
Az abaúji nyelvjárás magánhangzó-rendszeréről 

I. 
1. A fenti nyelvjárást a nyelvészeti szakirodalomban általában abaúji 

ö-ző nyelvjárásnak vagy abaúji ö-ző nyelvszigetnek nevezik, mivel a nyelv
járás legszembetűnőbb jelensége az ö-nek e rovására való megterhelése.-Első
sorban ez különíti el a Hernád völgyi és a palócos nyelvjárástól, kelet felé 
pedig az észak-keleti nyílt e-ző nyelvjárástól. Ennek az elnevezésnek tehát 
kétségtelenül van alapja. Emellett azonban figyelmet érdemelnek a nyelvjárás 
egyéb hangtani sajátosságai is. Ezért tűztük ki célul a magánhangzó-állomány 
bemutatását. Nem törekszünk teljességre, mivel nem áll módunkban, hogy 
évekig végezzünk még részlettanulmányokat. Az a célunk, hogy a rendelke
zésünkre álló saját anyagunk alapján áttekintő képet adjunk a nyelvjárás 
legfontosabb hangtani — jelen esetben a magánhangzó-rendszer — sajátos
ságairól'. 

A nyelvjárás magánhangzó-állományával foglalkozó cikkek, tanulmá
nyok stb. száma meglehetősen gyér. BALASSA, könyvének „Zemplén-abaúji 
nyelvjárás" c. fejezetében, még nem tud az itteni ö-ző nyelvjárás létezéséről 
(A magyar nyelvjárások. Bp., 1891. 69). Már emiatt is igazat kell adnunk 
BENKŐnek, hogy a BALASSA-féle nyelvjárásfelosztás felülvizsgálatra szorul 
(I. OK. VII., 520). De valamivel később már ilyesfajta sorokat olvashatunk a 
D E . SZIKLAY—DE. BOEOVSZKY által írt Magyarország vármegyéi és városai, 
Abauj-Torna vármegye és Kassa. Bp., 1896. c. könyvben: ,,a megye Abauj-
Torna középrészén meg szerteszét szórva Somogy és Zala délnyugati részén 
honos nyelvalakokkal és táj szókkal találkozunk, főképp a füzéri járás déli 
részében . . ." 

, ,Itt ő-ző [!] nyelv él, akár mint déli Somogyban, Zalában vagy Kecskemét 
és Szeged táján, de alakjait tekintve, inkább a dunántúlival atyafi nyelv. 
Abaújvár környékének lakosa, így a szomszéd pányoki és mari embör is a 
böcsületét keresi, azt mondja mögyök péntökön, möntem vóna keddön is, ha 
nem esött vóna" (i. m. 246). Mindebből minket az a tény érdekel, hogy a 
szerzők fölfigyeltek az ö-zésnek a meglétére. 

H O E G E E A magyar nyelvjárások (Bp., 1934) megírásakor már SZEMKŐ 
cikkére (Egy abaújmegyei ö-ző nyelvjárás. Hangtani és alaktani vázlat. 
Nyr. XXXIÍ I , 10-24; NjF. 13. sz. 32-46) támaszkodhatott, és megrajzolhatta 
a füzéri nyelvjárás jellemző sajátosságait. Megemlíti, hogy ,,a harmadik ö-ző 
vidék Abaúj m.-nek füzéri járása (Kassától délkeletre) . . ." (i. m. 68). 

SZEMKŐ említett cikke a Csehszlovákiához tartozó hét község nyelvének 
^alapos megfigyelésen alapuló jellemzését adja. Közölt adatai mindmáig hite-
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lesnek és megbízhatónak tekinthetők. Hangtana meglehetősen bő, de feldolgo
zásának, eljárásának alapja az, hogy ,,ízes sajátságokat, csemegéket közöl" 
(vö. D E M E : A nyelvjárási anyag felhasználása és feldolgozása. Bp. 1949. 15). 
Mégis ez az egyetlen olyan cikk, amely rendszeresen vizsgálta a nyelvjárás 
hangállományát. Ha feldolgozási módszerét nem is fogadjuk el, mivel sokszor 
csak annyit ír, hogy ,,i h. ö áll" (és közli adatait), annyit feltétlenül el kell 
ismernünk, hogy értékes és máig megbízható anyagot te t t közzé. 

Ez után már minden összefoglaló jellegű nyelvjárástani munka tud a 
nyelvjárás létezéséről (1. KÁLMÁN B É L A : A mai magyar nyelvjárások. Bp. 1951. 
27; BENKO LORÁND: Magyar nyelvjárástörténet. Bp. 1957. 19 stb.). 

Figyelmet érdemelnek a Magyar Nyelvatlasz csehszlovákiai és hazai 
gyűjtéseiből közzétett cikkek is (IMRE S.—KÁLMÁN B., MNy. LI., 503; MNyj. 
IV., 173). A teljes anyag felhasználása a munka közlésének híján nehézségekbe 
ütközik. Nagyszalánc és Magyarbőd anyagát SZÉPE GYÖRGY segítségével 
mégis sikerült kijegyeznem a Magyar Nyelvatlasz gyűjtőfüzeteiből. Ezeket fel 
is használtam Nsz. és Mb. jelzéssel. 

«A nyelvjárás legfontosabb hangtani jellegzetességének, az ö-zésnek egy 
falu nyelvjárásán belüli vizsgálata is megtörtént (NYIRKOS: Az abaiíji Puszta
falu ö-zése. MNyj. V., 153). 

A fenti áttekintésből csak meglehetősen gyér számú tanulmány ötlik 
szemünkbe. Pedig figyelmet érdemel e nyelvjárás vizsgálata már csak azért is, 
mert nyelvjárás-sziget, több nyelvjárás érintkező pontján fekszik, és alapul 
szolgálhatna a nyelvjárási keveredés és elkülönülés vizsgálatához is. Minden 
bizonnyal ilyen nyelvjárási hatással, illetve keveredéssel magyarázható, hogy 
a zárt* é használata meglehetősen alárendelt szerepű, márpedig korábban 
valószínűleg nagyobb megterheltségű hang lehetett. Ez a megterheltség-
csökkenés talán a délkelet felől terjedő e-ző nyelvjárás hatásának tulaj donít-
hatói 

Jelen cikkemben a nyelvjárás magánhangzó-rendszerének bemutatását 
tűztem ki célul. Ennek alapján el tudjuk különíteni a nyelvjárást más nyelv
járásoktól, és meg tudjuk vonni határait . Bemutathatjuk tehát a nyelvjárást, 
mint a nemzeti nyelv területileg elkülönült beszélt változatának egyik rész
egységét. 

2. A nyelvjárás hiterjedése, az- abaúji ö-ző nyelvjárás határai 
SZEMKŐ gyűjtése (i. h.), a Magyar Nyelvatlasz anyaga (IMRE S.— KÁLMÁNT 

B. nagyszalánci és magyarbődi kérdőfüzetei, a MNy. és a MNyj. idézett helyein 
közölt adatai), valamint saját gyűjtésem és értesüléseim alapján a következő 
falvakban tapasztalható ö-zés. Csehszlovákiában: Magyarbőd (Bidovce), Pető-
Szinye (Svinica), Garbócz-Bogdány (Bohdanovce), Nagyszalánc (Slanec), Rákos 
(Rákos), Györké (D'urkov) és Kisszalánc (Slancik). Magyarországon: Füzér^ 
Pusztafalú, Füzérkomlós, Füzérkajata, Pányok, Füzérradvány, Nagybózsva„ 
Kisbózsva, Nyiri, Telkibánya, Kovácsvágás, Pálháza és Vily-Vitány. 

Vily-Vitánnyal kapcsolatban viszont meg kell jegyeznünk, hogy csak a. 
vilyi rész ö-ző, a vitányi nem. Ezt egy mikóházi adatközlő adata is igazolja: 
,,Vily-Vitányról annyit tudok mondani, hogy aszongya, hogy a vitányi azt 
mondja, hogy kell, a vilyi meg azt mondja, hogy köll" (BALASSA IVÁN D E . 
szíves közlése; a mondatot magnetofonról jegyzetté ugyan le, de nem töreke
dett pontos átírásra). 

