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BEVEZETÉS 

A nyelvat lasz-munkálatok mellett a nyelvjárások monograf ikus fel-
dolgozása is fontos. Annak ellenére, hogy a nyelvjárás tör ténetnek is 
szép eredményei és ú j abb lehetőségei vannak, továbbra is szükség van 
leíró jellegű nyelvjárás i monográfiákra. Ilyen jellegű leírások már a 
múlt század 60-as éveitől születtek, de sok hiányossággal. Ezek a leírá-
sok kevés példát közöltek, és csak a köznyelvtől eltérő alakokat, az ér -
dekességeket közölték. Az ú j monográfia- t ípus Csűry Bálint nevéhez 
fűződik. Legfontosabb törekvése a teljesség volt. A teljesség azt jelenti, 
hogy a nyelvi rendszert a maga egészében kell bemuta tnunk, függet -
letnül attól, mennyiben tér el a köznyelvtől, és mennyiben azonos vele. 

A monográf iával kapcsolatban felmerül a módszer kérdése. Az 
eddigi összefoglalások más-más elképzelések alapján készültek. Az ú j a b b 
magyarországi dialektológia jelentős alkotása Deme László munká ja , 
A magyar nyelvjárások néhány kérdése (Nytud. Ért . 3. sz.). Deme egy 
olyan módszert muta t be, amelyben a leíró, történeti és összehasonlító 
módszer együtt van jelen. Elgondolása szerint ezeknek a módszereknek 
egységet kell alkotniuk. Mivel ennek megvalósítása nehéz feladat , talán 
meg sem valósítható, nincs olyan monográfiánk, amely szerencsésen 
egyesíteni tudta volna a három módszert. Az általa megrajzol t tenden-
ciák sémájá t többen is bírálták, mer t nem lehet a nyelvjárások jellemző 
sajátságait megragadni. 

Imre Samu A mai magyar nyelvjárások rendszere c. m u n k á j á b a n 
(Akadémiai Kiadó, Bp. 1971) a hasonlító módszer mellett foglal állást. 
Azt í r ja , hogy a hangtani vizsgálat a hasonlító módszerrel végezhető 
el legeredményesebben. Legideálisabb összehasonlítási alap a köz- és 
irodalmi nyelv. Összehasonlítási alapul a köznyelv ideális f o r m á j á t 
tekinti, „melynek normái t egyrészt az egységes magyar helyesírás, más-
részt bizonyos hangkapcsolatok esetében (pl. a mássalhangzók hasonu-
lása, összeolvadása, kiesése, rövidülése, stb.) a magyar köznyelvi k ie j -
tésnek ma érvényben levő s a normatív nyelvtanok által rögzített sza-
bályai ad ják meg." (i. h. 46. old.). 

Csantavér nyelvi rendszerét vizsgálva Imre Samu módszerét köve-
tem, tehát az irodalmi nyelv beszélt változatához hasonlítom. A hang-
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tani részben az egyes magánhangzók gyakoriságát muta tom be. A gya-
koriságot két tényező határozza meg. Az egyik tényező: a köznyelvhez 
viszonyítva mely megfelelések milyen mér tékben csökkentik, a másik: 
milyen megfelelések növelik más fonémák terhére az illető fonémák 
(fonémát tar ta lmazó morfémák) számát. Az Imre Samu által használt 
séma a lapján muta tom be, hogy egy fonéma (a nye lv já rás magánhang-
zója) mely köznyelvi magánhangzó helyén áll. Az egyes magánhangzó-
kat bemutató rész felépítése a következő: először példákat sorolok fel 
a r ra a jelenségre, amikor a köznyelvi hang megegyezik a nyelvjárás i 
hanggal. Ebben a részben, az azonos hangoknál muta tom be a gyako-
riság csökkenését előidéző megfeleléseket. A következő részben felso-
rolom azokat a megfeleléseket, amelyek növelik az illető fonéma gya-
koriságát. Egy-egy ilyen rész tar ta lmazza a rövidülést, a nyúlást, vala-
mint az egyes hangkapcsolatok alakulását is. 

A nyelvi rendszer állandó mozgásban van, a köznyelv térhódítása 
magával hozza a dinamikus szemléletmódot. A nyelvjárás i sajátságok 
egyre inkább há t té rbe szorulnak, a köznyelvtől erősen eltérő alakok 
tűnnek el először, más alakok pedig, melyek nem sokban különböznek 
a köznyelvi kiejtéstől, fokozatosan közelednek a köznyelvi kiejtéshez. 
A nyelvjárás i alakok mellett ú j ak keletkeznek. Mivel a monográfia 
célja nem egy régebbi állapot bemutatása, hanem egy ú jabb fejlődési 
foké, ezért a mai állapotot m u t a t j u k be a maga bonyolultságában. Ezt 
csak úgy valósí that juk meg, ha f igyelembe vesszük a régi és ú j alakok 
harcát. Ki kell hámoznunk tehát, hogy a nyelv járásban melyek a fő 
alakok, mi a közlés fő típusa, és melyek a mellékalakok vagy már r i t -
kán hal lható régiségek, az archaikus alakok. 

A nyelvi dinamizmus szemléletéből egy gyakorlat i jellegű problé-
ma adódik. A beszélők ugyanis passzívan ismerik a köznyelvet, és bizo-
nyos szituációkban igyekeznek is használni. Más kérdés az, hogy kinek 
és mennyiben sikerül tisztán a köznyelvet beszélni. Nagyfokú ingado-
zás figyelhető meg személyenként is. Állandóan azt tapasztal juk, hogy 
a köznyelvi és nyelvjárás i alakok egymást vál togat ják, bizonytalanság 
érződik a használatban. De megvan ennek is az oka. Gyakorlat i lag tehát 
a példákat 2—3 változatban kellene fe l í rnunk. Ha egyformán gyakran 
hallható a nyelvjárás i és a köznyelvi alak, a nyelvjárás i alak mellett 
fe l tün te t jük a köznyelvi alakot is. Olyan esetekben, mikor bizonyos 
nyelvjárás i sajátság csak r i tkán hallható, a példákat zárójelben közöl-
jük, és mellé í r juk a főalakot, vagyis azt az alakot, mely a nye lv já rás -
ban általánosan használt. 

Minden megfelelésnél, jelenségnél példákat és ellenpéldákat soro-
lunk fel, és így kis mér tékben más nyelvjárásokhoz is hasonlítunk, mer t 
ellenpéldáink közé olyan esetek is kerültek, melyek más nyelvjárások-
ban a csantavéri nyelvjárástól eltérő viselkedést muta tnak . 

Ahol több példánk volt, részletezzük, hogy igékben vagy névszók-
ban, illetve milyen hangtani helyzetben jelentkezik az illető fonéma. 

A mássalhangzók bemutatásánál a megfeleléseket együtt muta t -
juk be. 

Az a laktannal és a mondat tannal kapcsolatos általános kérdéseket 
az illető fejezetek előtt tárgyal juk. 
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AZ ANYAGGYŰJTÉSRŐL 

A gyűj tés t 1976—77-ben végeztem többféle módszerrel. Kikérdez-
tem a nyelvatlasz első kérdőfüzetét , magnetofonfelvételeket készítettem 
különböző szituációkban (beszélgetés idegenekkel, olyan személlyel, aki 
nem él a faluban, de ott született, egymás közötti beszélgetés, hivata-
los helyen, gyűlésen), passzív megfigyelésre is támaszkodtam. így alkal-
mam volt megfigyelni a nyelv állandó mozgását, a rendszer bonyo-
lultságát. 

Az adatközlőket úgy válogat tam meg, hogy nemzedékek szerint, 
nemek szerint, társadalmi helyzet szerint is különbözzenek egymástól. 
Szem előtt tar tot tam, hogy az adatközlők helybeliek legyenek. Foglal-
kozásra nézve adatközlőim között voltak földművesek, iparosok, tiszt-
viselők, diákok. Iskolai végzettség szerint voltak 2—8 osztályt, közép-
iskolát végzettek. Kb. 150 helybeli lakos nyelvét tanulmányoztam. A fel-
vételezett szövegek hosszúsága különböző. (Pár mondatnyi megnyilat-
kozástól egy órás szövegig.) 

Amikor a magnetofonfelvételeket készítettem, igyekeztem ugyan-
arról a témáról beszéltetni az embereket. 

CSANTAVÉR MÜLTJA ÉS JELENE 

Csantavér Észak-Bácskában, Szabadkától délkeleti i rányban 25 
km-re fekszik. A falu történetével Iványi Is tván foglalkozott. Az első 
írott okmány a feudalizmus korából származik. 1462. febr . 16-án Mátyás 
király CHONTAFEYER fa lut Szilágyi Erzsébetnek adományozta. Pais 
Dezső magyarázata szerint (MNy. XII. 15.) Chontafeyer a Csonta sze-
mélynév és a fe jé r szó (fehér régibb alakja) összetétele. A neve Fehér 
volt, mely egy Csonta nevű egyén bir tokát képezte. A névből Csontafér 
lett, ma jd népetimológia ú t j án Csantavér. 

1462-től kevés adatunk van a faluról, de tud juk , hogy 200 éven 
keresztül létezik a település. Ekkor már szervezett településről van szó, 
tehát nem köthető ehhez a dátumhoz a keletkezés ideje. Utolsó ada tunk 
a XVII. század közepéből származik, ekkor kezdődik a hanyatlás , a 42 
adózó házból 12 marad. 1683 és 1699 között két hadsereg pusztí tot ta 
Bácskát, a törökök és a Habsburg-zsoldosok. 1702-ben a csantavéri pusz-
tát Szabadkához csatolták. 

A falu újjászületése Szabadka fejlődésével van kapcsolatban. 
1779-ben a város elnyerte a szabad királyi város címet, s az adomány-
levél kötelezte, hogy telepítse be a csantavéri pusztát. Az első telepes 
Majsáról érkezett. A következő években még sok helyről jönnek tele-
pesek: Félegyházáról, Topolyáról, Izsákról, Pécskáról, Tardoskeddről , 
Poroszlóról, Makóról, Naszvadról, Hódmezővásárhelyről, Palotáról , Ű j -
kécskáról, Hevesmegyéből. 1787-ben 816, ha t évvel később m á r 1348 
lakosa van a fa lunak. 

