: nyj. ö megfelelés igen ritka, adataink szerint csak a/oim7 szó
ban jelentkezik területszerte, de ugyanazon falu nyelvjárásban sem általános 
érvénnyel. Ugyanaz az adatközlő hol a /%?#, hol a /%«/ alakot használja. 
Előfordul a/oüjM,/W,//ásw forma is. 

A kny. f: nyj. ö viszony szintén szórványos, a ##&&#// 'megkel' (a tészta) 
és a y^Mü/ 'felkel' szavakban jelentkezik nyelvjárásainkban. 

A z e fonéma. Területünkön Salánki (Salánk) és Nőve Szelő (Beregúj-
falu) nyelvjárásában van meg, de már felbomlóban. A salánki adatközlők 
maguk hívták fel a figyelmet arra, hogy náluk különbség van a me/ifáí/c és 
a /Mefzfgk között. A %?#%#& kijelentő módú, jelen idejű többes szám, 2. sze-
mélyű alak; a %?#%#& pedig kijelentő módú, múlt idejű, többes szám 3. sze-
mélyű forma. A zárt e ezekben a nyelvjárásokban mind hangsúlyos, mind 
hangsúlytalan pozícióban előfordul. Hangsúlyos helyzetben: c%W, g&y, % y , 
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íe, /e%f, fzem, cjerejzMfg, (/é're/e, ̂ éjzAr^, ̂ é'»ge, AefjyÁre, 7Me»j/űMZ07zjy, jzeca&a, 
rá^ge, ̂ zéVWa stb. Hangsúlytalan pozícióban: /é'̂ zem, me/egz/á^, e^z^, rezeg, 
á'M^f% mgáV, Ar̂ Mzené'A:, Ar̂ /eréAr, Arnyán íAéj stb. Jellemző, hogy a szom
szédos nyelvjárások hatására mind a salánki, mind a Nőve Szelo-i nyelvjárás
ban a zárt á-zés erősen pusztulóban van, a zárt á-ző és a nyílt e-ző alakok 
párhuzamosan élnek egymás mellett. 

A z e fonéma. — Hangszín-realizáció tekintetében igen változatos képet 
mutat. A vinohradovói (Salánk kivételével) és a berehovói kerületben nyitódé 
és záródó jellegű diftongusokban él, másutt f-zés és záródó jellegű diftongus 
figyelhető meg. A kny. e: nyj. e viszonyon kívül kimutatható Viskovo nyelv
járásában a kny. e: nyj. e a & igekötőben: bemegy, 6e/ÖM, _/<%/ÖM 6e, 6e/br^w/. 
A kny. e/: nyj. e is Viskovón fordul elő a fe~fe/ szóban, s annak egyes ragos 
alakjaiban: fe/óen, fe/f; de: re/ê . A fe/ye/ szóban az egész területen elterjedt. 
A kny. o/: nyj. ̂ megfelelés a j?oreV, /rare/(ê y Arare AreM̂ er, de: e(y /c/Mw kara/), 
#űf?e, faré szavakban mutatható ki. 

A kny. f: nyj. e viszony kis hatású, a vinohradovói kerületi Julivei (Szőllős-
gyula), Zabolottya (Fertősalmás), Vei. Palád (Nagypalád), Petrovo (Péter
falva), Perehresztya (Tiszákéresztur), Verbovec (Verbőc), Csornyij Potyik 
(Feketepatak), a berehovói kerületi Badalovo (Badaló), Hrabarovo (Halábor), 
Vári, Muzsijevo (Muzsaly), Csetovo (Cserfáivá) nyelvjárásában jelentkezik, az 
idősebb nemzedék nyelvhasználatában, csak az -ff igeképzőben: f w ? é % ~ 
&W/f(?w~?oMf#(% jzaWf~azaÁ%#, /?fnef stb. és a &e#7#/7 'kímél' szóban. 

Szórványos még a kny. ő: nyj. e; e/e6; a kny. a: nyj. e megfelelés: gegog-
2#2<#~#;f2<# 'gágog'. 

A z w fonéma. — A kny. w: nyj. w megfelelés után legkiterjedtebb a 
kny. «: nyj. w, mely igen erős hatású, mind hangsúlyos, mind hangsúlytalan 
helyzetben: 6wza, /?wp~^%/%?, Awz, A^z, rW, ff/r^, var/w, ̂ ar/w stb. A-w, -̂ w ige
képző az uzshorodi kerületi magyar nyelvjárások kivételével mindig rövid 
alakban használatos: Ao&yzw Aa/w, yj/MJ^i/, Mű^zo/'z/, ̂ zomoz-w, Tfa^Árorw stb. 

A kny. J: nyj. w a - W , -M/, -m/ határozóragokban realizálódik: a 6 W , 
Aászfw/, ű6/ű/:r%//. M e g kell jegyeznünk, hogy a - W , -fw/, - W alakok mellett él 
a 6w, -fw, -rw forma is, főleg a vinohradovói, berehovói, mukacsevói kerületi 
magyar nyelvjárásokban. 

Okrugla (Kerekhegy) nyelvjárásában a megfelelés szótövekben is jelent
kezik szórványosan: n/z^a, mw&w:, 6agw, W w 'sarló', &arw, fwrw, ormwf/jM stb. 

A kny. o: nyj. w viszony szórványosan az egész területen előfordul, de 
legtöbb morfémát Okrugla nyelvjárásában érint. Itt kimutatható néhány fő
név és ige első szótagjában, valamint a melléknévi mutató névmás mély alak
jában: mw.ffW%7, 6wg/a 'boglya', &w/er, mwzafr, W w / , mwrzW, ̂ wrWMgo/ 'doron
gol', w/4M~w/dM 'olyan'. A Arw/er, a /?%%, a 6wrff szóban a megfelelés az egész 
területen elterjedt. 
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Okruglán törvényszerű az w-zás az -/ igeképző előtt: ̂ űrj/zc^w/, ( & ? W ~ 
(7űM, Miwrzjt^, korfyw/, gow/w&06f/&, /cwrwzjw/, &w&wr;/cw/, jzzpd&w/, pa&w/, jporw/, 
cw/rw/ stb. A ^zogz// igében az egész területen zv-zás van. 