A falvak elhelyezkedése a következő: L a mellékelt térképet. 
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AZ ABAŰJI Ö-ZŐ NYELVSZIGET K I T E R J E D É S E 
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Térképünk alapján megállapíthatjuk tehát, hogy nyugatról a Hernád 
és az Ósva patak a határ, északon a szlovák lakosságú Csákány, Kelecsény 
és Dargó között húzható vonal. Keleten nehezebb meghúzni a határt , nagyjából 
szintén a Dargótól Bistéig húzódó sáv. Délen a Bózsva pataktól északra eső 
rész, kivéve a patakon inneni (délre levő) Kovácsvágást. 

Nyugatról palócos jellegű nyelvjárással érintkezik, északról és részben 
keletről a szlovák nyelvvel, délről és keletről pedig az e-ző keleti nyelv
járással. • # 

Érdekes, hogy területileg nem függ össze szorosan a nyelvsziget, mivel 
kelet—nyugati irányban átszeli egy szlovák nyelvű területsáv a Szilvásújfalu, 
Kozma vonaltól a Zsadány, Nadasd vonalig. Természetesen ennek ellenére a v 
két, egymástól területileg elválasztott községcsoport lakóinak nyelve szinte 
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teljesen azonos. Ó-zés szempontjából teljes egyezést mutatnak egymással. 
Magyarbőd nyelve viszont az ö-zést kivéve a palócos nyelv járásterülettel tar t 
rokonságot (pl. az a és ä hang használata tekintetében). 

3. Művelődési viszonyok 
A fenti területhez tartozó falvak lakói főként földműveléssel foglalkoznak. 

A Magyarországon elhelyezkedő fenti ö-ző községeknek a mezőgazdasági terü
lete az egész földterületnek 98%-a (Magyar városok és községek. Bp., 1958. 
Közg. és Jogi Könyvkiadó). A hegyoldalakon elhelyezkedő föld meglehetősen 
gyenge minőségű, helyenként tűrhető (1. TAGÁN GALIMDZSÁN: Pusztafalu 
gazdálkodása. Népr. Ér t . XXXI , 142; MOLNÁR ISTVÁN: Pusztafalutól Kar-
esáig. Bp., 1953. 5; PÉCSI—SÁRFALVY: Magyarország földrajza. Bp., 1960. 
161 stb.). A legnagyobbrészt dombos, köves területen levő szántók meg
művelése sokszor hihetetlen energiát kíván embertől és állattól egyaránt. 
A kemény munka nem mindig hozza meg gyümölcsét. A fejlettebb gépi tech
nika alkalmazásának útjában sok helyen a szó szoros értelmében a meredek 
pa r t áll. Az erdőkitermelés és a kaolinbányászat is sok embernek ad kenyeret 
(MOLNÁR I.: i. m.).1 Régebben, nyaranként lejártak az „Alfődre" — ponto
sabban a Bodrogközbe vagy Sárospatak, Szerencs környékére — kepébe 
mindaddig, míg náluk, otthon, az éghajlati viszonyok következményeként 
későbbre tolódó aratás meg nem kezdődött. Ez egyik lehetősége volt annak, 
hogy az e-ző nyelvjárás hasson beszédükre. 

Művelődési szempontból meg kell említenünk, hogy az utóbbi időben 
gyorsan növekszik a rádió, az öntevékeny csoportok, szervezetek (KISZ), 
valamint az újságok stb. művelődést terjesztő akcióinak hatása. Úgyszintén 
növekszik a mozié, mivel bizonyos időközönként vándormozi keresi föl a fal
vakat. Pálházán, Pányokon és Kovácsvágáson viszont már állandó mozi is 
van. Ez is őrli a nyelvjárást, fokról fokra elősegíti a nyelvjárás hangállomá
nyának némi megváltozását (az ö gyakoriságának csökkenését). 

A fiatalok közül még ma is sokan eljárnak dolgozni városba (nemcsak 
Sátoraljaújhelybe, hanem távolabbra is), de otthoni lakosok. Szintén egy ér, 
melyen beszivároghat a köznyelv. 

Végül, de nem utolsó sorban számolnunk kell az iskoláztatás óriási mérvű 
elterjedésével, az iskolásoknak a falu nyelvére gyakorolt hatásával (mivel 
sokan bejáró középiskolások és naponta hazajárnak). Gyűjtés közben nem 
egy esetben voltam tanúja annak, hogy az iskolás fiú vagy lány „kijavította" 
szüleit; és bár a legtöbbször tapintatosan, de a szülőkben így is igyekezetet 
ébreszt a köznyelvies, városias beszéd elsajátítása iránt. 

Ezek tehát azok a körülmények, amelyek megfigyelésem szerint feltét
lenül hatnak a gyűjtőterületen lakó adatközlők nyelvére. 

4. A nyelvjárási hangtani monográfia néhány kérdése 
Mivel a nyelvjárás magánhangzó-rendszerének bemutatása a célom, 

rögtön szembe kell néznünk az igen sokat vi tatot t módszer kérdésével. 
Eddigi nyelvjárástani irodalmunkban háromféle feldolgozási módszerrel 

találkoztunk. Az egyik ezek közül az ún. leiró módszer, a szinkrón nyelv
vizsgálat, a másik a történeti módszer, a diakrón nyelvvizsgálat, a harmadik 
pedig a hasonlító jellegű nyelvvizsgálati mód. 

1 Adataim csak a Magyarországon elterülő községekre vonatkoznak. 
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Hadd jegyezzük meg már itt , hogy a három módszer, a három szempont 
nem egyenértékű egymással. A hasonlító típusú tanulmányok különválasztása 
és önálló módszerként való alkalmazása az előző kettő mellett, elméleti szem
pontból nem helyes, mivel a szinkrón nyelvvizsgálat magába foglalhatja és 
rendszerint magába is foglalja a köznyelvhez vagy más nyelvjárásokhoz 
történő hasonlítást, illetve viszonyítást. Tehát D E M E nézetét, amely szerint 
,,a túlságosan szűk leíró s a nehéz és kétes eredményű történeti módszer 
helyett a monográfiákban a hasonlító módszer látszik legcélszerűbbnek" 
(A nyelvjárási anyag felhasználása és feldolgozása. Bp., 1949. 18; A magyar 
nyelvjárások néhány kérdése. Bp., 1953. 145) úgy módosíthatjuk, hogy a 
liasonlítás módszerét a leíró vagy történeti vizsgálaton belül, a leíró és történeti 
nyelv vizsgálat során tartjuk alkalmazhatónak. 

Eszerint a feldolgozás módjai a következőképpen alakulhatnak: 

A) Leíró (szinkrón) nyelvvizsgálat: 
I. Szinkrón nyelv vizsgálat a jelen nyelv állapotában 

1. tiszta (hasonlítás nélküli) leíró módszer 
2. hasonlító leíró módszer: 

a) köznyelvhez hasonlító 
b) irodalmi nyelvhez hasonlító 
c) nyelvjárásokhoz hasonlító 

a) egy szomszédos nyelvjáráshoz 
ß) a vizsgálandó nyelvjárással ellentótben állóhoz (pl. ö-zőt 

é-zőhöz) 
y) valamennyi nyelvjáráshoz 

II . Szinkrón nyelvvizsgálat a múlt nyelvállapotában 
1. tiszta (hasonlítás nélküli) leíró módszer 
2. hasonlító leíró módszer: nyelvjárásokhoz hasonlító 

a) szomszédos nyelvjáráshoz 
b) a vizsgálandó nyelvjárással ellentétben állóhoz 
c) valamennyi nyelvjáráshoz 

B) Történeti (diakrón) nyelvvizsgálat : 
I. 1. Ascendens nyelvvizsgálat hasonlítás nélkül 

2. Ascendens nyelvvizsgálat hasonlítással 
I I . 1. Descéndens nyelvvizsgálat hasonlítás nélkül 

2. Descéndens nyelvvizsgálat hasonlítással. 

Sőt talán egy harmadik lehetőség is kínálkozik, amely nem választja 
szét teljesen a leíró és történeti vizsgálatot, s ugyanakkor a hasonlítást is 
magába foglalja. 