A lakosság főleg földműveléssel foglalkozott, 44%-uk nem rendel-
kezett földdel, a munkalehetőség hiánya komoly problémákat je lentet t . 
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Jelentős volt a malomipar, a kisipar is szerteágazó, 1879-ben 74 ipa-
rost ta r to t tak nyilván. Ebben az időben fa lunk a legfej let teb települések 
közé tartozott. 

A fa lu ekkor még el volt vágva a külvilágtól s fejlődésében lema-
radt más települések mögött. Igaz ugyan, hogy 1883-ban épül egy vasút-
állomás, de 8 km-re a falutól, úgyhogy ez csak kis mér tékben lendíti fel 
a gazdasági életet. Bekötőút, mely összeköti a fa lu t a külvilággal, csak 
1943-ban épült. 

1971-ben 10 691 lakosa volt a fa lunak. A fő foglalkozás ma is a föld-
művelés. 3161-en dolgoznak a mezőgazdaságban, 1635-en vannak állandó 
munkaviszonyban, ezek 40%-a más helységekben dolgozik. Van pár 
üzem a fa luban (legjelentősebb a Virág Balázs Bútorgyár , mely kül-
földi piacokra is szállít, Ukras Képkeretező Üzem, Május 1. Téglagyár), 
de ezek aránylag kevés embert foglalkoztatnak. 

A nyolcosztályos általános iskola mellett már harmadik éve műkö-
dik a szakirányú középiskola első két osztálya. A felnőttek továbbkép-
zését a Népegyetem szervezi. 

A kul turál is élet is fellendült , Kul túregyesüle tünk 1963 óta műkö-
dik, tagjai ápolják a népi hagyományokat . A Kul túro t thonban évente 
20—25 előadást ta r tanak. Gazdag könyvtára is van a fa lunak. 

A családok 80%-a rádióval, 38%-a televízióval rendelkezik. Na-
ponta 800 különféle sa j tó terméket olvasnak el a polgárok. 

HANGTAN 

Az Imre Samu által felvázolt hangrendszer t ípusban nyelv járásunk 
a III. t ípus a-val jelzett al t ípusába tartozik. (Rövid magánhangzók: 8, 
hosszú magánhangzók: 9, mássalhangzók: 25). 

A típus magánhangzó-rendszere: 

u ü i ú í í í 
0 ö e ó c i é 
a e la) 

á 
(é) 

A mássalhangzók: mint a köznyelvben. 
Az á, é csak polifonémikus ér tékű hangként él. (Az al, e l - f m s h , 

abszolút szóvégen az 1 kiesésekor pótnyúlásos, illetve az arr, err hang-
kapcsolatokból időtartamcsere következtében keletkezett á, é hang.) 

Az ú megterheltsége 

A nyelv járásban az ú fonéma a következő hangok és hangkapcso-
latok helyén fordul elő: ú, ó, u, ul. 

Kny. ú : nyj . ú — hangsúlyos helyzetben: bútor, búza, húsz, húszan, 
kút, nyúl, rúd, tyúk, stb. 
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— hangsúlytalan helyzetben: hosszú, savanyú, szomorú, vájú, 
varnyú, stb. 

A köznyelvi ú-nak a nyelvjársban más realizációja is van. Ezek 
csökkentik az ú fonéma számát. 

Kny. ú — nyj . u: buza, gunár, húsvét, ocsu, szuj. 

Ez a megfelelés azonban csak kevés számú mor fémát érint. 

Kny. ó : nyj . ú — hangs. h.: rúzsa, rúzsadohány, rúzsaszín 
— hangsúlytalan h.: azúta, fú rú , kancsú, mijúta , mogyorú, 
pulúver, régúta, túrú. De: bagó, gyón, hernyó, orsó, tuskó. 
— 1 ha tására toldalékokban: -ból, -ról, - tói 
a nyelv járásban: 

-bú (abbú, házbú, korsóbú) 
- r ú (asztarrú, fárú , házrú) 
- t ú (attú, bortú, mátú) 

Kny. u : nyj . ú — cúkor, kúdús, új, únyi, paradigmat ikusan kútat , 
útat, de: nyulak, urak. 

Kny. ul : nyj . ú — alú, árúni, béárúta , mégboldogútt , fordút , 
ha júna , indútak, javút, kisutúták, múva, mégszabadút, szo-
rúva, társúni, túsó, valósút. A szóvégen nincs ez a megfelelés: 
gyógyul, tisztul. 

Az ú előfordulása a toldalékokban és az ul hangkapcsolatban kife-
jezett. Az előfordulást csökkentő megfelelés nem érint nagyobb számú 
morfémát , ezért az ú gyakoribb a nyelvjárásban, mint a köznyelvben. 

Az ű megterheltsége 

A nyelv járásban az ű a következő hangok és hangkapcsolatok 
helyén fordul elő: ű, ő, ü és ül. Ezek közül az ű : ő, űl megfelelések 
növelik jelentősebben a fonéma gyakoriságát. 

Kny. ű : nyj . ű — hangs h.: bűn, bűnös, f ű fűrész, fűszfa, h ű v e l ~ h i -
vel, műhel, tűz, tű, stb. 
hangsúlytalan h.: fűsű, gömbölű, gyűrű, gyűszű, keserű, 
kesztyű, könnyű, söprű, sűrű, szörnyű, tetyű. 

A köznyelvi ű helyén a nyelvjárásban más hangok is á l lha tnak: 

Kny. ü — nyj . í: hívei, híves, hívelkúj 
ü: tűzoltó, de: tűz 

Ezek a megfelelések kevés morfémát ta r ta lmaznak. 
Kny. ő : n y j . ű — hangs. h.: bű, bűt, bűtől, bűven, kű, lűl, szűte, 

űk, de: csősz, kőműves, őszibarack, vőfíny, 
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— hangsúlyta lan h.: gyöplű, hetfű, ménkű, söprű, szélsű, de: 
bőcső, düllő, erdő, fenyő, fölhő, kérő, küllő, levegő, meddő, 
mező, szeplő, szerető, tető, üsző, velő. 
— 1 ha tására toldalékokban: -bői, -ről, - tői 
ragok változatai: -bű (ennyibű, fej ibű, tejbű) 

- r ű (errű, helirű, székrű) 
- tű (embértű, mitű, víztű) 

Kny. ü : nyj . ű — csűcsöskanna, hűvelkúj , tükör 
Kny. ü l : nyj . ű — szóban: fölépűne, fűsűtem, ekerűt , kűdik, 

nősűni, réműtten, sűt, szépűt, térűt , 
— szóvégen: belű, egyedű, fölű, kívű, körösztű, körű, körű-
belű, mögű, nékű, de: derül, köpül, röpül. 

Az ű megterheltsége erősebb, mint a köznyelvben, mer t több meg-
felelés növeli gyakoriságát, mint amennyi csökkenti. 

Az í megterheltsége 

Az í-t a nye lv járásban a következő köznyelvi hangok és hangkap-
csolatok helyén ta lá lha t juk : í, é, ű. Ezek közül a köznyelvi é: nye lv já -
rási i megfelelés növeli jelentősen az i gyakoriságát. 

Kny. í : nyj . í — hangs, h.: bíró, címer, híl, ír, ítél, kij jebb, kígyó, 
kínoz, k ísér~kisér , kívül, szil, szín, szív (fn), tíz, víz, 
— told.: borít, javít, merít , pirosít, segít, szorít, tanít , verí ték. 

A köznyelvi í helyén más hangok is jelentkezhetnek, de ezek alig 
ér intenek pár morfémát : 

Kny. í — nyj . 
é: még, mindég 
i: kisér, nyillik 

Kny. é : nyj . í — 

Névszók 

a) egytagú szavakban: csív, fíny, kik, kísz, píz, vín, de: bér, dér, 
éj, fé r j , kép, stb. 

b) többtagú szavakban: 
— hangs. h.: híves, kímíny, kísűn, kíve, pintek, de: béka, béles, 

éjjel, stb. 
— hangsúlytalan h.: ámyík , beszíd, dícsíret, edíny, egíssíg, 

emlík, esedíkes, fehír , feleldíkeny, festik, fűrísz, giríny, h a -
lántík, hőmírsíklet, illetik, ítílet, járulík, kemíny, keresztíny, 
kilís, kötöfík, környík, legíny, lepíny, mellíkes, mellíny, 
merínylet , moslík, mozgíkony, nehíz, nemzedík, nyőstíny, 
remíny, Seregíj, segíd, sitit, sövíny, szegíny, szenvedíj, tá -
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masztík, tányír , tenyísz, törmellík, vállasztík, vendígsíg, vő-
fíny, zenísz. 
De: a jándék, betét, biztosíték, boríték, főképp, növény, po-
csék, rosté j. 

Igék 

a) egytagú szavakban: — 
de: ég, él, ér, fél, lép, mér, néz, vét. 

b) többtagú szavakban: 
— hangs. h.: — 
de: kérőddzik, rémül, szédül, 
— hangsúlytalan h.: dícsír, emíszt, emlíkezik, kukur íkul , 
törtínik, vezínyöl, 

de: beszél~beszél, böngész, csempészik, elmélkedik 

Toldalékokban 
— (ság), -ség: betegsíg, cselídsíg, egíssíg, embersíg, felesig, hejsíg, 

kötelessíg, köccsíg, kéccsíg, lehetősig, mennyisig, mestérsíg, 
nemzeccsíg, nedvessíg, réndetlensíg, segíccsíg, széréncsítlensíg, 
szégínysíg, szenesig, szivessíg, szöveccsíg, szüksíg, ünnepsíg, ven-
dígsíg, vezetősíg, 

— (mány), -mény: cselekmíny, égyezmíny, eredmíny, fej lemíny, 
festmíny, hírdetmíny, kedvezmíny, készítmíny, körülmíny, köve-
telmíny, küldemíny, nyeremíny, sütemíny, szerzemíny, tünemíny, 

— (vány), -vény: elismervíny, kötelezvíny, szerelvíny, szökevíny, 

kny. ű : nyj . í — híves, h íve l~hűvel , h í v e l k ú j ~ h ű v e j k ú j , 
(bíbájos)~bűbájos. 