A z w fonéma. — Megterheltségére leginkább az jellemző, hogy jóval 
ritkábban használatos, mint a köznyelvben. A ritka (főleg szótagzáró /, ny előtti) 
kny. w: nyj. w (̂ zz/r, /zyzí̂  'nyújt') megfelelésen kívül főleg polifonémikus érték
ben jelentkezik a kny. o/: nyj. w viszonyban: z'^o/aW, o w % /?ű%/rzí stb. M e g 
kell jegyeznünk, hogy az w ebben az esetben sem mindig hosszú, gyakori 
a félhosszú, sőt a rövid ejtése is. 

Területünk magyar nyelvjárásaiban a hosszú w gyakran polifonémikus 
értékű, kny. -zí/, -zí/ hangkapcsolat helyén jelentkezik: fzWw, g^zv/^, M^wn/, 
MywMwz/A: stb. 

Igen ritka a megfelelés a kny. J: nyj. w. Egyetlen szóban és annak szárma
zékaiban az egész területen megvan: % /zózak, /wfw, /zí/zoz, de: /ovas, /ovaf, 
/ova/ stb. Okrugla nyelvjárásában kimutatható még a /zem_yw, &yz&7fw~#ywww, 
or̂ zí —or^zv, (/f'jzMw szavakban. 

A kny. o/: nyj. w vi szony a fzagw/ szóban és származékaiban (szagúni) 
jelentkezik a kárpátontúli nyelvjárásokban (kivételt képeznek az uzshorodi 
kerületi magyar nyelvjárások). 

A z w fonéma. — Előfordulásának gyakoriságát a kny. zV: nyj. w meg
felelésen kívül erősen növeli a kny. z?: nyj. ö; 6z/», 6wz, cjwr, yz/,yz/fzgr,/wz% 
ĝ zV/ö/, Mvöj~/mvö.M, jzwA:, »};%öj, jzz/r% /wz, /wzre, g^mzw, iürM, 6g/zz'z stb. 
Megrövidül nyelvjárásainkban a -fyz?, -/^w; -^zerw, -zv, -̂ w képző: 6z7/m^zV, 
»afyjzerw~Maccer#, /?e7̂ ê (yzV, g^zerzV^gccerz/, yJfzW, ̂ / aWof kz%g/zV stb. 

A kny. J: nyj. z% szórványosan az egész területen előforduló sajátosság: 
Agf/zV, /7ű/WoM/z7//-/?a/6/oM/^M 'hajadonfőtt', fw//g stb. Okrugla nyelvjárásában 
a megfelelés több morfemára kiterjed: v M , /gpe(/w, ̂ ep/zV, f % ArgfrzV, WzY, 
/^?cjw. Viskovón a 7e/ĉ zV 'Técső' helységnévben is kimutatható. 

A -M/, -fJ/, -m/ határozóragok is előfordulnak — különösen az uzshorodi 
kerületben - W , -fzv/, -rw/ formában: Ag/6zV/, ///ecc^f^^/, mezoürzV/stb. 

A kny. ö: nyj. w megfelelés a v-s változatú igetövek v-s tövű alakjában 
jelentkezik az egész területen: /wvö&, /zVWej, ̂zwvöA:, ̂ zzVWej; de: »<%/ö&:,/%/ef.? 
stb. Okrugla nyelvjárásában a kny. ö: nyj. zV megfelelés szabályszerűen jelent
kezik az -/ igeképző előtt: &yz//% /?zV/zV/, WfzV/ 'böjtöl', /weg/Ww/re, /?örArzVA 
6w/c/rg/7Ő. Néhány szótőben is előfordul ugyanitt a zárt w-zés: /rz/ĉ ö/z, /czV̂ ö/r, 
jze/MwzWö&: stb. A 6zV/c^, g^zVW/-^g);zVÁr^fr, fzVrz// szavakban az egész területen 
elterjedt az zV-zés. 

Egészen ritka megfelelés a kny. zv: nyj. zV, elszórtan találkozhatunk vele 
az öregek nyelvhasználatában: /;zV/^# 'pufók', ^z^e/z, ^zV/og. A /?z^M és 
a /?zV/c# használata gyakoribb, nem korosztályhoz kötött. 

Idősebb adatközlők beszédében hallottuk az uzshorodi kerületi Cehlivka 
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(Téglás) és a vinohradovói kerületi nyelvjárásokban a kny. f: nyj. w megfele
lést : wjmgrás, Mfö? wm, fzüv, tÁM^. 

A z w fonéma. — A kny. w: nyj. w megfelelés az egész területen igen 
kis hatású, főként az egytagú szavakban jelentkezik, szótári alakban és tolda
lékolt (/, r, y előtt) formában: fw, /%f, f#r, fwm/, fzűr, fzw/-fe, gyw/, ö^ze^wfeA:, 
^ w r stb. Nyílt szótagban az # az esetek többségében megrövidül: jz^mw, 
fwr̂ áy stb. 