Ezt az eljárást igyekszünk követni. De a történetiséget kizárólag a leíró 
szempontból és a köznyelvhez való hasonlítás révén rendszerezett anyag néhány 
hangtani problémájának megmagyarázására használjuk fel. 

Az egyes monográfia-típusok hibáinak és erényeinek tárgyalására ezennel 
nem térünk ki, helyszűke miatt (de vö. D E M E : A nyj-i anyag felhasználása 25), 
de a hasonlítás, a viszonyítás kérdéséről mégis ejtenünk kell néhány szót. 

Az eddigi nyelvjárás-tanulmányok tudniillik módszertani elvként fel
használták a hasonlítást is. Ez egyike a legtöbbet vi tatot t problémáknak. 
Több lehetőség kínálkozik. Hasonlíthatunk a köznyelvhez. Ez a legelterjedtebb 
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eddigi nyelvjárás-tanulmányainkban, és már az indulásnál is találkozunk vele. 
A nyelvjárás ,,csemegéinek", „kuriózumainak" kiválogatása kimondva vagy 
kimondatlanul, a köznyelvitől való eltérés alapján történik meg. Nyelvjárási 
gyűjtőink és kutatóink szinte kivétel nélkül a köznyelv szemüvegén keresztül 
nézték a vizsgált nyelvjárást, ennek következtében nem volt olyan meg
bízható hasonlítási alap, amely lehetővé tet te volna a nyelvjárások jelensé
geinek helyes módszerű bemutatását. Ennek oka a dolog természetében rejlik. 
Tudniillik az úgynevezett köznyelv sem tekinthető egységes nyelvváltozatnak. 
A nyelvjárások fölé rétegződött köznyelv ugyanis vidékenként más és más 
színezetet kap, mégpedig a környező nyelvjárás hatására. Pl . ,,a debreceni 
művelt ember választékosabb nyelvében is megfigyelhető az l, r,j erős nyújtó 
hatása, sőt olykor némi diftongálási hajlam; a dunántúli művelt ember kiejté
sében is röviddé válik az í, ú, ű stb. . ." (BÁRCZI: MNy. LIL, 400). Ez a jelenség 
természetesen függvénye az illető beszélő műveltségi szintjének, nyelvi öntuda
tának stb., de különféle mértékben, csekély kivétellel rendszerint megfigyel
hető. Tehát legjobb értelemben is csak regionális köznyelvről beszélhetünk, 
mivel nyilvánvaló, hogy némileg más a pesti művelt értelmiség és pl. a szegedi 
értelmiség nyelve. 

Ezzel azonban nem akarjuk azt mondani, hogy a köznyelv e g y á l t a 
l á b a n nem lehet viszonyítási alap. Lehet, de a fenti módszerbeli nehézsé
gekkel okvetlenül számolnunk kell. 

Hasonlíthatunk az irodalmi nyelvhez. BENKO azt vallja, hogy határo
zottan ki kell mondanunk — ha egységes alapon akarunk állni —, ,,hogy a 
hangtani viszonyítási alap minden esetben az egységes magyar helyesírás által 
szabályozott magyar irodalmi nyelv" (I. OK. VII., 510). Emellett kifejti 
(i. h. 509), hogy a köznyelv és irodalmi nyelv között hangtanilag is lényeges 
különbségek vannak. A köznyelv számtalan hangtani ingadozását az irodalmi 
nyelv [értelmezésében: a nemzeti nyelv írott változata] az egységes magyar 
helyesírás segítségével jórészt ki tudja küszöbölni. [I t t a közismert í,ú,ű~i, 
u, ü ; e ^ e, e^'ö, l^j, a geminációs erősebb ^ erőssebb s tb. alakokbeli 
váltakozások kiküszöbölésére gondolhatunk.] 

Ez a módszer is figyelmet érdemel, azonban mégis úgy véljük, hogy 
helyesebb megmaradni a köznyelvhez, tehát a nemzeti nyelv beszélt változa
tához történő hasonlítás mellett, gyakorlati szempontból, de azért is, mert 
a BENKŐtől ajánlott módszer sem oldja meg a viszonyítás, a hasonlítás problé
máját. Az írott nyelvhez történő hasonlítás során is újabb problémák merülnek 
föl. Ilyenek pl. a tudja, mondja stb. alakok kérdése, melyeknek ejtése egysé
gesen gy-s ejtés, szemben az írás d + j elemével. Ilyen s ehhez hasonló problé
mák nehezítenék a feldolgozást. Ez a szemlélet azt a látszatot kelthetné, 
mintha ebben a vonatkozásban eltérne az irodalmi és a nyelvjárási „nyelv
használat". Holott a valódi ok a nyelvjárás b e s z é l t és a nemzeti nyelv 
í r o t t voltának egyébként természetes eltérése. 

A következő viszonyítási lehetőség: a n y e l v j á r á s o k e g y m á s 
h o z y a l ó h a s o n l í t á s a . 

D E M E egy 1949-ben megjelent füzetében (A nyj.-i anyag felhasználása. . . 
Bp., 1949.) annak a véleményének adott kifejezést, hogy leghelyesebbnek 
látná, „ha a nyelvjárás hangtana úgy készülne, hogy az anyagot egy másik 
nyelvjáráséhoz hasonlítjuk, mégpedig vagy valamelyik szomszédos nyelvjárás
hoz, vagy pedig a domináló jelenségek szöges ellentétét tartalmazóhoz (pl. ö-ző 
nyelvjárást e-zőhöz, e-zőt /-zőhöz . . . ) " (18). De később már korrigálja saját 
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nézetét, és kifejti, hogy ez a feldolgozás is rejt magában nehézségeket, mivel 
a nyelvjárások rendszerint csak egy-egy jelenség tekintetében ellentétei egy
másnak, s ha megvalósítható is ez a módszer, akkor is csak a szembeállított 
nyelvjárással válik.összehasonlítóvá és nem valamennyi magyar nyelvjárással 
(DBMB: NyjKérd. 145). 

A végső cél tehát mindenképpen egy olyan monográfia elkészítése volna, 
amely vagy eleve összehasonlítja egymással a vizsgált és a többi magyar nyelv
járás anyagát, vagy pedig olyan módszerű feldolgozást ad, amely az előbbit 
lehetővé teszi, tehát alapjául szolgálhatna egy összehasonlító jellegű munkának. 

Az előbbi rendkívül nehéz problémát jelent a monográfiaírónak, és föl
merül a feladat megoldhatóságának kérdése. 

Ehhez tudniillik szükséges lenne ismernünk minden egyes nyelvjárás 
minden«ajátosságát (az „érdekeseket" éppúgy, mint a kevésbé „érdekeseket"), 
az egyes hangok megterheltségét, hangszínét stb. Ezeknek az adatoknak 
összegyűjtése összehasonlítás céljából óriási feladat lenne, mert nemcsak a 
n y o l c nyelvjárás-terület nyolcféle anyagát kellene ismernünk, hanem ennek 
többszörösét. Mindenki előtt nyilvánvaló ugyanis, hogy nagyobb nyelvjárás
területeink számos kisebb és nemegyszer egymástól (legalábbis hangtanilag) 
lényegesen eltérő egységekből állanak. Elég, ha bizonyításképpen az észak
keleti nyelvjárás-térületre gondolunk, ahol pl. nyílt e-ző (Sátoraljaújhely, 
Sárospatak vidéke), e-ző (Szamoshát), í-ző (Debrecen vidéke), ö-ző (abaúji 
terület), a és a-zó (Hernád völgye) területek különíthetők el. 

Ilyenformán problémát okozna az adatközlés mikéntje is, az adatok 
áttekinthető bemutatása, módszerének megválasztása. 