De: gyűszű, fű, fűrész, fűszfa, kőműves, műhej , stb. 

A nyelvjárásban az í megterheltebb, mint a köznyelvben. Nagyobb 
megterheltsége a névszókban hangsúlytalan helyzetben, valamint a tol-
dalékban jelentkezik. 

Az ó megterheltsége 

A nyelv járásban az ó a következő köznyelvi hangok és hangkapcso-
latok helyén jelentkezik: ó, a, o, al, ol. A leggyakoribb viszony, mely 
jelentősen növeli a fonéma gyakoriságát, a köznyelvi ol: nyelvjárás i ó 
viszony. 

Kny. ó : nyj . ó — hangs, h.: drót, hó, jó, ló, lóbál, óra, óta, sóska, szó, 
tó, stb. 

— hangsúlytalan h.: alsó, anyós, após, bíró, borító, dijó, disznó, 
fojó, fúró, fogó, istáló, koporsó, kígyó, kóró, lóbálóddzik, ringló, 
sarló, talló, testálló. 
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A köznyelvi ó helyén más magánhangzó is jelentkezhet: 

Kny. ó — nyj . 
ú: arrú, azúta, fú rú , mogyorú, régúta, túrú , 
u: ru lam 
o: ovatossan 

Ezek közül csak az ó : ú megfelelés a jelentősebb. 

Kny. a : ny j . ó — disznója, disznójitok (a disznaja alak nem él) 
Kny. o : nyj . ó — a -kor, -szor, -hoz ragok a nye lv járásban 

-kó: akkó, husvétkó, karácsonkó, 
-szó: haccó, nyóccó, 
-hó: asztalhó, házhó, Sándorékhó. 

Az r nyúj tó hatása jelentkezik a következő esetekben: fór, fórada-
lom, fóró, fóráz, kormány, ór. 

Kny. al : nyj . ó — tálóták fő, éválóták. 
Kny. ol : :nyj. ó — dogozik, fódoz, hónap, kóbász, Miskóci, mónár, 

nyóc, ócsóbb, ódal, szógál, vóna, 
-ol végű igék + toldalék: bóbiskót, csomagóták, csúfot, dobóta, 
fogasót, gondókozik, hántóták, kapcsótam, kóstótam, locsótuk, 
morzsót, parancsóna, epazaróta, porótuk, pótóni, ra jzój ja , 
rukkótam, fősorótam, kiszámóták, szavatótt, táncóni, vásá-
rótunk. 

Az ol végű igék ragos a lak jában gyakori az ó hang. A gyakoriságot 
csökkentő tényezők hatása nem nagy, ezért az ó hang a csantavéri nyelv-
járásban megterheltebb, mint a köznyelvben. 

Az ő megterheltsége 

A nyelv járásban az ő fonéma a következő köznyelvi hangok és 
hangkapcsolatok helyén fordul elő: ő, ö, el, öl. 

Kny. ő : nyj . ő — hangs. h.: bőr, csősz, kőműves, nyől, szőlő~szöllő, 
stb. 
— hangsúlytalan h.: fékető, fölhő, idő, kettő, kérődzik, repülő, 
teknyő, tető, vetkőddzön, stb. 

A köznyelvi ő helyén más megfeleléseket is találunk. 

Kny. ő — nyj . ű: bű, bűt, lűl, űk, stb. 
é: elébb, fékető 
ü: belüle, hetfü, tüle 
ö: szöllő~szőlő 

Közülük a köznyelvi ő nyelvjárás i ű viszony a nagyobb hatású. 
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Kny. ö : nyj . ő — a -höz és -szőr ragok a nyelv járásban 
-hő (fődhő, kőrhő, szerelőhő, tetőhő) 
-sző (őccő, többsző) 

Az ör hangkapcsolatban: kör, körbe. 

Kny. e : nyj . ő — a -hez ragnak -hő változata él (ehhő, pékhő, 
székhő). 

Kny. el : nyj . ő — az 1 végű igékre jellemző ez a viszony, pl. csí-
pőtünk, ebédölünk, ünnepőtünk, rendőnek, slingőve, szigetőni, 
szüretőni, stb. 

Kny. ö l : nyj . ő — hangs. h.: bőcső, főd, főmén, főnézett, fővétte, 
kő, kőccsön, kőtök, tőtötték, ződ, vőgy, 
— hangsúlytalan h.: erőttetik, gyümőcs, dörgőte, pörkőték, 
pörőte, szémőcs. 

A felsorolt anyag bizonyítja, hogy a csantavéri nyelv járásban az 
ő gyakoribb fonéma, mint a köznyelvben. 

Az é megterheltsége 

Az é fonéma a következő köznyelvi magánhangzók és hangkapcso-
latok helyén jelentkezik: é, a, e, ő, i/í és er. Lá tha t juk , hogy viszonylag 
sok a megfelelések száma, de csak kevés mor fémát érintenek. 

Kny. é : nyj . é — egytagú szavakban: bél, cél, dél, év, kép, kés, 
négy, pék, rég, szék, térgy, vér, vész, ég, ért, fél, mér, néz, 
— többtagú szavakban 
hangs, h.: béna, cérna, éhes, étel, fél (fn), gréta, méter , néni, 
répa, stb. 
— kérőddzik, kérdez, szédül, téved. 
hangsúlytalan h.: — cseléd, derék, ebéd, elég, kondér, kövér, 
pecsét, tőcsér, stb. 
— igér, intéz, zenél, stb. 

A köznyelvi é-nek más realizációi is vannak, melyek jelentősen 
csökkentik az é számát a nyelvjárásban. 

Kny. é — nyj . í: kik, kísz, píz, stb. 
ű: fűsű 
i/í: fejibe, kézit, pintek, szélin, stb. 
é: beszél, mesél, stb. 

A felsorolt viszonyok közül az é : í a legjelentősebben csökkenti a 
nyelvjárásban az é fonéma gyakoriságát. 

Kny. a : nyj . é —hamarébb 
Kny. e : nyj . é — közelébb 
Kny. ő : nyj . é — elébb, fékető 
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Kny. i/í : nyj . é — áprélis, még, mindég 
Kny. er : nyj . é — mére 

szer : é — kéccé, héccé 

Ezek a megfelelések csak a felsorolt morfémákban élnek. Az é tehát 
a csantavéri nyelv járásban nem annyira megterhelt , mint a köznyelvben. 

Az á megterheltsége 

Fonémáink közül az á megterheltsége muta t legnagyobb hasonló-
ságot a köznyelvvel, ugyanis kevés az a jelenség, mely csökkentené vagy 
növelné az á megterheltségét. 

A köznyelvben e fonéma helyén a következő hangokat t a lá lha t juk : 
á, é, a, ar. 

Kny. á : nyj . á — ár, árpa, hát, jászol, kápuszta, láb, sállik, sár, 
sárga, szárad, vá jú , 
— bogár, bognár, hi jába, István, kóbász, Mihál, 
— almába, deszkára, gyomrát, hozzám, kapál, stb. 

A köznyelvi á helyén csak egy esetben van o fonéma, a borozda 
morfémában. 

Kny. é : nyj . á — jelentő mód jelen idő egyes szám első személyé-
ben: annák, színák, tolnák, stb. 

Kny. a : nyj . á — ágác, ád, kácsa, kána, valamint a -val ragokban: 
baltává, csajkává, családdá, szóvá, stb. 

Kny. ar : nyj . á — ára 

A -val ragot gyakran -vá alakban használják, ezért az á valamivel 
megterheltebb, mint a köznyelvben. 

A polifonémikus értékű e és a megterheltsége 

Pótlónyúlás vagy időtartamcsere eredményeként jelentkezik, az 
utóbbi csak néhány morfémára korlátozódik. 

1. Az e megterheltsége 

Kny. e l : nyj . e — az el igekötőből legtöbbször kiesik az 1. Pl. ha 
az igekötő az ige előtt áll: efelej t , égyün, éhiszi, ékezd, éme-
sétem, ésímíccsa, ha az igekötő az ige után áll: a t tam e, hí ta 
é, ösmertek e, kieshet az 1 akkor is, ha az ige mgh.-val kez-
dődik: eizétük, éannám, éitta, stb. 
— eméni, főkéni, tüzet, közé, művéte , réggé, széjjö, 
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(tehát szóban és szóvégen is előfordul), 
de: belső, első, hívei, kelkápuszta, leikém, műhel, nyelve. 
— (-val), -vei ragban: ekévé, hej jé , léccé, pízze, szénné, 
bevétellé, stb. 
Nincs meg az 1 képzős igékben: ebédéi, énekel (ezek r i tkán 
fordulnak elő, mer t fő alakok az ebédöl, éneköl) és az olyan 
szavakban, melyet a köznyelv ly-lyel ír, pl. hel, műhel, hívei, 
sindél. 

2. Az á megterheltsége 

Kny. al : nyj . á — szó belsejében, szóvégen nem jelentkezik, csak 
a -val ragban: alku, alma, alsó, alszik, bival, hajnal , hallgat, 
meghal, szalma, talp. 
-val: avvá, lábbá, nappá, tavasszá, stb. 

Az«e megterheltsége nagyobb, mert az á helyett az említett ragban 
gyakran á szerepel, pl. annivá, baltává, csajkává, családdá, dróttá, 
f i jává, hamuvá, kantákká, kaszákká, stb. Ezek a példák bizonyít ják, 
hogy az 1 kiesése akkor történt, mikor a csantavéri nye lv járásban az 
á hang még élt. 

Az u megterheltsége 

A nyelv járásban az u fonéma a következő köznyelvi hangok helyén 
áll: ú, u, o, ó. Ezek közül az o : u megfelelés növeli jelentősebben az u 
fonéma számát. 