A kny. <?: nyj. w területszerte elterjedt sajátosság. Jelentkezik: aj egyes 
v-s tövű igék és névszók szótári és toldalékolt alakjaiban: M, azw, cjő, 6ű, M ; 
M/zeAr, ̂ zw/?eA & ű & , 6ww/z, M W f stb. N e m érvényesül a megfelelés a /o ~/% 
a no^MŐ/ szavakban; 6J az egyes és többes számú, 3. személyű személyes 
névmásokban: ő, wfef, wAr, wAröf/ ej a - W , -fo/, -m/ határozóragokban poli-
fonémikus értékben: er(/ow6w, fenfw, mezowrw stb. Okrugla nyelvjárásában 
találkozunk még néhány morfema tővégi o hangjának w-ző, illetve w-ző ejtésé
vel:/e/zy#~/gMyM, gr^^/f/"^ A;grw/w^Árerw/M stb. — A Mr, (/o/ szavak 6wr, 
(fw/ alakban élnek. 

A kny. e/: nyj. w megfelelés néhány morfemájában van meg, inkább az 
öregebbek beszédében :/w/"gva/J^y%A:öfJy,y%A:eM6/% 6wzo/M,y%6e vág és Salán-
kon:/%f#'fejfa'. 

A kny. #/: nyj. M a legtöbb kárpátontúli nyelvjárásban elterjedt sajátosság, 
az /, r nyújtó hatásával és kiesésével van összefüggésben: /&%/%#% 'felserdül', 
&&#, gywr/cowz/A:. 

A kny. ö/: nyj. w a M f 'böjt' szóban és származékaiban jelentkezik: 

A z f fonéma. — A kny. /: nyj. / megfelelésen kívül használatának gyako
riságát erősen növeli a kny. f: nyj. / viszony, mely hangsúlyos és hangsúly
talan szótagban, toldalékokban egyaránt érvényesül: f/z, v/z, A/re^ jzme& 
^zfvgjf»^^zfvg^g», jfráy, fa/iff, 6üzfo^/f, a/?r/f stb. A z uzshorodi kerület több 
nyelvjárásában (Salamon, Rát stb.) az -ff képző nem rövidül meg a kiejtésben: 
aegff, /ê zíf, fa&wff, f/?ff stb. 

A kny. e: nyj. /erős hatású megfelelés. Általános érvényű az egyes számú, 
3. személyű birtokos személyragos főnevekben: &erfyf&, /fW/6e, zWg//6g,ye//6g, 
Mev7'6e, «/f/6e stb. 

A kny. e: nyj. z' viszony jelentkezik még azokban a zárt f-ző nyelvjárások
ban, amelyekben erős hatású a megrövidülési tendencia (Okrugla, Visk), sok
szor párhuzamosan használatos egymás mellett a hosszú és a rövid ejtés: 
jzegf/zy'^jzfgmy, fp~(p stb. A megfelelés szórványosan jelentkezik még terü
letünkön az olyan szavakban, mint/űzzk, WzjMfm, ̂zrc, e/zy/m, marz'Á: stb. 

A kny. w: nyj. / viszonylag kis hatású megfelelés: ./W<% ̂ r/W/if, ̂ //rê  
^/e, r/ 'rüh', ̂ /6eWJw, ̂ /e/M//e, 6/Á̂ /a, r//z^ stb. 
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A kny. #: nyj. f szintén néhány szóban élő megfelelés területünkön:/zc/a, 

A kny. f: nyj. fa y%Zfr, a /Mfjjzf és az fr/g^y szavakban élő megfelelés. 
A z f fonéma. — A kny. f: nyj.f nyelvjárásainkban igen kis hatású viszony, 

főként egytagú, zárt szótagú szavakban realizálódik: &(/ 'hív', Af/MaA:, z^fn 
/̂r. Nyílt szótagban az /megrövidül: zj/ro^^zj/mjj, /z//o/w, 6/mAr, My/rá? stb. 

A kny. e: nyj. í azokban a nyelvjárásokban nagy hatású, amelyekre jel
lemző a zárt f-zés jelensége. Ilyenek területünkön: a mukacsevói kerületben 
Csomonyin (Csongor), Rakosino (Rákos), Zsnyatino (Izsnyéte), az uzshorodi 
kerületi magyar nyelvjárások zöme, a tyacsevói kerületben Okrugla, a huszti 
kerületben Viskovo, a vinohradovói kerületijén Salánki. Ezekben a nyelv
járásokban a zárt f-zés a következő pozícióban fordul elő: 

7. Hangsúlyos helyzetben: cj%W, 6f&f, 6fAro, /f/ (ige), Arfr, mfr, rfmfY, ĝ yf-
^f»);, »fma, »f/7, /pf/zfek, jzfp, WAra, ̂zf/gf, vfrg/, vfr, yzfAa, Acfreg, /f/eAr, vfge, &fve, 
r(gf, ffe/, y y ^ e ^ f^e& fcca&a - fcmAra, mf/ 'mély', vm stb. 

2. Hangsúlytalan helyzetben: aVcjfr, /fCjW/, Wm/^zAco^/A:, f % ^ezf^ ve/%-
</fg, &fzf/ stb. 

J. Képzőkben: 
-áfzf A:; CfgjperkzfA:, /wfyörfjzf'A:/ - v ^ ; Arárvf/iy, yövevfAiy/ 
- ^ c W ; M);c^(/fcW, jzögf/fcW; -á/zA:;yf7f7%A;, #&%&; 
-eAco/; ArwA:orz"A:o/, m o ^ o r f W , foporzfAro// -ásv oüny, ̂ rm&,/g^^; 
-(/e/c; a/6fw/fA;,yq/WfA:; -ász; fp/f/fz, A;erfkz, mf/zffz; 
-eAc.\/ê fA:, mar<%/%/ -MA;; a^mw/íA:, / w / # ; 
-^ey%);; frzfA:g»);; f örfA;e»); / -j^p; Mycc^fg, ̂ e / g ^ ; 
- W % y ; rfr/M/M};, f«/g/Mf"»y/ -r̂ Ar; AagyaffA:, /r/fAr, mWArstb. 