Nem tudnánk találni olyan egységes és lényeges szempontot, egy olyan 
közös szálat, melyre felfűzhetnénk á nyelvjárások hangtani jellemző sajátos
ságait. Nyilván nem beszélhetnénk ö-zésről, *-zésről stb. Ez önmagában még 
nem baj. De helyettük mást, jobbat kellene adnunk. Maradna az a lehetőség, 
hogy a következőképpen vizsgáljuk a nyelvjárást: pl. ilyen címet adnánk egy-
egy fejezetnek ,,Az ö megterheltsége vagy előfordulása: a) hangsúlyos, b) hang
súlytalan, c) szóvégi stb. helyzetben. De ekkor, ilyen tárgyalásmód mellett 
egy csoportba kerülnének olyan szócsoportok, melyeknek ö hangjai más-más 
úton alakultak ki, pl. tölt, köz, szöm, nézöl, höntös 'hentes', bökkőny, fejők 
'fejük', jö 'jő' (Moldva déli részén, MNy., XXXVII. , 73), belőttem, előtted s tb. 
Az ilyen tárgyalásmód nem tenné áttekinthetővé a nyelvjárásokat, nem külö
nítené el világosan a nyelvjárások közti különbségeket, és nem mutatná szem
léltetően a hasonlóságokat. Mert nézetünk szerint nemcsak az a lényeges, 
hogy egy-egy hang él-e egy nyelvjárás-területen vagy nem, hanem az is, hogy 
milyen gyakoriságú, és hogy más nyelvjárások milyen hangjával szemben 
használatos. Ezek a kérdések terelik figyelmünket a jelenségek közti össze
függésekre. 

5. A nyelvjárási adatanyag bemutatásának néhány gyakorlati kérdése 
A tárgyalandó területen 1954-től kezdve gyűjtöttem. Eleinte főként 

szövegeket (többször magnetofonnal), beszédtöredékeket, szavakat és kifeje
zéseket. Célszerű lett volna kizárólag magnetofonnal gyűjteni, azonban a tech
nikai nehézségek mellett az is igen komoly akadály volt, hogy nem minden 
idetartozó községnek van villanya (pl. Pusztafalu). Később egy-egy jelenség 
vizsgálatához összeállított kérdőívet kérdeztem ki (ö-zéshez, felső nyelvállású 
magánhangzókhoz, szótövekhez stb.). Nem minden jelenséghez készítettem 
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kérdőívet, de az előzők kapcsán annyi adatot nyertem, amelyek alapján már 
gondolhattam egy hangtani monográfia megírására. 

A jelenségmonográfia követelte igényességet viszont csak nagyarányú 
és igen-igen hosszú gyűjtőmunkával tudtam volna kielégíteni. 

Az adatok bemutatásának módszerében az elmúlt évek legjobb jelenség
tanulmányainak (1. SULÁN B.: Szempontok az í-zés vizsgálatához. Kny. 
MNyj. I. kötetéből, P É T E R L.: AZ ö-zés kérdéséhez. MNyj. I., 123) módszerét 
és a Komárom megyei Dad község hangállapota alapján kidolgozott, de a 
nyelvjárások egész problematikáját figyelembe vevő DEME-féle sémarendszert 
követem (NyjKérd. 144). 

D E M E a köznyelvhez viszonyít, azonban olyan sémarendszert állított 
össze, amely lehetővé teszi más nyelvjárások adatainak bemutatását és eset
leges összehasonlítását is. 

SULÁN B. és P É T E R L. módszerétől annyiban térek el, hogy nem válasz
tom külön a tőszavakat igékre és névszókra, mert a hangtani jelenségek 
ugyanúgy törvényszerűek az egyikben, mint a másikban. A suffixumok előtti 
és a suffixumbeli tárgyalásmódot viszont megtartom, mivel i t t már bizonyos 
különbségek lehetségesek. A tőszavakat ábécérendben, az utóbbiakat külön 
suffixum előtti és suffixumbeli jelenségekre választva közlöm. 

ÜEMÉtől pedig eltérünk a tendenciaelmélet értelmezésében. Nem akarunk 
most i t t a DEME-féle tendenciaelmélettel vitázni, amely szerint „tenden
ciáknak — egyelőre leíró szempontból — a nyelvjárásnak azokat az általános 
jellemző sajátságait nevezzük, amelyek az egyes jelenségek mögött mint közös 
törvényszerűségek húzódnak meg, amelyeknek így az egyes szabályos hang
megfelelések, csak részei, tagjai, mintegy megnyilvánulási formái" (NyjKérd. 
102). D E M E szerint tehát a tendencia azonos az egyes nyelvjárásoknak belső 
fejlődési törvényeivel. Jól látjuk e felfogás merevségét, sőt tarthatat lanságát . 
Nem lehet a tendenciát a nyelvjárások belső fejlődési törvényeivel azonosítani. 
Hanem azt mondhatjuk, hogy a tendencia az azonos irányba tartó egyes 
hangfejlődések összefoglaló elnevezése. 

De eltérünk DEMÉtől azért is, mert pl. a hangsúlyos szótagban történő 
labiális &-zéshez sorolja a kifizetik, bevészöm szavakat; labiális, szintén hang
súlyos ö-zéshez az étöszöm, bepörölöm, fővöszöm stb. alakokat. Ezeket és az 
ehhez hasonlókat a hangsúlytalan szótagbeli jelenséghez soroljuk. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az igéknél és névszóknál hasznos lenne 
megadni minden egyes esetben a jelentő mód jelen idejű egyes sz. 3. személytr 
illetve a nominativust, de tekintve, hogy anyagom nagyobb része beszéd
töredékekből és szövegekből történt ki cédulázással állt elő, és csak kisebb 
részben a monográfia számára közvetlenül végzett gyűjtésből, ettől az egyéb
ként hasznos gyakorlattól el kell térnem. Ez azonban — úgy vélem — nem 
befolyásolja különösebben az anyag értékét. Példamondatokat általában nem 
adok, mert azok nagymértékben felduzzasztanák e cikk terjedelmét. 

A származékokból és szóösszetételekből nem vonok el nominativusi alako
kat, mivel ez többször súlyos módszertani hibához vezetne (Vö. STJLÁN: i .m. 13). 

Saját gyűjtésemen kívül felhasználtam a SZEMKŐ közölte adatokat (i. h.) 
Sze., Mb. és Nsz. jelzéssel pedig az IMRE S. és KÁLMÁN B. által a csehszlovákiai 
Magyarbődön és Nagyszaláncon 1954. ápr. 29—máj. 3. között gyűjtött Magyar 
Nyelvatlasz anyagát.1 

1 Ezúton mondok köszönetet mindkét gyűjtőnek az értékes adatokért. 
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Az adatok után te t t jelek a következő falvakat jelölik: F . — Füzér-
radvány, K. = Kovácsvágás, Mb. = Magyarbőd, Nsz. = Nagyszalánc, N. = 
Nagybózsva, P..— Pusztafalu, Sze.: SZEMKŐ adatai (Petőszinye, Bőd, Garbócz-
Bogdány, Nagyszalánc, Rákos, Györké, Kisszalánc), V. = Vily-Vitány. 

II . 

A nyelvjárási adatok bemutatása 

1. Labiális w-zés köznyelvi i rovására: fütyög 'függ, lóg' F., K., N., P., V.,. 
fütyögő 'lebernyeg (tehéné)' Mb., Nsz., P. , üdő F. , K., MB., N., P., V., üdős 
'idő, idős' F. , K., N., P., V., üsztöke Sze., F. , Nsz., P., V., N., üsztöke Mb., 
üsztökél, üsztökéli 'letisztít (sarat ekéről)' P . 