Kny. u : nyj . u — buszma, buta, dunyha, fu t , gyullad, kutya, luk, 
lusta, ruha, tud, stb. 

A köznyelvi u helyén a nyelvjárásban ú jelentkezik néhány mor-
fémában: cúkor, új , únyi. 

Kny. ú : nyj . u — buza, gunár, húsvét, odu, szuj, túlsó, zúzmara. 
Kny. o : nyj . u — hangs. h.: búkor, csuda, csurdútíg, csurog, csur-

gás, dungó, fu j t , hun, h u n n a n ~ h u n n é n , kufkér , mustoha, 
ustor, Uzsvár, 
— hangsúlytalan h.: durung, i thun, kápuszta, séhun, vánkus, 
Vilmus, 
de: gondókozik, ivott, kukorica, szalonna. 
Toldalék előtt nincs ez a megfelelés: akarok, gyugok, mon-
dok, dobol, pocsékol, táncol, tárol, stb. Kivétel ez a két mor -

féma: hajul , kukrikul . 
Kny. ó : nyj . u — rulam, rulad. 

Az u megterheltebb, mint a köznyelvben. 
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Az ü megterheltsége 

A nyelv járásban az ü a következő köznyelvi hangok helyén jelent-
kezik: ü, ö, ő, ű, i. Közülük a köznyelvi ö nyelvjárás i ü viszony növeli 
jelentősebben az ü fonéma gyakoriságát. 

Kny. ü : nyj . ü — büdös, gyümőcs, fül , fürönni , füst , pünközsd, 
süket, sül, süt, tüzet, trücsök, ül, üt, üres, ürge, üszög, stb. 

Az ü megterheltségét csökkentő megfelelések száma nem nagy és 
nem sok mor fémára vonatkoznak: 

Kny. ü — nyj . i: kilső, rihés 
ű: tükör 

Kny. ö : nyj . ü — példáim csak hangsúlyos helyzetre vannak na -
gyobb számban: güdör, gyükér, gyün, küvek, küves, lügdös, 
lük, lüvi, lüvődözik, türűköző, türül , tüve, üvé, 
— hangsúlytalan h.: türűköző, türü l • 
de: fürönni , füröszti , kökény, könnyű, köpül, menekül, merül, 
öccse. 

Kny. ő : nyj . ü — belüle, hetfü, tüle 
Kny. ű : nyj . ü — tűzoltó, de: tűz 
Kny. i : nyj . ü — csüpet, (üdő)~idő, (kifüzetém)~kif izetém. 

Az ü hang gyakoribb, mint a köznyelvben, mer t több mor fémát ér in-
tenek azok a megfelelések, melyek inövelik a hang megterheltségét. 

Az i megterheltsége 

A nyelv járásban az i a következő köznyelvi hangok helyén jelent-
kezik: i, í, e/e, é, ü, ö, o, a. A megfelelések száma nagy, de közülük 
csak a köznyelvi e/é nyelvjárás i i megfelelés érint több morfémát , a 
többihez csak néhány szó tartozik. 

Kny. i : nyj . i — bisalma, csillag, dijó, igaz, ing, igen, innen, ingyen, 
is, iszik, kifli, pici, r i tka, ribizli, sindél, szilva, ti, v i l la~vel la , 
stb. 
— addig, alig, kérőddzik, kukorica, lovaim, mieink, néni, 
únyi, stb. 

A köznyelvi i helyén ü, é, ö, é is előfordulhat a nyelvjárásban, ez 
mégsem csökkenti jelentősebben az i gyakoriságát, mer t ezekhez a meg-
felelésekhez nem sok példa tartozik. 

Kny. i — nyj . ü: csüpet, (üdő)~idő, (kifüzet ik)~kif izet ik 
é: frécska, ténta, vélla, venyége 
ö: ösmeri 
é: mindég 
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Kny. í : nyj . i — igér, itél, kisér, nyillik 
Kny. e / é : nyj . i — eriggy, gilice, girizd, hetis, igyényés, kilis, 

kinyér, de: bőre, egyenget, észtérgál, fejszék, hernyó, kemence, 
körte, lékvár, össze, széle. 

Kny. é : nyj . i — (billeg)~béjjeg, p in t ék~p ín ték 
de: béka, bér, béres, édes, férfi, lép, méz, szék, tép. 
— hangsúlytalan h.: krizantin, 
békivé, ényim, feji t , fülit , végibe, stb. 
de: cserép, derék, ebéd, egér, fazék, kerék, körtét, marék, 
szomszéd, ügyvéd, stb. 

Kny. ü : nyj . i — kilső, rihés 
de: bükk, füge, fül , füst, gyümőcs, süket, tüdő, süt, üres, üsző, 
ünnep, üzen, stb. 

Kny. ö : nyj . i — giriny, de: fürönni , göröncs, kökény, köles, 
könnyű, stb. 

Kny. o : nyj . i — abrincs, de: káposzta, lapocka, lapos, stb. 
Kny. a : nyj . i — fakiszt, mutizsd, sipka, váliszt, 

de: csanál, csónak, hanyat t , szárad, stb. 

Az i valamennyivel megterheltebb, mint a köznyelvben. 

Az o megterheltsége 

A nyelvjárás i o a következő köznyelvi hangok helyén jelentkezik: 
o, a, u, e/é, ó, á. Legtöbb példám az a : o megfelelésre van. 

Kny. o : nyj . o — hangs. h.: bolond, bomyú , borotva, boszorkány, 
dohány, fogdos, fogvást, fokhajma, gondókozik, gyovon, hoz, 
hozzám, hogy, koporsó, kosztolónni, most, mogyoró, nyomo-
rút t , oda, ocsu, odvas, ojan, okos, olvas, orvosság, rokony, 
szomorú, szomjas, szorít stb. 
— hangsúlytalan h.: áldomás, biztos, bolond, borotva, boszor-
kány, Káról, koporsó, mogyoró, motoszkál, okos, rokony, 
vitollás, stb. 

A köznyelvi o helyén más magánhangzók is jelentkezhetnek, ezek 
nagymértékben csökkentik a nyelvjárásban az o gyakoriságát. 

Kny. o — nyj, u: búkor, csuda, csurog, dungó, fu j t , stb. 
é: beretva, pélva, 

oj — é: péva 
ol — ó: hónap, kóbász, nyóc, stb. 
(h)oz ó: asztalhó, Sándorékhó 
(k)or, ó: akkó, karácsonkó 
(sz)or ó: nyóccó, sokszó 
ol ú: kúdús 

i: abrincs 
a: lakadalom, randa 
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Kny. a: nyj . o — borozda, komra, lábodat, lábos, osztán, potkány, 
szuff ixumban: magos, de: gyorsan, szomjas, 
de: avas, barack, bogarak, csanál, meghal, havas, hogyan, 
javít, kakas, kapor, karalábé, madár , mandula, parancsónak, 
saláta, sarok, sarló, sarogja, talló, talpat, vacsora. 

Kny. u : nyj . o — onoka, de: alkuszik, csuklik, csutka, dunyha, 
mandula, muhar , uzsonna. 

Kny. e / é : n y j . o — citora, citorál, csipkod, porcolán, 
de: deszka, gyertya, fazekas, hernyó, petrezsejém, perzsel, 
sehol, zsineg. 

Kny. ó : nyj . o — óvatosan, de: drót, fojó, gója, jó, koporsó, karó, 
só, tusó, zászló. 

Kny. á : nyj . o — borozda (csak ebben a morfémában) 

Az o nem olyan gyakori, mint a köznyelvben, mer t több megfelelés 
csökkenti a gyakoriságot. 

Az ö megterheltsége 

A nyelv járásban az ö fonémát a következő köznyelvi hangok helyén 
ta lá lhat juk: ö, ő, i. 

Kny, ö : nyj . ö — a köznyelvben ö ~ e / é a lakpárok közül a labiális 
változat él: 
— hangs. h.: bögy, csönd, csöndös, csöng, csöngő, csöpp, csö-
pög, föd, födél, födő, föl, fölé, fönt, gyönge, gyöp, köröszt, 
körösztű, Örzse, pöckös, pöcök, pör, pördít, pördül, pörnye, 
pörsöj, pötty, röpköd, röpül, (de: repülőgép), söpör, söprű, 
szög, töpörtyű, vödör, vörös, zsömle. Ellenpéldák az e/é han-
goknál. 
— hangsúlytalan h.: csöndös, csöpög, köröszt, körösztű, pöc-
kös, pöcök, pörsöj, röpköd, söpör, töpörtyű, vödör, vörös, stb. 
— 1 előtt: — szóban: fölhő, fölösleg, fölső 

— szóvégen: csiripöl, ebédöl, éneköl, érdemöl, 
fö l~ fő , fűrészöl, hímöl-hámol, körösztöl, 
ünnepöl, szemetöl, tisztöl, 
de: bélel, meszel. 

— függet len ö-zés: gyöplű, de: cseresznye, festék, gerebje, 
lencse, lepedő, még, szégíny, stb. 

A köznyelvi ö helyén számos más hang is lehet, melyek csökkentik 
a megterheltségét. Ezek a hangok az ü, i, e, é, ő. 

Kny. ö — nyj. ü: gyün, lük, küves, stb. 
i: gir íny 
e/é: béllér, fékető, hétkéznap 

öl — ő: bőcső, kőccsön, stb. 
(sz)ör — ő: öccő, többsző 
(h)öz — ő: kőrhő, tűzhő, stb. 
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Kny. i : nyj . ö — ellenőröz, őröz, ösmerős 
de: dinnye, hirtelen, kilincs, ribizli, sindél, stb. 

Kny. ő : nyj . ö —- szöllő~szőlő (csak ebben a morfémában). 

Azok közül a megfelelések közül, melyek csökkentik az ö megter-
heltségét, a legjelentősebb a köznyelvi ö nyelvjárás i ü, valamint ő vi-
szony. Az ö mégis megterheltebb, mert az ö ~ e / é a lakpárok közül az 
ö-s változat él. 