4. Ragokban: â ) igei személyragokban: Mg&yík, WfWezz/A:, ̂ zergĵ fAr, 
wföfffA:, MWzffAr, AcfrffA;/ 

6y) határozóragokban: /7a?o%/JwA:fppgfz, mű^Acmf, AreM̂ frfr, /?f/zzfr stb. 
A kny. w/: nyj. f szórványos megfelelés, a AJa% 'külső' szóban mutatható 

ki, inkább az idősebb nemzedék nyelvhasználatában. Párhuzamosan él a M -
j(%~A:ö.R) alak is. 

A kny. w: nyj. /ritka megfelelés, néhány szóban fordul elő, az öregebbek 
beszédében: Mmfv&s, yoü<fmfv^. A z uzshorodi kerületi nyelvjárásokban hasz
nálatos még a/#/"ász szó/fn^z alakja. 
C ) ,4 /Mű^a/zAa/zgz^A: AaMgJzf/z-7-f <?//ẑ c/̂ f 

Hangszín tekintetében a magánhangzók eléggé színesek. Legjellemzőbb 
sajátosság területünk vinohradovói és berehovói kerületi magyar nyelvjárásai-
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ban az /, r, y erős nyújtó hatása: fö/M&, óm, ö/fd; sőt: /zJrc^, öm, örvaf stb. 
Ezek előtt a mássalhangzók előtt a magánhangzók nemcsak megnyúlnak, ha
n e m zártabbá is válnak és diftongizálódnak: /j^ör^^Arpűr, jzöma —^zpamű, 
6zer(fo^ jz^ár^o, /#/6g~Afá/6f. Területünk nyelvjárásai igen gazdagok a kettős
hangzók ejtése terén. 

Elsősorban a középső nyelvállású hosszú magánhangzók diftongizálód
nak; a vinohradovói és a berehovói kerületben gyakori az alsó nyelvállású 
magánhangzók kettőshangzósejtése; Vei. Dobrony (Nagydobrony) és Rako-
sino (Rákos) nyelvjárásában a legalsó nyelvállású magánhangzó realizálódik 
diftongusban (mint a palóc nyelvjárásokban). 

A z o, ő mindig záródó jellegű diftongusban érvényesül. Természetesen 
a monoftongusos ejtés is előfordul, leginkább az uzshorodi kerületi magyar 
nyelvjárásokban, de ugyanaz az adatközlő is ejthet hol diftongust, hol monof-
tongust:/ow~/J, vJ#f, w?ofJw//a, Adwr/zaz, M?w, f%#%?%, c»A%f%, M f z W w , famfjw~ 
WMiáfJy, ő^5z, fJĵ Ae, ̂z<?y//Jy, en%&?, /ege/% mezJ^ stb. 

A z e fonémának a vinohradovói és a berehovói kerületi nyelvjárásokban 
nyitódó és záródó jellegű kettőshangzós variánsa egyaránt megtalálható, még
hozzá jelentésmegkülönböztető szereppel: /e# (ige), # # (főnév), z'eA: 'ékesség', 
ez/c 'hegyesszögű eszköz' stb. A z f-ző nyelvjárásokban az e hangnak csak a záró
dó típusú kettőshangzós variánsa él: AéVz, W ü , 6eVyeg stb. A nyitódó difton
gusok használata a kny. e helyén a fönt említett nyelvjárások egyik jellemző 
sajátossága mind hangsúlyos, mind hangsúlytalan pozícióban, szótövekben, 
toldalékokban egyaránt élő jelenség. 

1. Hangsúlyos pozícióban:^/, /M//6", '(meg)mér', c%e/W, k/er, »/fzg/<%-
<//&, ^z/^ü//^fz/^w/, ty&ffAezzA:, z^m6g/J(/(/zA, 6/^Ae, c^ve, zeWe^, zázeA:, 
jf̂ /er, f&ca&űr, z'̂ A;̂ , f ^ ^ g ^ y z ^ g , Wreg, ̂ »_ygj, wWA:o»); stb. 

2. Hangsúlytalan pozícióban: ̂ ejz/eY, jzom^z/eW, vgw/jfeg, görzázy, e ^ z ^ , 
j?eM^6z, em/^zf, ̂ zc^r, sef/^, A e m z ^ , zfz^/^z/z^//stb. 

3. Képzőkben: 

-ás;yőWáf-/M2/%á?, ̂ rverezz^/ -^A;: mẑ r/zeA;, /zagyafzgA:; 
-j^g; 6ecjw/g^^/^, e//a^zég; -^A;; vd/Za^g/r^v^W/^, fö/W/f%; 
-AM̂ M};.' er^AM^/zy, ̂ fV/ezMẑ zz};, -/g/c; fo#zWz'g'&, moj/z'eA;; 

vez'g/M/eMy; -eAreM};.' ferm/^e/z}', /zz'jzzz'Af/zy, 
- v ^ ; ő^fv/eAzy, /f/gz-vz^,- gV/-zzeA:g/z);; 
-f%; ̂ rz^A:, ̂ zaA:ű%fẑ A:, TMara^eA;, -̂ »A:.\/ẑ /ẑ Az/:, zy/zW/zA:; 

/za^z^A;/ -^gg^; /zŵ zegĝ , ^zörM^w^^ggj. 

4. Ragokban. Igei személyragokban: /Wz/WfzzzWfeA:, Tz/̂ zz/̂ eA:, ezrc^MA: 
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'ért', W&y/^, v ^ X ^ stb. Névszói viszonyragokban: /##/^%?e», /waj^/zf, 
/erwf^f^r, 6w2ű//er stb. 