Ellenpéldák hangsúlyos helyzetben: biciglivel P. , bicikli F. , N., P. , V., K., 
db, cib, cibe-cibe 'csirkehívogató szó' F. , K., N., P., V., cibere 'levesfajta' 
F. , K., N., P., V. cici 'csecs, emlő' F. , K., N., P., V., cickelevény 'denevér' P. , 
cinke F. , K., N., P., V., Nsz., cipő F. , K., N., P., V., csipke F. , K., N., P., V., 
csipkebogyó Nsz., P. , csirke F. , K., N., P., V., dicsekedni F. , K., P. , V., dinye 
Nsz., dinnye P. , dinye Mb., fizetés F . , K., N., P. , V., 7M*Í F., K., N., P., M i 
'hite' V., idő Nsz . ,P . ' idő K., P., Mb., N., ing F., K., Nsz., P. , V., ismeri P. , 
ismerős K., P., ismerőm N., ismerköttünk F., kinn, kint Mb., F. , K., P., &is 
'kicsi' F. , K., N., P., V. és még 351 adat. 

2. Labiális w-zés asszociatíve, -/ hatására: Fűkeházán 'Filkeházán' P . 
Hangsúlytalan szótagban és abszolút szóvégi helyzetben csak ellen

példáink vannak. Á szóvégi ellenpéldák száma 33, a suffixumbelieké és suffi-
xum előttieké összesen 142. 

Labiális ií-zés mindössze néhány szóban jelentkezik, noha meglehetősen 
labializáló nyelvjárásról van szó. Az is érdekes, hogy kizárólag hangsúlyos szó
tagban észlelhető a jelenség. Hogy mi az oka a kizárólag hangsúlyos szótagbeli 
előfordulásnak, annak nem tudjuk magyarázatát adni. Néhány esetben azonban 
gondolhatunk a következő szótagbeli labiális magánhangzó hatására pl. üdő, 
üdős, fütyög stb. A Fűkeházán adatot csak akkor sorolhatjuk ide, ha a fejlődés 
útja a következő volt: Filkehaza >> Fülkeháza > Fűkeháza. (Ha nem, akkor 
minden bizonnyal az í > ű labializáció körébe tartozik). 

Az ellenpéldák száma illusztrálja a jelenség csekély kiterjedtségét is. 
Hangsúlytalan, szóvégi, suffixum előtti és suffixumbeli helyzetben nem fordul 
elő. (Vegyes hangrendű szavakban sem található pozitív adat, szemben pl. 
a nagykanizsai nyelvjárás néhánv adatával. L. HORGEH: Magyar nyelvjárások. 
Bp., 1934. 76). 

A jelenség csekély kiterjedtsége alapján talán arra gondolhatnánk, hogy 
újabb keletű, meglehetősen későn fejlődésnek indult jelenség (vö. D E M E : 
NyAF. 105). Erősebb fokú kifejlődését talán gátolják az ugyanezen nyelvjárás
ban élő illabiális alakok (pl. bikk 'bükk', pinközsd, gircel 'gürcöl' stb.), amelyek 
még suffixumos formákban is jelentkeznek (pl. ötinket, ketirpek stb.). 

Hogy a labiális ü-zé& ma is ható tényező-e, tehát hogy újabb alakok is 
keletkeznek-e, vagy csak kész produktumai észlelhetők csupán, nem tudjuk 
eldönteni. 
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3. Illabiális í-zés. 
a) Hangsúlyos szótagban (ü rovására): bikk 'bükk' F. , K., N., P., Sze., 

V., bikfa, bikfa Sze,, fii F. , K., N., P., Sze., V., fillent 'hazudik' F., P. , V., 
fige Sze., fiszfa F . , K., N., Nsz., P. , V.,ficfa Sze., figöt 'függött' Mb., fityölő 
'síp' N., P., V., gircöl 'gürcöl, küzd', girind F. , Mb., P., idnep F., K., N., P., 
Sze., izew F. , K,, N., Nsz., P. , V., izen Mb., pinközsd 'pünkösd', pinkösti rózsa 
P. , pire 'krumplipüré', pirét (acc.) P., pirének P. , rígyez 'rügyezik', rih 'rüh' 
F . , K., N., P., Sze., V., rihös ~ rihes F. , K., N., Nsz., P. , V., siket ~ siket 
F. , K., Nsz., P,, V., siket Sze. 

Ellenpéldák hangsúlyos szótagban: bücök 'a nagylábujj kidudorodó 
csontja' F. , K., P., Nsz., büdös F. , K., Mb., N., Nsz., P. , V., büntetni, büszke, 
bütyök F. , K., Mb., N., P., V., csülök ~ csűrök Fi, K., N., Nsz., P. , V., csüng, 
düllett 'dülledt', dünnyög F. , K. ,N., Nsz., P. , V. és még 41 adat, 

b) Suffixum előtt és suffixumokban (ü rovására): ötinket 'ötünket', 
tizenötirpiek (ö rovására): szüszmitél 'mozgolódik, tesz-vesz', szüszmitölőggy, 
öbliget 'öblöget', ketirpiek. 

Ellenpéldák suffixumok előtt és suffixumokban: az -ük többes 1. szem. 
ragjában: bevigyük 'bevisszük', fölvittük, elvittük, kesztük 'kezdtük', fizessük és 
még 47 adat. Az -ünk ragban: gyerünk, elmentünk, gyüttünk, igyeközzünk 
'igyekszünk' és még 38 adat. Az -ük birt. személyragban: fejüket, belőjük 
'belőlük', velük és még 49 adat, az -ünk ragban: bennünköt, értünk, fejünk, 
nekünk és még 31 adat . 

A jelenség szinte kizárólag hangsúlyos szótagban fordul elő, és csak 
szórványosnak tekinthető suffixumos helyzetben való előfordulása. Külön
ben is problematikus az ötinket-íéle alakok ide sorolása, mivel nem való
színű, hogy (ö^) ü >> i változás történt volna. A rag régibb alakja 
ugyanis HORGER (i. m. 81) szerint -onk, -énk, -ok, -ék volt, s mint mondja, 
elméletben lehetséges volna, hogy ezeknek az alakoknak a kialakulását az 
ü fok kikerülésével magyarázzuk, mégpedig az é zártabbá válásával /"pl. 
Jcezénk >> kezink] s tb. 

Az, hogy összefügg-e a jelenség a hangsúlyos helyzetbeli előfordulással, 
még további vizsgálatot igénylő probléma (1. D E M E : NyAF. 120). 

Mindenesetre érdekes, hogy éppen labiahzáló nyelvjárásban őrződnek 
meg az i-kt — és jórészt hangsúlyos szótagban. Ennek a problémának a meg
világítására ^megkockáztathatjuk azt a föltevést, hogy mivel a labializáció a 
szó végéről terjedt előre, az első szótag minőségét nem érintette. Az abaúji 
nyelvjárásban az első szótagban levő magánhangzó labializáció ja (ö-zése) 
például elterjedtség és gyakoriság tekintetében elmarad a hangsúlytalan és 
suffixum előtti magánhangzók labializációjától. Tehát a szinte kizárólag hang
súlyos helyzetben fellépő illabiális i-zés oka az lehetett, hogy az első szótagba 
nem egyforma erősséggel jutot t el a labializáció, s ezért az z-k tovább kitart
hat tak ebben a nyelvjárásban. Ezt a szomszédos Hernád völgyi, illetve palócos 
nyelvjárás *-s alakjai (pl. fist) is elősegíthették. 

Már a fentiekből is kiderül, hogy történeti szempontból a jelenséget nem 
tekinthetjük illabializációnak, mivel «-megőrzés történt, s azonosíthatjuk a 
jelenséget az Árpád-korival (LOSONCZI: A magyar nyelv a XIV. század köze
pétől . . . Nyelvtud. Ér t . II. , 5; BÁRCZI: Ht.2 77; D E M E : NyAF. 120). STJLÁN 
ugyan figyelmeztet arra, hogy az Árpád-kori i ~ ü megfelelés é ~ ö meg
feleléssé vált, tehát a mai alakok talán nem minden esetben tarthatók eredeti 
megőrzésnek (MNépny. V, 12). 
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A labiális w-zéssel összevetve a jelenséget, azt mondhatjuk, hogy az 
utóbbi valamivel elterjedtebb. S ez valószínűleg összefügg a hangsúlyos szó
tagban történő i-megőrzés fentebb tárgyalt problémájával. 