Az é megterheltsége 

1. Egytagú szavakban: bé, béng, bent, égy, hegy, ké l l~kö l l~kö , lé, 
lesz, még, mégy, né, sé, szebb, szem, té, rend, tesz, vész, zeng, 

2. Többtagú szavakban 

a) hangsúlyos helyzetben: 
— magas hangrendű szavak: becsül, cseresznye, derék, egyedül, 

egyén, egylet, egyezünk, elég, engem, eszik, étető, fegyelem, kenyér ~ k i -
nyér, lehet, meddig, mégint, méllik, mennyi, negyedik, néki, reggeli, 
rettenetes, semmi, spéditer, szegedi, szegény, személy, szénni, szerint, 
szerződés, tenni, tevékeny, vécsérnye, zsenge. 

De: celler, gerinc~giriinc, henger, kelkápuszta, lelkém, lencse, lepe-
dő, penísz, tengöl~tengéj , tepsi, stb. 

Szó végén mindig e hang áll. Pl.: eke, este, gerebje, görbe, kemen-
ce, ragokban: kerbe, kezibe, harmadik személyű birtokos személyra-
gokban: levele, menye, keze, stb. 

— vegyes hangrendű szavakban: betyár, délegáni, egyforma, egy-
mást, fé r tá j , gerenda, germán, gyertya, menyasszony, nehogy, netán, 
szekció, szempont, ténnap, Vérka. 

b) hangsúlytalan helyzetben: 
— magas hr.: cimét, ember, eléget, cseresznye, december, gyerek, 

kéreg, méreg, méter, mester, német, részeg, szeptember, tenger, terem, 
verem. 

— vegyes hr.: baktér , bérétva, gérénda, kukker , november. 

3. Toldalékok előtt 

ns meliéknévképző előtt: beteges, díszes, ecetes, édes, éhes, emeletes, 
énekes, érdekés, eszes, feszes, fölösleges, gerinces, hegyes, hímes, híres, 
ideges, kínyés, körülményes, krémes, lisztes, öreges, réndés, retkes, 
sebes, selmés, sikeres, széles, személyes, színes, szivéjés, szögletés, t e r -
mészetes, törvényes. 

-g gyakorító képző előtt: biccég, brekeg, csetteg, didérég, feszelég, 
hemzseg, pityereg, recseg, tekerég, ténfereg, tipeg. 

-z: érez, kérdez, létézik, szerez, segéjéz, 
de: fékez, mérgez, végez. 
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Ragok és jelek előtt 

Igéknél: jelentő mód jelen időben egyes szám első és második sze-
mélyi! ragok előtt (alanyi és tárgyas ragok előtt). 

-k : hiszek, leszek, nézek, szedek 
-1: hiszel, leszel, nézel 
-m: hiszem, nézem, szedem 
-d: hiszed, méred, nézed. 

Azokban az igealakokban, melyekben a múlt idő jele -tt , a jel előtt 
é szerepel: keresett, nézett, szedett, stb. 

Névszónál: az egyes szám 1. és 2. személyű birtokos személyrag 
előtt, függet lenül attól, hogy a szóban van-e é: 

-m: gyerekem, lehetőségem, szerződésem, 
beszédem, érdekém, termésem 

-d: gyereked, lehetőséged, szerződéséd, 
beszéded, érdekéd, stb. 

Tárgyrag és többesjel előtt: 

— van é a szóban: egyénék, emberek, stb. De: hegyek, meggyet, 
szemet, 

— nincs é a szóban: cselédét, lisztét, üvegét, percét, részesek, sír-
emlékek, stb. De: ezrek, férget, kérget, stb. 

4. Toldalékokban 

a) Igeképzőkben: 
-dégél: éldegél, mendegél, 
-ézik: repedezik, töredezik, 
-édik: ékeserédik, teljesedik, 
-kéd: csipkéd~csipkod, lépked, 
-kédik: ereszkedik, idétlenkédik, 
-kézik: ölelkezik, védekezik, vétkezik, stb. 

b) Névszóképzőkben: 
-elém: élelem, félelém, figyelem, sérelem, szerelém, 
-delem: engedelem, veszedelem, stb. 

c) Igeragokban: jelentő mód jelen idő t. sz. 2. személyben: 
- ték: észtek, nézték, tépték, stb. 
- i ték: eszitek, főzitek, nézitek, stb. 

Felszólító módban: egyetek, egyétek, fizessetek, fizessétek, nézzetek, 
nézzétek, stb. 
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d) Névszóragokban: 
-én helyhat . rag: ezen, gépén, kézén, stb. 
- ték bírt. szr.: betegetek, fejetek, gyereketek, stb. 
-szer hat. rag: éccér, kéccér, (éccé, kéccé) 

A köznyelvi a, é, ö, i és o helyén a nye lv já rásban néhány helyen 
é van. Ide azonban nem sok példa tartozik. 

Kny. a : nyj . é — cigérétta, hérmonika, de: csanál, saláta, vasárnap, 
stb. 

Kny. é : nyj . é — beszél, kiherélik, mesél, tehát az -él igeragokban 
fordul elő. A névszókban nincs meg ez a megfelelés: derék, 
öccsijé, tányér, stb. 

Kny. ö : nyj . é •— (écsém)~öcsém, béllér, hétkéznap, híves, mégétt, 
de: bükköny, csütörtök, göncölszekér, kömémmag, össze, öz-
vegy, pörköl, sör, szemöldök, tükör, stb. 

Kny. i : nyj . é — frécska, ténta, vélla, venyége, de: dinnye, gida, 
hí jába, hirtelen, ijen, iskola, istráng, kilincs, míjéj ink, ribizli, 
sindél, tepsi, stb. 

Kny. o : ny j . é — pé lva~péva , beretva, pozdérja, de: csorda, hosszú, 
rozsda, stb. 

Az e megterheltsége 

A nyelvjárás i e helyén a köznyelvben e, ö, é, és a fonémák állnak. 
A nyelvjárás i e köznyelvi e megfelelésen kívül egyik sem érint sok 
morfémát . 

Kny. e : nyj . e — hangs. h.: belső, celler, egésség, ecet, eper, erdő, 
emel, este, fej , fenyő, fekete, Ferenc, hel, hetes, hetis, kedd, 
kert, kel, kelkápuszta, lepedő, levél, negyven, penísz, szekér, 
tehén, tető, tetyű, stb. 
— hangsúlytalan h.: béjjeg, dinnye, ismerős, emel, ecet, fekete, 
keserű, köles, lélek, lencse, lepedő, műhej , össze, ötven, sze-
ret, stb. 
— toldalék előtt: kinyeret, minket, szemet, évek, küvek, 
méhek, igei szr. előtt: sözörtem, néztem, stb. 
— toldalékokban: gyükere, ökre, szive, könnyebb, messzebb, 
köves, vizes, csípőnek, gyünnek, kerbe, helbe, stb. 

Az e megterheltségét csökkenti,, hogy a köznyelvi e helyén a nyelv-
járásban más hangok is ál lhatnak, é, é, ő, i hangok. Ezek a megfelelések 
nem jelentősebbek, mer t nem sok morfémát érintenek. 

Kny. e — nyj . é: közelébb, mére, 
(v)el — é: kive, mive, 
el — ő: esző, tesző, 

i: girinc. 
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Kny. ö : nyj . e — fékető, de: büdös, güdör, köccsön, könyörög, ökör, 
ördög, püspök, pünközsd, stb. 

Kny. é : nyj . e — hetfű, de: derék, egér, jég, kerék, középső, szén, 
tehén, veréb, stb. 

Kny. a : n y j . e — hanem, de: almába, kapál, legalább, saláta, 
vasárnap. 

A csantavéri nye lv já rásban az é igen megterhelt , ebből következik, 
hogy az e nem olyan gyakori, mint a köznyelvben. 

Az a megterheltsége 

A köznyelvi a-s morfémákban a nyelvjárásban is a- t ta lálunk. Csak 
egy viszony növeli a nyelv járás i a gyakoriságát, néhány köznyelvi o 
helyén a nyelv járásban a hang van. 

Kny. a : nyj . a — hangs. h.: alszik, alatt, arany, aki, azok, alig, 
azúta, ablak, abrincs, alsó, aranka, balta, bagó, barát , csanál, 
család, falu, fazekas, hamu, hal, hajnal , hamarébb, kalász, 
karfi jó, kasza, karácsony, katlany, lapát, lapta, ma, macska, 
madár, nap, pallás, papír, saláta, sarnyú, szalad, talp, tarack, 
takarmány, tavasz, van, vasárnap, stb. 
— hangsúlytalan h.: ára, árpa, bival, cékla, csipa, fóradalom, 
java, csuda, gabona, gyullad, fuvar , ha jma, karaláb, kápuszta, 
kukorica, muhar , orgona, pálinka, pipacs, répa, saláta, szalma, 
széna, választás, stb. 
— toldalékokban: rína, ha júna , fu tna , -ba, -va, -ra, -nak ra-
gokban, stb. 

A köznyelvi a-nak számos más realizációja is van, a nyelvjárásban 
o, á, ó, é, i, é és e ál lhat a helyén. 

Kny. a nyj . o: lábodat, magos, 
á: ára, ágác, kána, 
ó: disznója, 
é: hamarébb, 
i: mutizsd, váliszt, 
é: cigérétta, hérmonika, 
e: henem. 

Kny. o : nyj . a — bótakat (de: fótokat, pócokat), randa, sarampó, 
vakondak, de: fogdos, fojik, iszok, lapocka, lapos, mogyoró, 
most, okos, orvosság, paradicsom, pokróc, rozsda, szalonna, 
vájog, stb. 

Az a fonéma a nyelv járásban kevésbé megterhelt , mint a köznyelv-
ben. Csak egy megfelelés növeli a számát, viszont a csökkenését elő-
idéző megfelelések nagyobb számúak. 
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A mássalhangzók 

A mássalhangzókat másképpen mutatom be. Nem külön fonémák-
ként, mer t a megterhelés kérdése más jellegű. A megfeleléseket együtt 
muta tom be. Csak azokról ai mássalhangzókról lesz szó, amelyek válto-
zást muta tnak a köznyelviekkel szemben. 