A vinohradovói és a berehovói s részben a mukacsevói kerületi magyar 
nyelvjárásokban, ahol erős az /, r, y nyújtó hatása, gyakori az alsó nyelvállású 
magánhangzók (a, f,) hosszú, nyújtott ejtése, s ezzel párhuzamosan diftongu-
sos realizációja is: ̂ zpa/Mű, öma^pama, gfM%y~é[efMfgy, rár/ra^fparAra, / ^ 4 / ^ 
gz-g^^erg, fzgy(/ô ẑfg/"6/ű, fa&ar~fa&aár stb. 

Területünk palóc típusú nyelvjárásaiban (Nagydobrony, Rákos) az alsó 
nyelvállású hosszú magánhangzó, az a" realizálódik diftongusban: a/%zom, 
yáaroA:, M»do/, /záoz6a stb. 

Driszino és Badalovo nyelvjárásában találkozunk az w, w, w, w felső nyelv
állású magánhangzók kettőshangzós ejtésével, leggyakrabban az -W, -#/ ige
képzőben, az -w, -w, -f^M, -ry w névszóképzőben és néhány szótőben: me rüö//, 
Agge^ö/, gwr#o/, c^^ö//^ 'csörlő', Mywo/, M^yö^w/r, &&sgr#a, fava»y^a, (/ŵ of);-
^ywa, /bgaw^wa, W a W , cj/̂ orâ wa/, /br^o/ stb. A z ilyen jellegű diftongusok 
a magyar nyelvjárásokban igen ritkák. A fönt említett két nyelvjárásban biztos 
a meglétük. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a szomszédos falvak
ban a badalóiakat így bosszantják: ,SzaW a Mywo/ a 6##A%/z. 

D ) j4 /Má%Mz//zo/%gzJ& 
A mássalhangzó-rendszert illetően nyelvjárásaink szinte azonos képet 

mutatnak a köznyelvvel. Erősen y-zők: ya»y, ̂ ű/m&ű, â//ga, //'e», a/a» stb. 
A mássalhangzók állománya 25, az /y-t nem ejtik. 

y4 W o W a j . A mássalhangzók egymásra hatása terén jellemző, hogy 
a részleges hasonulás teljesen úgy realizálódik, mint a köznyelvben. A teljes 
hasonulást illetően a köznyelvtől három eltérő jellemző sajátosságot emelhe
tünk ki: 1. a - W , - W rag v eleme Salánk és részben Zabolottya (Fertősalmás) 
nyelvjárásában nem hasonul: &%z?w/W, WwzwF, káúrg, barafomvá stb. 2. az 
idősebb nemzedék nyelvhasználatában elszórtan megfigyelhető, hogy a -va, -ye 
határözórag v eleme hasonul: mgg va» Arö/özzg, /e va» jz^alg, /racag^á, aza-
/aa*a"á stb; 3. az uzshorodi kerületi nyelvjárások kivételével az egész területen 
elterjedt a jw&-Mkö/ás. A z -jf, -̂ zf végű igékben a hasonulás kijelentő módban 
is bekövetkezik: k/assza a /apof, megvaVaMzaTc az g/»öA;ö/, e/oĵ záA: a ^ M ^ z ^ stb. 

A z r/ hangkapcsolatban az r hasonul a f-hez: W M w , fa//Ĵ , de: A:or/â  
/ ö r / ^ z ^ stb. A z összeolvadás terén jellemző vonás, hogy az alaktani kötött
ségű összeolvadás nemcsak felszólító módban, hanem kijelentő módban is be
következik: 6/jzfa.Ma, fa/z/ccja, ara&?a&, &/%cc?w& stb. Tyacsevón (Técsőn) és 
környékén: fa/H&ya, /%&$#& 'fűtjük', ra/carma stb. 

v4 A:/e^. — A köznyelvvel megegyező jelenségeken kívül nyelvjárásainkra 
igen jellemző a szótagzáró / kiesése. Leggyakrabban az -a/, -e/, -o/, -ö/, -w/ 

13 



hangkapcsolatban esik ki az /; ö#%z~ párna, szarna ̂ ^zpáma, űjow — pasow, 

M/ef/^ stb. N e m ejtik az -/ igei személyragot sem: o/vaw, mo^ö, Aozö; Mzeze, 
Wz/^gefg stb. Elmarad az / a -fd/, -fő/, -m/, -m/, -W/, -M/ ragok végéről (ki
vétel az uzshorodi kerület): affw~affw/, /cemfMCg^w^/cgmeMCgfVw/, /zazrw^ 
Aazrw/, /efowrw —^/o^rw/, ajzW6w^ofzW6w/, feA;eMow6w —rgÁ:eMoü6ü/ stb. N e m 
esik ki az / az -z/ hangkapcsolatban: jz//va, f//WA; 'tiltják' és szótövek végén: 
/ű/, &%W/, fa»d//^fű/7d/, werw/, ̂ M//^^frw/, ̂ //cerw/stb. 

A -Aoz, -Aez, -Mz rag z-je szintén kiesik: a&szo%y/?o, e/M&r/ze, Aifjf/aM̂ o/rAo, 
^Ae»Ag stb. 

Elmarad a -̂  az -&f határozórag végéről: m/(/fr, ÁreM^r/^r, AazMf, /o#6", 
/?/eWz^r stb. 

v4 mfgmW6/w/g&—A köznyelvvel közös eseteken kívül igen jellemző a szo-
lotvinói (aknaszlatinai), Vei. Bicskiv-i (nagybocskói), s általában a rahovói 
(rahói) kerületi magyar nyelvjárásokra a hosszú mássalhangzók általános meg
rövidülése: wf/aj 'vállas', vdfKz 'Anna', Aoza 'hozza', /%ozd 'hozzá', fjÜMÁ: 'es
sünk' stb. 