4. Labiális ö-zés köznyelvi és más nyelvjárásokbeli é (illetve e) helyén. 
Egyik legjellemzőbb sajátossága a nyelvjárásnak. A jelenséget már 

tárgyaltuk a MNyj. V, 153 kk. lapjain. Ott azonban csak egy község, Puszta
falu nyelvjárásának ö-zését vizsgáltuk. Tekintettel arra, hogy az ö-zés tör
vényszerűségei azzal megegyeznek, feleslegesnek tartjuk teljes egészében 
közölni a többi községből származó adatanyagot. Csak néhány adat bemuta
tására szorítkozunk. 

a) Hangsúlyos helyzetben: böcsül ~ böcsül F. , K., N., P., V., böcsület, 
böcsületös, bögy 'begy', böndő ~ böndő ~ böndű, csöbör, csöpög F. , K., Mb., N., 
P . , V., köntös F . , K., Mb., N., R , V., mögé F . , K., Mb., N., P., V., öcsöt 'gere
ben' F. , K., Mb., N. , P., V., öcsöl 'gerebenez' F. , K., Mb., 'N . , P. , V., pöhöj 
F., K., Mb., N., R , V., röpől 'röpül' F. , K., Mb., N., P., V., szöd F., K., Mb., 
IST., P. , V., szöm Mb., tösz, vösz Mb. 

b) Hangsúlytalan szótagban: béjög Mb., béjög ~ béjög, fészök, hentös, 
F. , K., Mb., N., P. , V., köröszt F. , K., Mb'., N., P.," V., öcsöt F. , K., 
Mb., N., P., V., pötrözséj F., K., Mb., N., P. , V., retök F. , K., Mb., N., 
P. , V. 

c) Suffixumok előtt, igeképzők előtt: -g gyak. képző előtt: csöpög F., K., 
Mb., N., P., Nsz., V., ketyög ~ kötyög ~ ketyög, lehög F., K., Mb., N., P., V., 
nyekög 'dadog' F. , K., N., Nsz., P. , V.; -d igeképző előtt: telepöd 'telepedik', 
ülepöd 'ülepedik'; a -z gyak. képző előtt: éröz ~ éröz, födöz ^ fedöz; a -get 
gyak. képző előtt: hitöget, szödöget, töszöget stb., stb. Névszóképzők előtt, 
a -k, -g kicsinyítő képző előtt: férög ^ férög, fészök; a -cske kies. képző előtt: 
bögyöcske, priscsöcske 'pattanás ' Mb.; az -s birtokos képző előtt: ectös 'ecetes' 
F . , K., Mb., N., Nsz., P. , édös F. , K., Mb., N., Nsz., egésségös F. , K., N., Nsz., 
P . Jelek előtt, a -k többesjel előtt: béjegök, cselédök, ezök, úrbérösök Nsz.; -bb 
középfokjel előtt: szöbb; régöbbi. Ragok előtt, igéknél: -k egyes sz. személyrag 
előtt: lépők F . , K., N., Nsz., P. , Sze., V., leszök F. , K., N., Nsz., P. , V., menyök 
'megyek' F. , K., Mb., N., Nsz., P. , V., nézők F., K., N., P., Sze., V.; -m előtt: 

fenöm, hiszöm, kenőm Mb., kenőm F. , K., N., Nsz., P. , V., megveröm F. , K., N., 
Nsz., P. , V., megveröm Mb.; stb., stb. Ragok előtt, névszóknál: az -m birt. 
személyrag előtt: beesőm 'becsületem', éngöm F . , K., N., Nsz., P. , Sze., V., 

feleségöm F. , K., Mb., N., Nsz., P. , V., testvéröm F. , K., N., Nsz., P. , V., testvéröm 
Mb.; a -t tárgyrag előtt: béjögöt, bögyöt, engömöt Mb., éngömöt F. , K., N., P., 
Sze., V., lécöt F . , K., N., Nsz., P. , Mb., vf; 

d) Képzőkben, igeképzőkben: -lög gyak. képzőben: enyelög, hízölög Mb., 
őgyelög 'bolyong', szédelög'; -dögéi képzőben: éldögél, mendögél; -köd: csip-
köd ~ csipeköd, ismerködik, közleköd 'közlekedik', pörösköd 'pereskedik'. Név
szóképzőkben: -elöm: élelöm, félelöm, kérelöm; -delöm: engedelöm, fejedelöm, 
ijedelöm. 

Ragokban, igeragokban: -tök: féltök 'féltek (ti)', fizessetök, legyetök, 
mentők [ti] F. , K., Mb., N., P., V., méntök Mb., sftjicsetök Mb. Névszóragokban: 
fejetök, kezetök, nektök, titököt Mb., tíktököt Mb.; -ön: égőn, ezön, székön F., K., 
Mb., N., P. , V., hétön F., K., Mb., N., P., V.; -höz: ehöz, székhöz F . , K., Mb., 
N., P., V., túszhoz Mb. 

Ellenpéldák a zárt é'-zésnél. 
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5. Labiális ö-zés l (r,j) előtt, 
a) Hangsúlyos szótagban: fojhő ^föjhő, fölső F. , K., Mb., N., P. , V.» 

pörje Mb., porzsol, porzsol F. , Mb., N., P. , V.; 
b) Hangsúlytalan helyzetben: csöbör, embör F. , K., Mb., N., P., V., 

gerendöj F. , K., Mb., N., P.*, V., kehöj, keböl, öcsöl F. , K., Mb., N., P., pöhöj 
F., K. ,Mb. , N., P . , V ; 

c) Suffixumok előtt: -l gyak. képző előtt: kelepöl, zsivitöl 'enyhén esik 
(az eső)' ~ zsibitöl 'ua.'; -I denom. képző előtt: csépölni F. , K., Mb., N., Nsz., V.,. 
ebédöl Mb., N., Nsz., P. , V , ebédöl ~ ebédel F. , K., N., elserenyöl 'elzsibbad' 
Mb., gépöl 'csépel', mekkörösztöli Nsz. Ragok előtt: -l személyrag előtt: eszöl 
F., K., N., Nsz., P. , V., eszöl P. , söpröl F. , K., N., Nsz., P. , V., viszöl F., K., 
N., Mb., Nsz., P. , V.; 

d) Suffixumokban, képzőkben: -deköl: érdeköl, nyeldököl; -csöl: nyög-
décsöl, szürcsöl; -pol: térgyepöl F. , K., Mb., N., P., V. ~ térdepöl. Ragokban: 
-szőr: eccör, kéccör. 

Ellenpéldák a zárt e-zésnél. 

6. Labiális ő-zés tőbeli, illetőleg megelőző szótagbeli labiális hatására: 
ápolónököt, bennünköt, bővön, okot F . , K., N., Mb., Nsz., P . 

Ellenpéldák: cövek, füzet, gyülevény 'genny' Nsz., prüszent F . , K., N.,. 
Nsz., P . és még 48 adat. 

7. Labiális ö-zés i rovására megelőző szótagbeli labiális hatására: kőrösfa 
'kőrisfa' F. , N., P. , V. Abszolút szóvégen, tőbeli labiális hatására sem történik 
labializálódás. 

8. Illabiális e- (é-)-zés ö-vel szemben: feveny 'föveny, folyami homok' 
F. , K., Mb., N., Nsz., P. , N., fejhető F., K., N., Nsz., P. , Sze., V., genge 'gyenge' 
F. , K., N., P., Sze., gerény, kelés P. , keménmag Sze., kemémmag F., K., N., 
P. , V., neveködik 'növekedik', pergel 'pörköl' F. , K., N., P. , Sze., tenkretesz 
P., vélek 'velük'. 

Ellenpéldák: bödöny 'bödön', bödön 'zsírosbödön' F. , Mb., P., bődre 
'(tejfeles) cserépedény', Böske 'Erzsébet becéző alakja' N., Nsz., P . , csöröge 
F., K., Mb., N., Nsz., P. , V., dömök 'zömök' F. , Mb., Nsz., P. , fösvény F. , K., 
Mb., N., Nsz., P. , V., gödör F . , K., Mb., N., Nsz., P. , kötni F . , K., N., Nsz., 
P., V.,.rög F . , K., Mb., N., Nsz., P. , V. és még 325 adat. Hangsúlytalan helyzet-
beli (87 adat), suffixumbeli (50), de különösen suffixum előtti ellenpéldáink 
száma (109) jelentős. 