1. Kny. j (ly) : nyj . l ~ j 
(A ly hang nem él.) 

Vannak olyan ly-lyel í r t morfémák, melyeknek van l-es és j-s vál-
tozatuk is, pontosabban a nyelvjárásban vannak olyan szavak, melyek-
nek csak l-es vagy csak j-s változatuk van, és vannak olyanok, melyek-
nek l -es és j-s alakváltozatuk is van. 

— Csak l-es változatuk van a következő szavaknak: kölök, luk, 
pöhöl, pöndöl, sindél. 

— Sokkal több azoknak a szavaknak a száma, melyeknek kétféle 
alakváltozatuk van: b i l leg~béj jeg, b iva l~b iva j , gömbölű~gömböjű , 
h e l ~ h e j , he lé t te~he jé t te , h íve l~hűve j , K á r o l ~ K á r o j , kastél ~kas té j , 
k i r á l ~ k i r á j , Mihá l~Mihá j , mel l ik~mej ik , m ű h e l ~ m ű h e j , némé l l i k~né -
mejik, petrezselém~petrezsejém, se lém~sejém, t a v a l ~ t a v a j , tengői^" 
tengéj. 

— Csak j-s változatú szavak: akadáj , bagoj~bagó , bogja, engedéj, 
fojik, fojó, gerebje, gója, gombojag, hájog, ijen, ká jha , konkoj, kvar té j , 
mágja, májva , moj, mosojog, muja , osztáj, pája , pocsoja, pója, rás-
po j~ráspó , sarogja, segéj, szeméj, tekintéj , vájog. 

Kny. 1 : nyj . j — csak a mej j szóban van j hang a köznyelvi 1 helyén. 
Más esetekben a nyelvjárásban is 1 van: akol, csukló, kazal, 
lány, lékvár, liba, ököl, zabla, stb. 

2. Kny. t, d, n : nyj . ty, gy, ny 

A t csak egy morfémában palatalizálódik, a tető a nye lv já rásban 
te tyűként hangzik. Egyéb helyeken megmarad a t: kotló, tíz, tükör, 
tűz, stb. 

A d is csak pár morfémában palatalizálódik: gyug, térgy, tér-
gye l~ té rbe tyü l . 

Jóval gyakoribb az n palatalizációja. Egyaránt jelentkezik szóban 
és szóvégen is: döböny, Istvány, fony, fonyás, katlany, kazány, nyől, 
nyövés, rokony, teknyő, vagony, vászony, vonyít. De: disznó, kínoz, mez-
telen, ojan, sótalan, szén, tehén, üzen, stb. 

3. Kny. ny : n y j . n — ez ai jelenség igen számottevő, de csak a szó-
végen jelentkezik: asszon, boszorkán, dohán, gyíkín, legín, szégín, stb. 
De: csökönyös, kökény, szivárvány, tenyér, stb. 

4. Kny. r + j : nyj . r -f-ny — ez a megfelelés kevés morfémában 
jelentkezik: bornyú, sarnyú, varnyú. 
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5. Kny. g y : n y j . j — a megfelelés kiis hatású, csak a fokha jma, 
h a j m a morfémákban jelentkezik. Más esetekben megmarad a gy: kígyó, 
vagyok, stb. 

6. Kny. j : nyj . gy —• csak a jön szóban van ez a megfelelés, a 
nyelvjásásban ez a szó úgy hangzik, hogy gyün. Más esetekben: ge-
rebje, jászol, jég, pijóca. A jön mor fémában látszik leginkább a köz-
nyelv hatása, a közeledés a köznyelvi alakhoz, ebből viszont az követ-
kezik, hogy sok átmenet i alak él: gyün, gyün, gyön, jün, jön. 

7. Kny. sz, z : nyj . c — a köznyelvi kiejtés helyén jelentkezik az 
sz : c megfelelés, a nyujtószkodik ej tés helyén: nyújtóckodik, valamint 
a zeller szóban a z : c megfelelés: celler. 

8. v ~ j ~ h ~ l ~ 0 megfelelés 
A köznyelvi hiátus helyén csak j van: dijó, e jis, fa jalá, fá jé , f i jó-

ka, hí jába, keserűjen, lovajim, maji , mijej ink, mijúta , példájul , zsidó 
jorvos, stb. A hiátustöltő j nemcsak a szóban jelentkezik, hanem két szó 
között is. 

9. Az 1 kiesése 
Az egész nyelvterületen jelentkezik, de a megoldástípusok külön-

böznek. Részletekre bontva tárgyalom a kérdést, mer t a realizáció függ 
a hangtani helyzettől, hangkapcsolattól, a szófajtól. 

A) Szó belsejében 

1. Egytagú szavakban: 
-öl: főd, kő~köl l , kőt, vőgy, ződ 
-ül : küd, süt t 
-ől: főt, dőt 
-ul: kúcs, de: pul t 
2. Többtagú szavakban 
-ál: abáni, áhat, ámos, átok, csináták, daráta, délégáni, dobáta, 

hasznát, kántáni, kapátam, kaszátak, kiáccs, kínáta, kópéráni, kurá tam, 
munkákonnak, regisztráva, sa jnátam, sétátunk, szaladgátunk, szógátam, 
tanátam, vájkáni , vátam, vátot tam. 

-al hangkapcsolatban inem esik ki: alkalom, alma, alsó, foglalkozik, 
hallgat, meghalt, lakadalom, szalma, talp, elválóták, stb. Egy esetben 
esik csak ki az 1: foglátt, másik két esetben az előtte álló magánhangzó 
zár tabbá válik: tálóták, válóták. 

-el: az el igekötőben mindig kiesik, függet lenül attól, hogy az ige 
előtt vagy az ige u tán áll. Továbbá: eméni, főket, művéte, tüzét, de: 
belső, első, nyelve, selém, stb. 

-öl: bőcső, csípőtünk, ebédőtek, erőttetik, főmén, gyümőcs, kőccsön, 
kőtök, nyőte, őtözik, présőték, pörkőték, rendőte, slingőve, szüretőni, 
tőtötték, ünnepőtük, de: fölhő, fölső. 

-ul : árúni, beárúta , megboldogútt, fordúnak, ha júna , indút, javút, 
múva, belenyút, kisutúták, megszabadút, szorúva, tanútam, társúni, 
túsó, valósút, de: gyógyul, tisztul. 

-ül : épűnek, fűsűtem, ékerűtem, kűdik, nősűtem, örűtem, rémű-
tem, röpűhet, megsüt, szépűt, térűt , ű te t tük. 

-él: beszét, cseréget, débe, egyétek, izéték, mesétem, nevetgét. 
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B) Abszolút szóvégen. 

1. Egytagúak végén 
Az egytagú szavak végén nem esik ki az 1. 
-al : bal, dal, hal, 
-el : hel, kel, 
-él: bél, dél, fél (ige), nyél, szél, tél, De: kivétel a fél névszó, mert 

ebben az esetben legtöbbször kiesik az 1, pl. Fé kettőkó ment §. Fé napig 
várakoztunk. 

-ol/ól: ól, szól, toll, 
-ü l : fül, öl, ül. 

2. Többtagúak végén kiesik az 1: 
-ül : belű, égyedű, fölű, kívű, körű, körösztű, körűbelű, mögű, nékű, 

de: derül, köpül, röpül. 
-öl: elő, de: köböl, ököl. 
-el: közé. réggé, széjje, de: hívei, műhel, vétel. 
-al : nappá, de: angyal, asztal, hajnal , f i ja tal , ital, odal, vonal, stb. 
-ol: megmarad az 1, pl. jászol, pokol, 
-ul : alú, rosszú, vadú. 
Hosszú magánhangzók után, az -ál és -él hangkapcsolatban meg-

marad az 1: csinál, fonál, halál, kínál, éfél, kötél, levél, stb. 

C) Toldalékokban: 

— a képzőkben megmarad: -gál, -gél: éldegél, motozgál, nevetgél, 
szaladgál, stb. 

— a második személyű igerag jelen és múlt időben kiesik: ásó, ástá, 
dogozó, dógoztá, feksző, fekütté , stb. 

— a határozó ragokból mindig kiesik az 1 (bővebben a ragoknál). 

10. A mássalhangzók hasonulása 
A köznyelvben található hasonulások t ípusai a nye lv járásban is 

jelentkeznek. A zöngésség szerinti hasonulás, mint a köznyelvben, há t -
raható: dopta, húszta, nészte, stb. 

A tel jes hasonulásnak több olyan t ípusával találkozunk, melyek 
nincsenek meg a köznyelvben: 

— r + 1 :11 — béllet, sállik, talló, vásállás, vitollás, de: korlát, sarló. 
— d + n : nn — annak, alunni, elégénni, érdeklőnni, fáranni , fo-

ganni, fojamonni, éhamarkonni , haragunni, huzakonnak, húzónni, kap-
konni, kedveskénni, kosztolónni, legínykénni, locsókonni, maranni , mun-
kálkonnak, szénni, tunnak, végezgelőnni. 

— a gy hang hasonul az u tána következő hanghoz: 

gy + 1 :11 — dehogy hallak itt, úlléhet 
gy + n : nin — dehonnem, énnyihány, hanni, honné 
gy + 1 : tt — hat tuk, vattok, de más msh.-hoz nem hasonul. 
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Szórványos jelenségek 

— n + 1 :11 — égyellő, hasolló, szégyelli 
— n + h : hh — mindéhhun 
— r + s : s — bisalma, de: hársfa, koporsó 
— 1 + r : r r — asztarrú, f a r r ú 
— ny + 1 :11 — télleg 
— d + ,1 :11 — p állás 
— g + n : nn — ténnap 

A v nem hasonít és nem hasonul. 
Az ez, az z-je nem hasonul (ez van), de: asse. 
A h zöngétleníti az előtte álló msh.-t (ety hiba, tűszhő). 
A meg g- je nem hasonul a szókezdő mássalhangzóhoz (mégfogta, 

megverte). 
A -va, -ve, v- je nem hasonul (csukva, kötve, zárva). 
A -val, -vei, v- je hasonul (dróttá, kantákká, kézzé). 
11. Hangátvetés csak néhány morfémában van: döböny, csanál. 
12. Hangkiesés — ha három mássalhangzó áll egymás mellett, a 

közbülső (t, d, j leggyakrabban) kiesik: kerbe, férhő, majnem, tesvér. 
Két szó ha tá rán is megfigyelhető ez a jelenség: mos má, mer hogy, azé 
mé, stb. A t fonéma e lmaradhat a mor féma végéről is. Az -ér t ragban 
elmarad a t mellett az r is, a rag tehát é: fájé, vizé, stb. A mer t morfé-
mában is kieshet mindkét mássalhangzó. Továbbá a most morfémából 
kiesik a t, a majdból a d. Pl. Azé mer ű akarta, me nem is így vót. Maj 
gyüttök! 