^ /TywAfj. — Nyelvjárásainkban legerősebben az uzshorodi kerületben 
elterjedt az j, / mássalhangzók nyúlása magánhangzóközi helyzetben: &%%% 
e^gMe^fm, ff^f^^M/ f//em, örw//ö/r, ^//em, Md//ofo& stb. 

j4 majWAűMgző-forMűfaf. Nyelvjárásaink nem tűrik a mássalhangzók tor
lódását, ha két vagy kettőnél több mássalhangzó kerül egymás mellé, közülük 
egy, szó elején leginkább az első, kimarad vagy a torlódást egy magánhangzó 
beiktatásával küszöbölik ki: Ww/a, %g%///, co/asfoAr, /Wv&a 'szprávka' (kér
vény) stb. 

4̂ ^a/űW/zűc/o jelensége igen elterjedt területünkön: /?fMy/áfz, j//oM};, 
W/iy, Jzű^paM};, WAroM};, f#f#y stb. 

A depalatalizáció is kimutatható, főleg az %y végű szavak ragos alakjai
ban: ű^zo»fw, űLMzoMMaA;, a^zo/zAo, ojfzoM^^a^zo, /g^/mneA:, /ggMM/ie stb. 
Magánhangzóközi helyzetben a depalatalizáció nem következik be: a&szo»»ya, 
/eg/^eA: stb. 

Ey) y4/űÁr/ű»f ̂ q/a/oWgo/r 
A kárpátontúli magyar nyelvjárások alaktani rendszere alapjában meg

egyezik a köznyelvvel, mégis vannak sajátos jegyek a tőtípusok és a szóképzés 
rendszerében. A névszótövek rendszerében megkülönböztetünk: 

1. egyalakú töveket. A z egyalakú tövek rendszere alapjában véve meg
egyezik a köznyelvivel. Jellemző sajátosságként említhetjük meg, hogy az 
-í, -%/, -w (nyelvjárásainkban -/, -z/, -w) végű melléknevekhez a -^ többesjel és 
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az -M határozórag kötőhangzó nélkül kapcsolódik: »yar/& 'nyáriak', Mjegy/d^wA: 
'négylábúak', jzomorz/M, Aejeri/M stb.; 

2. többalakú, változó töveket. A köznyelvvel megegyező sajátosságokon 
kívül nyelvjárásainkra jellemző: 

Oy) a kny. wf; Mfar, fwz; fwze/, Wz; Wzef tőbelseji időtartamot váltakoztató 
tövek nyelvjárásainkban egyalakúak, a hosszú w, w, f hangokat röviden ejtik: 
«^ wfaf, w^ra; fwz, /wze^, ̂ wzre; v/z, v/zef, v/zre; 

6j a jze&gr, 6ogar típusú névszók szintén egyalakúak: ẑe/cer, ẑe/cerê / 
fwgar, 6ogamAr, 6ogarf stb.; 

ej a/a:/a/ típusú névszókhoz az -érf, -/g határozórag és az -e birtokjel 
a szótári tőhöz járul: /a, ya/f^r -/a/ír, /a/fg, yaye// 

a"j az -/% határozórag, a -& többesjel és a -/ tárgyrag középső nyelvállású 
o, ö kötőhangzóval kapcsolódik: ywagoAWM, fwjzfojOM, /capo^o/c 'kapott', 
yoM^o/co/, M^Aröf, r w M W stb. 

A z igetövek rendszerében nyelvjárásaink megkülönböztetnek: 
1. fgya/a/rw /öve/rgf. A -â  -/ végű igetövekhez az %-nel, /-lel kezdődő 

toldalékok kötőhangzó nélkül kapcsolódnak az esetek többségében: famfm, 
&#aW, /cí/a'/e/c, jzű6W/YMű/c, eroM^dAr; 

2. /ö6WaÁrw ö̂vg/ref. A köznyelvvel megegyező töveken kívül nyelvjárá
sainkra jellemző: aj M, ázz igék nem v-vel bővülnek, hanem y-vei: /%(/, A//oA, 
jzí/', ̂zT/MűAr. A Mo ige /-lel bővül: Moy/, %<%/#»&/ 6j a köznyelvi jz-es és a*-s 
tövű igék a kárpátontúli magyar nyelvjárásokban csak a*-s tővel élnek: örg-
gg(//Ár, vgreArea'/A:. 

A szóképzés. A szóképzés terén nyelvjárásaink alig térnek el a köznyelv
től. A jellemző sajátosságok közül megemlíthető: aj igen kedvelik a kicsinyítő 
képzős formákat, legelterjedtebbek az -/, -&a, -&e, -ciAra, -c^e diminutív kép
zők: M Z % 'nagymama', Jz///, M a n ; v 4 W m ^ a , ̂ rzjy/ce, Ty^g; jz/^gc^e, yza-
gyocj/ra/ 6/1 a -va, -ve képző - W , - W alakban is használatos: MyzYW-My^ra, 
e/aa'W^g/űo'(/ö, wegM/ázW^wegM/^zze m ^ egz'^zeM w?á^^ mwfaZ; ej szenvedő 
igealakot gyakran visszaható képzővel fejeznek ki: a W/eV mg&&a^aW/A:, 
a ̂ zv/a/eMevfMya'/Á: stb. 