A jelenség főként hangsúlyos helyzetben mutatkozik a köznyelvi és más; 
nyelvjárásokbeli ö helyén. A vélek 'velük' idetartozása csak leíró szempontból 
indokolható, mivel benne valószínűleg vélik > vélek > vélek fejlődés ment 
végbe. 

Á nyelvjárásokbeli illabiális e-ző alakok, általánosan elfogadott nézet 
szerint az ómagyar i'-zésből fejlődtek nyíltabbá válással (LOSOÜSTCZY: AZ ómagyar 
nyelv jellemző sajátságai. NyelvtudÉrt^ I. Bp. 1930. 4; HOBGER: i. m. 70). 

D E M E azonban problémát lát az Árpád-korival való mechanikus össze
kapcsolásban, mivel — mint írja — találunk olyan nyelvjárást, amelyik csak 
hangsúlytalan helyzetben e-ző (e-ző), hangsúlyos szótagban viszont ö van 
(NyAF. 126). A jelenség további vizsgálatot igényel. Nem lehetetlen, hogy 
egy-egy esetben az c > ö labializáció visszaütéseként jelentkezik. 
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9. Labiális ő-zés é hang helyén. A jelenség nem észlelhető a nyelv
járásban. 

Ellenpéldák a labiális ő-zéshez hangsúlyos szótagban: béjög, Bélané 
'Béláné' P., bérfá Mb., csépölni Mb., csésze 'porcelán csupor', cseszni 'tészni', 
csésznyi 'tészni' F. , dél, dér F . , K., N., Mb., P., V. és még 122 adat. 

Ellenpéldák a szóvégi ő-zésre: csalamádé F . , K., N., Nsz., P. , V., csálámádé 
Mb., gógyé 'ész' (tr.) P., N., góré 'kévékbe rakott kukoricaszár' F. , K., N., 
Nsz., P. , V., izé, kalarábé ~ karalábé F. , K., N., Nsz., P. , V., kávé, szaladgáré 
'szalalkáli'. 

Ellenpéldák suffixumban: -é: belé 'bele' F. , K., N., P. , reggelébe 'reggel', 
kifelé, közzé, mellé és még 17 adat; -nél: gépnél, Ferinél Mb., kinél 'kihez'; -ért: 
azér, lójér; ezenkívül a -képp, -ék, -né, -é ragokban, illetve jelekben és képzők
ben (-gél, -él, Jész, -ék, -ér, -és, -éj, -meny, -ség, -vény) észlelhető a jelenség. 

10. Illabiális e-zés ő rovására: fékető F . , P. , V., Sze., elébb 'előbb', csöndér 
'csendőr'. 

Ellenpéldák: bő, bőveb Nsz., bőg 'a szarvasmarha hangja; béget (bárány)' 
F. , K., N., Nsz., P. , V., cső F. , K., Mb., N., Nsz., P. , V., csődör F . , K., N., Nsz., 
P. , V., fő 'fontos"j fő 'forr' és még 83 adat. 

Köznyelvi és más nyelvjárásokbeli ő hanggal szemben jelentkezik é 
hang. A szülém-féle alakokat nem soroltuk ide, mivel ezek nem a nyelvjárás 
jellegére, hanem rendszertani kiegyenlítődésre mutatnak (1. D E M E : NyAF. 134). 

A jelenség az azonos diftongus különfejlődésével magyarázható: éü > 
éi > ő ~ é (LOSONCZI: i. m. I., 6; D E M E : NyAF. 134; BÁRCZI: Ht.2 92). 

11. Labiális a-zás kizárólag Magyarbődön észlelhető illabiális á-val 
azonos értékben. 

D E M E rendszerében (A magyar nyelvjárások néhány kérdése. Bp., 1953. 
147) nincs helye a jelenségnek. Fölvesz ugyan hosszú a-zást (uo. 155), ez azon
ban nem azonosítható az á helyén fellépő a-zással. 

Az á hang az á-ból fejlődött labializálódással (záródással). A hangfejlődés 
minden bizonnyal disszimilációnak az eredménye. A szóban forgó, á-t előző á 
elhasonító hatására a szomszédos szótagok á-i labializálódtak (záródtak): 
madár >• madár stb., s innen analogikusán terjedtek át más helyzetben levő 
á-kra is: három stb. (1. BENKŐ: MNyjtört. 92). 

Adataink a következők: 
a) hangsúlyos helyzetben: ágyecská 'ágyás', ángyom, árpa, ásítoz, ászló 

'zászló', átmenének, bácsi, bágyát 'sápadt' , bárd 'baltafajta', csámpás, fákjá 
'mécses', gágó 'szalmahúzó', gáz 'petróleum', három, háromszer, hátrulsóház, 
hátsóház, házba, kájhá, káposzta, Károj, lámpáüveg, lángos, lánká ~ jánká, 
lány ~ jány, láty kukuricá, mácsonká 'fokhagymás szósz', máj 'máj ' , málna, 
nágyá 'petrezselyem szára', nálam 'hozzám', nász, nászné, násznép, pápászöm, 
párna, pátyosz 'szösz', plánta, rángáti, rátotá, ráská 'köménymag', Sándornál, 
sár, sáros, sárgája, sárgarépa, szár, szárad, szál 'szálakender', száraság, szátvd 
'szövőszék', tál, tálka, tányér, vágva, vájog, vájok 'vályog', választás, várik, 
vászony, záptojás, zárva; 

b) hangsúlytalan helyzetben: akác, bogár, bogárt (acc), búzavirág, 
barázda, csálámádé, csenál, forgács, gyortyámfá, káralábé, kalász, kánál, karám, 
kolbász, kiráj, kovász, Miháj, mocsár, nádrág, palánk, parázs, saláta, sugár 
'csapó (ostor végén)', szivárvány, Újváron, zsojtár ; 
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c) suffixumokban: Erzsunál, Sándornál, ásztálnál, hozäm, rakás, csorgás, 
silämlik 'a vizes fa égéskor pislákol', vilámlik, izácsác, szunyókál. 

12. Illabiális d-zás. Eddigi adataink bizonysága szerint az abaúji ö-ző 
területnek csak egyetlen községében található d-zás, Magyarbődön. 

Érdekes részlege az ö-ző nyelvszigetnek, mivel egyrészt a palócos nyelv
járás d-it és az ö-ző nyelvjárás ö-it is magába foglalja. Egymás mellett él egy 
jellegzetesen labiális és egy illabiális jelenség. 

a) hangsúlyos helyzetben: d 'határozott névelő', dbldkd, abroncs, 
abrosz, agyvelő, akác, dlmd, dlsó, alszik, dlszok, dludot, dlugyon stb., dnydgdboná, 
apját, dpjdjé, dpró búzd, dnyokom, anyajegy, dpjokom, dpus 'nagyapa', árdnká, 
árcdjá, drpd, dsztdl, dz, báb, bagó, bdjúszd, bdjúsz, bdltd, bdrdck, bdrázdd, bdrond, 
csálámádé, csdtrdgó 'földi eper', csdvdri, dddog,fd,fdlu,fdrdgó,fdrkds,fdtyd 'kuko
rica fa,ttyúh.a,]tá,sal', fázékds, gdbond, gdjiér, gdng ' tornác', gdrddics, gdtyd, gyapjú, 
hd, hágymá, hajnalba, hajtás, hamuval, hdrdngozó, hát '6 ' , házámenéhek, jábdos 
'fecseg', jává, kájsztron, kákásülő, kalász, kdmdrá, kánál, kancsó, kdpd, kdpál, 
kdpcd, kdpor, karalábé, karám, kdrfijol, Kató, Kdti, kázálká, lajbi 'mellény', 
Idkddálom, lányhal 'szitál (az eső)', lapát, lápecká 'lapocka', lápis, lávor, madár, 
mdgds, magos, mdji 'mai', májiná 'málna', máitér, mandula, irtáTbgorol, marhátok, 
nadrág, nányi, napraforgó, ndspojd, pád, padjuk, palacsinta, pálág 'parlag', 
palánk, pdlsák 'szecska szalma', pántáló, papír, papiros, paprika, paradicsom 
és még 39 adat; 