A j, r, z fonémák kiesése is számottevő: 

— j kiesése: szóban: bűt, éccaka, éfél, gyűt, únyi, 
szóvégen: bagó, borbé, gané, karé, paré, ráspó. 

— r kiesése: az ikerí tet t - r r rövidülése pótnyulással já r : ére, 
á r a ~ á r a , mére, fór. 

A -kor, -szór, -szer ragokból is kiesik az r. 
Szó végén: má, mé, mijé, hama. 
— z kiesése: szó elején: acskó, áp, de: zadruga, zászló, 

ragokban: asztalhó, bíróhó, ehhő, Ferencékhő, stb. 
szó végén: ajis, ejis, eme jis. 

13. Nyúlás (a rövidülés nem jellemzője a nyelvjárásnak) 

Leggyakoribb az intervokális helyzetben levő 1 és s megnyúlása: 

a) az 1 nyúlása: 
— néhány morfémában, melyet a helyesírás ly-lyel ír, és a nyelv-

járásban l-es változata is van (bil leg~béjjeg, méllik, néméllik, vala-
méllik) 

— 1 végű igéből képzett főnevek (kapállás, szabotállás, termellés, 
termellő) 

— állig, népdallok, múllik, szallag. (Abszolút szóvégen nem nyúlik 
meg az 1.) 
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b) az s nyúlása: az s végű melléknevek toldalékolt fo rmájában : 
babonássak, biztossan, erőssen, fontossabb, különlegéssen, különössen, 
magossabb, 90 kilóssat, nyóc napossak, piszkossak, réndéssen, soroza-
tossan, természetéssen, stb. 

— a végű f n -f- birt. szrag: apóssa, bérésse, részesse, stb. (Abszolút 
szóvégen nem nyúlik meg.) 

14. A msh. torlódás feloldása csak szórványosan jelentkezik. Az s 
néhány helyen elmarad a szó elejéről: katula, priccél, tanicli, télázsi, 
de: spájz, spenót, sport, srég, stb. A szó belseji torlódós feloldásáról 
szóltunk a hangkiesésnél. 

15. Mássalhangzótöbblet: 

— 1: híl, lűl, ríl, szil, 
— j: szuj, szujos, üvegje, j mint hiátustöltő a 8. pontban, 
— d az n u tán: ittend, mostand. 

ALAKTAN 

Ebben a fejezetben a névszó- és igetöveket, a névszó- és igerago-
zást, valamint & szóképzést tárgyalom. Ez a rész már valamivel szegé-
nyesebb. A nyelvatlasz alaktani jellegű anyaga nem olyan ter jedelmes, 
mint a hangtani jellegű anyag, jóval kevesebb a példák száma, és ezért 
nem olyan részletes az alaktani kérdések leírása. Ar ra pedig nem volt 
módom, hogy egy-egy kifejezés paradigmáit tar ta lmazó kérdőívet készít-
sek, és minden egyes kérdést részletesen megvizsgáljak. így a meglévő 
anyagból igyekeztem azokat a kérdéseket bemutatni , melyeknek rend-
szertani jellegű szerepük van. 

A névszótövek 

A csantavéri nyelvjárásban is megtalálhatók azok a névszótövek, 
melyek t ípusai a mai köznyelvben is élnek. Egy-egy köznyelvi t ípus 
hiányozhat, és helyet te olyan típusok jelentkeznek, melyek a köznyelv-
ben ismeretlenek. ^ 

I. Az egyalakú tövek változatlanok maradnak, bármilyen rag, jel 
vagy képző já ru l hozzájuk. 

1. A magánhangzóra végződő tövek magánhangzói középső vagy 
magas nyelvállásúak (-i, u, -ú, -ü, -ű - re vagy -ó, -ő, -é- re végződik), pl. 
kocsi, krumpli , néni, ócsó, talló, bérlő, bőcső, gömbölű, gyűrű, söprű, 
tű, stb. 

2. A mássalhangzóra végződő tövek változatlanok a toldalékok előtt. 
Vannak, amelyek kötőhangzóval vagy anélkül kapcsolódnak a tőhöz. 
A nyelv járásban is megvan a kötőhangzók kettős, illetve há rmas osztatú 
rendszere. Msh.-ra végződő tövek: aratás, fog, fül , kúcs, nap, por, szék, 
szög, tőcsér, stb. 
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II. Többalakú tövek 
1. A msh.-ra végződő tövek lehetnek hangzóhiányos vál tozatúak és 

időtartam változtatók. 
a) Hangzóhiányos tövek: álom : álmos, bokor : bokrok, güdör : güd-

rös, ökör : ökrök, selém : selmét, szerelém : szerelmet, lélek : lelkem 
(a mgh. időtar tama is változik ebben a példában). 

b) Az időtar tam változtató töveknél a következő hangzóváltozatok 
fordulnak elő: 

— á ~ a hangzóváltozás: bogár : bogarat, ház : hazúrú, pohár : po-
harat , sár : sarat , stb. 

— é ~ e hangváltozás: cserép : cserepes, dér : deres, kéz : kezet, 
szél : szeles, veréb : verebet, stb. Tehát nincs kiegyenlítődés semmilyen 
irányba. 

— é ~ é hangv.: derék : derekam, elég : elégem, négy : négyed . 
— í~ i , ú ~ u , ű ~ ü hangv.: a víz : vizes tőtípus megtalálható a 

nyelvjárásban, azonkívül a tűz : tüzet, híd : hidak, ú r : urassan alakok 
is, de emellett egyes esetekben kiegyenlítődés tör tént a következő pél-
dákban: húsz : húszas, kút : kútat , szűz : szüzek. 

2. A magánhangzóra végződő tövek is több t ípusúak: 
a) tővégi időtar tam változtató tövek (a-ra, e-re végződnek): fa : fá t 

típus, pl. apa, buta, szalma, széna, dinnye, fecske, füge, kemence, stb. 
Egyes esetekben az 1 igeképző előtt rövid vál tóhang van: kiherélik, 

mesél, stb. 
b) véghangzóhiányos változat: bo r jú : bor jak típus nem él, helyette 

bornyú : bornyút, bornyú ja (tehát egy alakú tő a nyelvjárásban). 
c) ó ~ a , ő ~ e változtatók: erdő : erdeje, zászló : zászlaja tőtípus 

nincs a nyelvjárásban, helyette: disznó : disznója, erdő : erdője, zászló : 
zászlója. Az ó, ő végű névszónál harmadik személyű személyrag előtt 
nem a, e vál tóhang van. 

d) A v tövű névszók 
— időtar tam változtató tövek: ló : lovak típus él a nyelvjárásban, 

pl. f ű : füves, kű : küvek, 
— hangszípt és időtar tamot változtató tövek: hó : havas, tó : tavak , 
— hangzóhiányos tövek: falu : fa lvak típus él, de csak néhány mor-

fémában, pl, keserű : keserves, fenyő : fenyves, odu : odvas. Egyéb 
esetekben falu : faluk, de van odu : odút változat is. 

— változatlan tőhangzósok: pl. mű : művek. 
e) Az 1 végű névszók: csak a réggé morféma a lapa lakjában van 

polifonémikus ér tékű fonéma, réggé : reggelig, de: asztal. 

A magánhangzóra végződő tövek hangváltoztató típusához tartozik 
még két morféma, az egyik a ~ á változtató (savanya : s a v a n y á n ~ s a v a -
nyújan), a másik e ~ é változtató (kesere : kese rén^keserű jen) , vagyis 
az illető szavaknak kétféle alakváltozatuk van: a savanyú~savanya , 
keserű~kesere . 
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Az igetövek 

Az igetövek sok hasonlóságot muta tnak a névszótövekkel, vannak 
azonban eltérések is. Az igetövek is lehetnek egy-, illetve többalakúak. 

1. Az egyalakú igetövekhez tartozik az igék túlnyomó része, mert 
sem a magánhangzóban, sem a mássalhangzóban nincs semmilyen vál-
tozás (az eltérést csak a tővéghangzó megléte vagy h iánya jelenti). Vég-
ződhetnek egy msh.-ra (ás, dógoz, fut , ír, kap, lop, segít, tud, vár, stb.), 
két mássalhangzóra (dagaszt, kezd, mond, ront, tart , stb.). 

2. A többalakú igetövek 
a) Hangzóhiányos tővel váltakozó igetövek — a csonka tőben olyan 

magánhangzót találunk, mely a teljes tőben hiányzik. A mgh.-t ta r ta l -
mazó tő használata a gyakoribb: csípői, éneköl, hajul . A söpresz, söpröt-
tem, fürdeni , fürdöt tem, őrzötte, ugrani, kotrani igékben a teljes tövek 
mellett — ezek a főalakok, a csonka tős változat is előfordul a nyelv-
járásban. 

b) Hangváltoztató igetövek 
— magánhangzó változást mutató tövek: csak az ad morféma je-

lentkezik ád alakban is. 
— mássalhangzó változást muta tó tövek: 
d ~ s z váltakozást muta tó igék — a -kodik képzős visszaható igék 

múlt időben: növekedett , veszekedett, és a denominális származékok: 
melegedett, öregedett, a d-s tő használatos, az sz-es tőváltozat pedig 
jelentő mód jelen időben: növekszik, veszekszik, öregszik. 

l~gy váltakozást >a vagyok igében f igyelhetünk meg. Az l-es tővál-
tozatban, melyet a múlt időben ta lá lha t juk meg, az 1 r i tkán hangzik, 
esetleg ú jabban a köznyelv hatására . 