Ragozás. — /4j Névszóragozás. A köznyelvvel megegyező formákon 
kívül a kárpátontúli magyar nyelvjárásokra jellemző: 

aj a páros testrészek nevét többes számban használják: /%/%&& a /a7%z/f, 
q/a/z &fz^/V vag^MaAr, m w f akarna; 

6j a többes szám 3. személyű birtokos személyragok magánhangzója 
középső nyelvállású: Magya/ZM^oA:, /ff/ok, /a%o&, A:/e/7/eA ̂  /:f̂ /gA:, Aezö/r, /zeV/zy-
/zyöA: stb.; 

ej az a-, -jz, -z, -z^, -c, -e^ végű főnevek egyes és többes számú 3. személyű 

15 



birtokos alakja y-vel bővül, a kiejtésben a y teljesen hasonul az előtte álló 
mássalhangzóhoz: az # A/^f, a /omaccoA c^wpa ̂ zgmef stb.; 

(/yl a magashangú főnevek nagy része egyes szám 3. személyben nem 6 
hanem i birtokjelet tartalmaz: Aezzf, ̂ zgmz^ye/V/; 

fy) a főnévi igenevet nyelvjárásaink nem ragozzák: Mor/MűA: /gWef Ae 
/rm (= irnom v. írnia); 

/) elterjedt a -/zw/~-/zw, -/zü/̂ -yzw határozóragok használata: 5"d«^mw 
/övöA; (=Sándortól jövök). 

^ Igeragozás. A köznyelvvel megegyező vonásokon kívül nyelvjárá
sainkra jellemző: 

aj az ikes igeragozást nem őrizték meg: &?zg&, Ászok, ű/^zoA, /azok stb. 
A legöregebb adatközlők beszédében még találkozhatunk az ejzg/M, /ázom 
alakkal; 

6J a változó ikes igék egyes szám 3. személyben csak ikes formában élnek: 
W//&. Egyes iktelen igék is felveszik az -/& végződést egyes szám 3. személy-
ben:/űgX^/ 

ej az uzshorodi kerületi magyar nyelvjárásokban egyes iktelen igék fel
szólító módja egyes szám 3. személyben ikes: %//A /g, mg/zŵ zA: w » ^ stb.; 

^ a va/z, megy, ^^z, /gjz, /zz'jz, v/jz igék egyes szám 3. személyben %-nel 
bővülnek: w%yc7z, /ejze/z, fejzg», A/jzen, v̂ ze/z. 

A vo/z és a mf&y ige ragozása kijelentő m ó d jelen időben: 
Egyes szám 

1. mggyeA, me/eA 

3. TM^gy^w, 7Mg/f», /Megy 

1. vagyoA, vo/oA 
2. vagy 
3. va/z, vagyon 

Többes szám 
1. fMe&yzwA, me/zúzA 
2. me/zfek, m#(yfeA:~/W(yfeA 

wéyz/gk — fM̂ /cf f A: 
3. /Mggy/ẑ A:, me/ZTzek 
1. wzgywfzA 
2. vű^^ok 
3. Vűgyyzak, iwzfzaA: 

gy) H a az ige töve magánhangzóra vagy ̂ , -/, -r mássalhangzóra végződik 
a 2. személyű személyragja -jz, a többi esetben -/; M o ^ z ^ M o ^ z ^ M y o ^ z 
kz^z, Az^r^ezg^A^zr^gze/, ̂ /zzYö^^/z/W, / a W ^ M f ö ; 

/) az uzshorodi kerületi magyar nyelvjárásokban a kijelentő módú, jelen 
idejű, egyes szám 3. személyű, tárgyas ragozású igealakok z'-re végződnek: 
&%/, ẑ̂ /z, TMoWz, aAarz, 6%/z. A többes szám első személyű alakok -%A, -z/A 
rágósak: nzow/wA, MfwA, v&wA, WszwA stb. Többes szám harmadik személyben 
a személyrag -zA; M/z'A:, Wr/k, moW/A, aAarz'A stb. A veláris hangrendű igék 
többes szám 2. személyben -/fo& személyragot vesznek fel: mr/^oA, moWzYoA, 
MfzVoA stb.; 
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#,) a berehovói, a vinohradovói és a tyacsevói kerületben a -f végű igék 
ragozása kijelentő és felszólító módban egybeesik: famccaz (=tanítja, tanítsa), 
7a^a (=látja, lássa) stb. 

Szókincs 
A kárpátontúli magyar nyelvjárások szókészletére jellemző, hogy gaz

dagnak mondhatók mind megőrzött régiségekben, mind pedig kölcsönelemek-
ben. A kölcsönelemek sokasága a több évszázados ukrán és román együtt
éléssel magyarázhatók. H a a kölcsönelemek szempontjából vizsgáljuk nyelv
járásainkat, arra a következtetésre jutunk, hogy román nyelvi elemekben 
a rahovói és a tyacsevói kerület nyelvjárásai gazdagok; szlávizmusokban a ra-
hovói, tyacsevói, mukacsevói és uzshorodi kerületi nyelvjárások. A szláviz-
musok között legtöbb az ukrán, a szlovák és az orosz eredetű szó. A fel
szabadulás utáni nyelvhasználatra jellemző a társadalmi-politikai és gazdasági 
élettel kapcsolatos szovjetizmusok térhódítása. Jellemző kárpátontúli tájszók: 
az&f 'a hordónak az a dongája, amelyiken a nyílás van', verJ 'kalapács', 
rJjfo/z&fánf 'időnként', gör 'rög', W r o 'sok', /oWro/ 'csavarog', /wfJ 'spór, 
tűzhely', /?ag%fj 'plafon', /coĉ erAa 'szénvonó', cerW 'templom', ű6a/go( 'zak
lat', m W / 'zavar', Wcjd/ 'pumpál' stb. 

Szovjetizmusok: jzq/%oz~cq0bjz 'állami gazdaság', jzprdv^a^j?rdj!zÁ:a^ 
^rdv/ca 'kérvény', zq/ava 'kérvény', Mac%f//w& 'főnök', ̂ z/W^a 'községi tanács', 
M » W f 'csoportvezető' stb. 

A z Uzshorodi Állami Egyetem magyar filológiai tanszékén készül „A kár
pátontúli magyar nyelvjárások szótár"-a, mely kb. 40 ezer címszót fog tartal
mazni, ez a munka mutatja majd be területünk szókészletét. 