b) hangsúlytalan szótagban: bokáncs, inas, kétájáká 'tokája', kutdcs 
'piszkafa', muhar, pipacs, pitvar 'konyha', sódár, stipák, suhanc, szombat, ugar; 

c) szóvégen: bicska, búzd, cikld, cékld, cimócá, csipa 'szeme csipája', 
csizsmá, csókd, csudd, csupd, csutka, dészkd, dézsd, dudva, dund 'dunna, dunyha', 
fákjá, findzsá, fizuja 'bab' , gábonáányá, gyertya, gyufa, kénezsgyufá, iskola, 
kájhá, kápa, káposzta, kelkáposzta, kocsonya, koma, korpa, koszmácská 'kösz
méte', kukuricá, lóká 'pad', lyánká és még 29 adat; 

d) suffixumok előtt: hítdd, rakjál, híjái; uram; jukát; bágydt 'bágyadt, 
sápadt ' , izdd, szárad; választás; fázékds, hovás, kútágas; 

e) suffixumokban: híjátok, híndk, bdjúsza 'kukoricacső végén lelógó 
szálak', birójá, jává, szára, nágyá 'nádja (növénynek)', házba, álmába, hámuvdl, 
okosán, napraforgó, Újvára 'Újvárra'; volná; rángáti, ringáti, szoptáti, zárva, 
csukva, lákdddlom, sdjtdlán, Pista, Erzsá, tócská 'tócsa', vidlácská, hurka, 
lánká ~> jdnká, ólká 'ól', sopká ?sop, fészer'. 

Az illabiális á-zás általában nem jellemző a tárgyalandó nyelvjárásra, 
de Magyarbődön — a Magyar Nyelvjárások Atlaszának adatai szerint — az á 
használata teljesen egyértékű a más nyelvjárásokbeli és köznyelvi a hangéval. 
Éppen ezért kérdéses, hogy beletartozik-e egyáltalában az illabiális tendencia 
tagjainak sorába. Fölfogható úgy is, mint az a hangszínváltozata. 

Az á-zás mindenképpen megőrzés eredménye lehet (GOMBOCZ: Ht . 72). 

13. Illabiális í-zés ű rovására: fírész Mb., fiszfa, ficfa F., K., N., P . , Sze., 
físzfá Mb., hívös F. , N., P., Sze., mekhívelSze., míves F., P. , kőmíves F. , K., N., 
Nsz., P. , V., kőmíves F. , P. , kőmíves Mb. 

Ellenpéldák: bűnös F. , K., Mb., N., Sze., P. , V., bűz 'szag, büdösség', 
csűr 'gazdasági épület' F. , K., Mb., N., P., V., dűlő, fű F. , K., N., Mb., P. , 
fűrész F. , K., N., Nsz., P. , V. űződ 'párzik' F. , K., N., Nsz., P . és még 
52 adat. 
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Meglehetősen csekély számú adat bizonyítja a jelenség meglétét. Afiszfa, 
ficfa alakok ide vonása nem feltétlenül indokolt, mivel a valószínű fejlődés nem 
fiz > fiz > fűz (pláne nem. fűz ^ fiz), hanem fiz >• füz >> fűz ( D E M E : N V A F . 
124; BÁRCZI: Ht.2 64). 

A mives alak pedig tulajdonképpen megőrzés eredménye, amely a követ
kező fejlődésen ment keresztül: egyrészt miü > müü >> mű, másrészt, amely 
ezen a nyelv járásterületen is végbement: miü > mii > mi(ves) (1. D E M E : 
NyAF. 124; BÁRCZI: Ht.2 92). 

14. Illabiális e megfelelés a és o helyén, á előtti szótagban: ágyecská 
'priccs' Mb., cserba 'csorba' F. , K., P. , Sze., kunyerál 'kunyorál, kéreget' 
F. , K., N., P., Sze., lápecká 'bélfa' Mb., pejva 'polyva' F. , K., N., P., Sze., V., 
péjvá Mb., pelyva Mb., csenál 'csalán' F. , K., N., P. , Sze., V., csenäl Mb., sereglyá 
Mb., seregjä Mb. 

A jelenség magyarázata problematikus. A fenti szavakban: o >> é (e) és 
a >• é (e) megfelelés található. Az o —- á > e — á megfelelést disszimilációnak 
tarthatjuk. HORGER helytelenül az á hátraható illabializáló hatásának tulaj
donítja az o—á > e (e)—á hangviszonyt és a hasonulás fejezetében tárgvalja 
(MNyj. 85). -. " • 

Az a—á >> é (e)—á hangviszonyról HORGER azt mondja, hogy az á 
előtti szótag a-ja az á „hátraható elhasonító hatása következtében elhasonult: 
e lépett a helyébe" (MNyj. 87). LOSONCZI az illeszkedés jelenségeihez tartozó
nak véli a hangviszonyt (A magyar nyelv 1600 óta. NyelvtudÉrt . Hl . , 5). 
Egyes nyelvjárásokban — mint írja — illeszkedés nélküli alakban élnek külön
féle jövevényszavak (pelva, galaginya) stb. (uo.). GOMBOCZ és BÁRCZI veláris 
disszimilációra gondolnak, (Ht. 90; Ht.2 104). 

A kétféle változat: az a >• é (ej, illetve o > é (e) viszony minden bizony
nyal összefügg egymással. 

15. Illabiális * megfelelés a-, o-val szemben: cimóca 'szamóca, erdei 
eper' F. , K., N., Nsz., P. , Sze., V., cimócá Mb., birke Sze., sipka 'sapka' F.,K., 
N., Nsz., P., Sze., V., sipkä Mb., mutisdSze., mutissa 'mutassa'; firtsok 'ajtófél' 
Mb., firhang Nsz., P . , firhang F . , K., N., Nsz., P . , V., firhang Mb., honcsik 
'kis domb', ispitáj Sze., lapicka 'lapocka', lapis F. , K., N., P., Sze., V., lápis 
Mb., hasigat 'hasogat' F^/K. , P. , Sze. 

Ellenpéldák: 1. a hangsúlyos, hangsúlytalan és.suffixum előtti zárt o-zás 
és zárt í^-zás megfelelő ellenpéldáinál. 

A jelenség köznyelvi és más nyelvjárásokbeli a, illetve o helyén jelent
kezik hangsúlyos, hangsúlytalan és suffixum előtti helyzetben, de csak szór
ványosan fordul elő, és mivolta nem tekinthető tisztázottnak. • 

BÁRCZI veláris > palatális irányú elhasonulásnak tartja (Ht.2 106; és 1. 
még HORGER: MNy. XLHI, 138). 

Ez alkalommal a labializáció és az illabializáció körébe tartozó hangtani 
jelenségeket tekintettük át. A nyelvjárás egyéb hangtani jelenségeit (zártság, 
nyíltság stb.) tárgyaló fejezettel a következő kötetben szándékszunk jelent
kezni. 
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Vocalism of the Dialect in the County of Abaúj 

The article in which the author aimed to present the vocalism of the 
Abaúj county ö-vocalizing dialect territory will be published in two parts. 
The present first part treats only the labial and illabial phenomena of the 
mentioned dialect vocalism. The author surveys the literature published tili 
now concerning the dialect territory, draws the limits of the dialect territory, 
surveys some debatable questions of the hitherto prevailing ways of treating 
the material (method, comparison etc.). In presenting the data he does not 
treat the ö-vocalization since it has been published in connection with the 
dialect of one village (MNyj. V, 153—63). In presenting the particular par t 
phenomena it differs from the former works of similar character in respect of 
treating in sequence the doubtlessly connected labial and illabial phenomena 
(e.g. labial w-vocalization, illabial i-vocalization etc.). 
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