Egészében véve a kárpátontúli magyar nyelvjárások szókincse archaiz-
musokban gazdag és színes. Hangtani és grammatikai rendszerükben is talá
lunk több olyan jellemző vonást, amely a szomszédos ukrán, román és szlovák 
nyelvi érintkezés eredményeként jött létre, tanulmányozásuk tehát a nyelvi 
kontaktusok szempontjából kitűnő forrást jelent az általános nyelvészet szá
mára is. 

LlZANYEC P. N.—HORVÁTH K. I. 

OcHOBHkie ocoőeHHOCTH BeHrepcKHX roBopoB 3aKapnaTLH 

flo CBOHM JieKCHHCCKHM, (pOH6TMHeCKMM, MOp^OJIOrMHCCKHM M CMHTaKCHHeCKHM 
ocoőeHHocTMM BeHrepcKMe roBopbi 3axapnaTba cjieayeT oTHecrn K TMny cesepo-
BOCTOMHLIX TOBOpOB. M x OŐte^HH^eT U6JIBIH p%% HCpTI CHJILHOG g-KEHLe (fg/f^^ 
sötét, /remfemm^ 'köménymag'); CHJibHoe MaxaHbe (/a/zy BMecTo /Jmy, mg// 
BMecTo TMf//); yxopoHeHHe aoJimx rjiacHtix Bepxnero no#teMa (/wma BMecro /fírJ, 
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fwz BMecTo fwz); Hajinyne AM#OHroB (Jura 'óra', Aege^üö/ 'hegedül', &ie/c 'kék', 
gig 'ég'; nacToe Bbina^eHHe corjiacnoro / B KOHü,e cjiora (/02W 'föld', oáma 
'alma', é e m e ^ 'elmegy'. BMecre c TeM, ̂ jia MccjieayeMbix rosopoB xapaxTepHbi 
cnei;M(|)MHecKMe oco6eHHocTH,npHcymHeBnepByK) onepeat rosopaM T^HeBCKoro H 
PaxoBCKoro paHOHos: OTcyrcBHe Aojirnx rjiacHwx n corjiacHtix, (|)OHeMa o nepea 
rjiarojibHbiM cy^HKcoM / cTanoBETCM 6onee saKpLiTOÍí: g o w M 'AyMaeT*; BMecTo 
JIHT. O B KOHIie HCKOTOpLIX HM6H CymGCTBHTejIbHBIX npOH3HOCHTC% ̂ MaJI. W" /g/7g^Ö 
'lepedő', a Taxxce npncymee yacTHHHoe y^apHoe ö-Kante. 

J],jia rosopa BhmiKOBO B XycTCKOM paöoHe xapaKTepHO OTKpbiToe a-KaHte H 
HJiJiaőnajibHoe g-xaHbe: m o W ^ m 'mondom', yöve/c 'jövök'. ̂ JiM BCHrepcxHx roso-
poB BnHorpa^oBCKoro paőoHa xapaKTepno pasjiHHeHHe $oHeM ej M ze Ha MecTe jiMT. 
f./Yg/ '6oMTca% /(^/ 'ncuioBHHa', jiHT.ŷ /. KpaTKMe rjiacHbie HH%mero M cpe^Hero 
noAteMa nepea corjiacHLiMH /, r, y y^JiHHaioTca H nacro aH4)TOHrH3HpyK>TCM: 
öm^parű 'arra', örw^ 'orvos'. BMecTo HstasHTejitHoro HaKjioneHH^ rjiarojios, 
OKaHHHBaiomHXca Ha r, ynoTpeŐJiaeTca nosejiMTejiLHoe HaKJiOHenHe: foMfCM^ 
'tanítja'. %̂JiM BenrepcKHx rosopoB y^cropocxoro panona xapaKTepno saKpbiToe 
f-xaHbe: níz 'néz', /íp 'tép'. OőteKTHLie ^opMbi 3-ro jiHiia e^. y. Hacroamero 
BpeMCHH HStaBMTCJILHOrO HaKJIOH6HHg o6pa3VK)TCM C OKOHHaHHCM -/ HC TOJIBKO OT 
rjiarojios c rnacHWMM nepe^Hero paaa, HO H OT rjiarojios c rjiacHBiMH sa^Hero 
pa^a: mo/%/z 'mondja', 6%// 'adja', aA;jn 'akarja'. OőtexTHbie ̂ opMbi I-ro jitma 
MH. H. oőpasyiOTca nocjie^OBaTejibHO c oxoHiaHHeM -wA:, -w&." rnoW^/c 'mondjuk', 
MgzwA: 'nézzük'. 3aecL ace Bo MH. y. HMeeTca eaMHoe oKOHnanHe -z&v moW/A: 'mond
ják'. 0opMbi 2-ro jiHHa nacTOMmero BpeMeHH o% rjiarojios c rjiacHLiMH sa^Hero paaa 
oőpasyioTCM c OKOHHaHHCM -7Y0&; moW//o& 'mondjátok'. /%Jia rosopoB c. BawuioBO 
EeperoBCKoro paőoHa H c. ̂ pHCHHO MvKaieBCKoro paHona xapaKTepno napajijiejiB-
HOC ŐLITOBaHHC OTKpLITLIX H 3aKpLITLIX JiaŐHaJIhHBIX #H(|)TOHrOB, 4TO BOOŐUie 
KpaőHe pe^Ko BcrpeyaeTca B BenrepcKHx rosopax: c/üö/oö 'dűlő', nyuo/ 'nyúl'. 
llejILlíí p»A CneiDH&HHeCKHX AM8JieKTH3MOB HaXOAHM H B JICKCHKe. 

n. JIM3AHE1^—K. XOPBAT 
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