A gy-s változat (vagy-), ha t kezdetű toldalék já ru l hozzá, hasonu-
láson megy végbe, vat tok-ként hangzik. Jelentő mód jelen időben 
használjuk. 

Van egy n-es változata is, van és vannak alakokban hal l juk. 
n~gy váltakozás — az n-es tőváltozat (men-) jelentő mód jelen 

időben és múlt időben, feltételes módban használatos. 
A tő hosszú hangú változata (mén) a jelentő mód jelen idő e. sz. 3. 

személyében jelenik meg. 
A gy-s változat jelen időben fordul elő egyes és többes szám első 

személyben. 
c) V-tövű igék 
— Az a tőváltozat, mely a köznyelvben a csak v-s tővel váltakozó 

igék csoportjába tartozik, hiányzik. Nincs tehát ilyen változat, hogy 
lő : lövök. A csonka tőben a nyelvjárásban 1 fonéma jelentkezik. Az ide 
tartozó igék jelentő mód jelen időben e. sz. 3. személyben így hangza-
nak: híl, lűl, nyől, ríl, szil. 

V-s tőváltozatok a jelen időben két igében vannak: lüvök, nyövök, 
a többi igénél: hílok, rílok, szílok. 

V-tlen, magánhangzós tőalak használatos a jelentő mód jelen idő 
e. sz. 2. személyben az sz. rag előtt: hisz, rísz, szísz, va lamint múlt idő-
ben (hítad, szítad), és feltételes módban (hína, rína, szína). 
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A jön igében a gyü- tő jelentkezik: gyüvök, gyiissz, gyün, gyüvünk, 
gyüttök, gyünnek. 

— Az sz-szel bővülő v tövű igék csoportjához, mint a köznyelvben, 
hét ige tartozik: lesz, tesz, vész, eszik, iszik, hisz, visz. Rövid mgh.-s vál-
tozatuk múlt időben és egyéb származékokban jelentkezik; hit tem, 
vittem, ettem, enni, hinni. Hosszú mgh.-s töve is van ilyen származé-
kokban: éve, iva, véve, téve. 

V-s változat a múl t időben jelentkezik: evett, ivott, melléknévi ige-
névben: lévő, tevő, stb. 

Sz-es változat a jelen időben szerepel: eszik, iszik, tesznek, vész-
nek, stb. 

A birtokos személyragozás 

A birtokos személyragok nem térnek el a köznyelvitől. Az egyes 
és többes szám 3. személyű birtokos személyragok kettős a lakúak: -a, 
-ja, -e, -je, -uk, - juk, -ük, - jük . (-e, -je, -ö, - jö alak nincs). A j-s válto-
zatok a gyakoribbak: násznépje, üvegje, zsebje, stb. J-vel kapcsolódik 
a mássalhangzóra végződő névszókhoz is. 

Azoknál a ny-re végződő névszóknál, melyeknél depalatalizáció tör-
ténik, a birtokos személyragos alakokban az n -f- j hangkapcsolatban 
összeolvadás következtében nny lesz: asszonnya, dohánnyá, legínnye, 
sütemínnye, stb. 

A névszóragok 

A nyelvjárásban a névszóragok hangtani változáson mennek keresz-
tül, ezért térnek el a köznyelvi alakoktól. 

1. A köznyelvi -hoz, héz, -höz kéta lakú: -hó, -hő változatban él: 
ahhó, asztalhó, bíróhó, Sándorékhó, tűzhő, székhő, Ferenchő, Örzséhő, stb. 

2. A -val, -vei ragnak mindkét a l ak ja él, de az 1 fonéma nélkül, az 
előtte álló mgh. megnyúlik (-vá, -ve), a -vá ragnak él egy -vá változata 
is (ez a gyakoribb), mely azt bizonyítja, hogy az 1 még akkor lekopott, 
mikor a nyelvjárásban élő hang volt az á fonéma. Pl. avvá, pirossá, 
tavasszá, náddá, baltává, dróttá, marékká, békivé, fej je , kűvé, stb. 

3. A -nál, ^nél mindkét változata él, de 1 nélkül: anná, asztalná, 
bíróná, Sándorékná, Ferencné, Örzséné, stb. 

4. A -ban, -ben ragalak hiányzik, a hol? hova? kérdésre egyaránt 
a -ba, -be áll: Mék a házba. Ben van a házba. 

5. A -ból, -bői, -ról, -ről, -tói, - tői ragok kéta lakúak a nye lv já rás -
ban is, de -bú, -bű, - rú , -rű, - tú, - tű alakban, pl. házbú, nyócbú, ebbű, 
írígységbű, házrú, asztarrú, embérrű, asszontú, asztaltú, heltű, ettű, stb. 

6. A -ra, - re rag kétalakú, mint a köznyelvben, pl. asztarra, fára , 
székre, gyerekre, stb. 

7. Az -on, -én, -ön rag három alakú. Pl. asztalon, székén, tűzön, stb. 
8. A -szor, -szer, -ször három alakja : -szó, -szé, -sző, pl. haccó, 

kéccé, öccő, stb. 
9. A -kor rag -kó alakban él, pl. éfélkó, karácsonkó, pünközsd-

kó, stb. 
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10. A -vá, -vé rag él, de van (j)é változata is: kűjé, macskájé 
változott. 

11. A modális -an, -en ugyanúgy él, mint a köznyelvben: biztossan, 
okossan, pontossan, stb. 

12. Az -é r t rag csak úgy szerepel, mint -é, vagy r i tkán mint -ér, 
pl. fá jé , pízé, vízér, stb. 

13. A középfok jele bb, mint a köznyelvben: öregebb, szebb. 
14. A bir tokjel hiátustöltővel kapcsolódik a névszóhoz: apjájé, 

öccsijé, szomszéggyájé, stb. 
15. Az -á, -é lativus rag is gyakori: amárébb, árébb, elébb, hama-

rább, odább, hátrébb, stb. A lativus ragok halmozása is előfordul. Ez 
akkor következik be, ha az egyik értelme elhomályosult, ebben az eset-
ben az -á, -é értelme, i lyenkor még egy ugyanolyan ér te lmű ragot 
illesztenek a szóhoz: médáig, akkorára (akkorra), mikorára, nyárára , 
elébe, elébed, stb. 

16. Raghalmozás áll be a következő esetben is: a lokativusi -n (hun, 
innen, onnan, onnén) és a -t (innét, mégést, mihást) egyesülnek és ilyen 
alakok keletkeznek: bent, kint, mihánt, néha a t-ből d lesz: innénd, 
onnénd, ottand, mostand, osztand, stb. 

Az igei toldalékok 

1. Mód- és idő jelek 
A felszólító mód jele több változatban él, ugyanúgy, mint a köz-

nyelvben. Fő változata a j, amely, ha a tövekhez kapcsolódik, hangtani 
változáson megy át. Megmarad a j módjel: lépjen, dobjad, nyír jad , stb. 
igékben. Hasonulásos formák: ássa, haggya, haraguggyon, melegíccse, 
mennyen, nézze, süssed, stb. 

Lehet a módjel gy is az sz-es tővel váltakozó v tövű igékben: 
legyetek, tegyétek, vegyétek. 

A felszólító mód jele a msh.-ra végződő tövekhez járul legtöbbször, 
kivéve az alábbi példákat: tegyél, vegyél, valamint az egyéb v tövű 
igéket: gyűjjön, híj já, lűjjön, aholis ikerített j j-vel hal l juk. 

Az egyes szám 2. személyben a felszólító módban a hosszabb alakok 
élnek: dobjá, ne féjjé, hij já, nézzé, rakjá, tégyé stb. 

A feltételes mód jelének változatai a -na, -ne, -ná, -né. Pl. akarna , 
menne, stb. Alanyi ragozás e. sz. 1. személyben illeszkedett fo rmák 
élnek: alunnák, fu tnák, innák. Ezek a szociális érvényű alakok. J á r u l -
hat msh.-ra végződő (anna, fu tnák , szénné), vagy mgh.-ra végződő tövek-
hez (fűtene, hína, mondana, rína). 

A múl t idő jele akár a köznyelvben a -t, illetve -tt , attól függően, 
hogy a tő mgh.-ra vagy msh.-ra végződik. Egyes igéknél a múl t idő 
minden a lakjában a msh.-s tőhöz járul az időjel, pl. kenyten^ kenyte, 
írtam, írt, stb. Az igék másik csoportjánál alanyi ragozásban e. sz. 3. 
személyben mgh.-ra végződő tőhöz járul: szettem, szedett, ha t tam, h a -
gyott. A harmadik csoportba tartozó igéknél minden személyben mgh.-s 
alakhoz járul : hallottam, hallott, ugrottam, ugrott , stb.. (két msh.-ra 
vagy hosszú msh.-ra végződő tövek). 
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Ingadozást muta tó igék is vannak: söpörtem, söpröttem, fürdöt tem, 
füröt tem, stb. Mindkét a lak él a nyelvjárásban. 

A t - re végződő igék egy részénél a msh.-s tőből képzik a múl t időt: 
kötte, nyitta, sütte, ütte, vette, stb. 

2. Igei személyragok 
a) Alanyi ragozású személyragok (iktelen igék) 
— Az e. sz. első személyű személyrag lehet: -k és -m. 
Jelentő mód jelen időben a tő mgh.-s változatához járul a -k: adok, 

gyüvök, mondok. 
Felszólító módban: aggyak, tegyek, stb. Feltételes módban: gyün-

nék, tennék, stb. 
Múlt időben -m személyrag van: attam, gyüttem, montam. 
— Egyes szám 2. személyragok: -sz, -1, -ál, -él. 
Az sz rag jielentő mód jelen időben áll: gyüssz, rísz, örűsz, táncósz, 

vársz. 
Az -1 személyrag minden esetben kiesik. Jelentő mód jelen időben: 

főző, néző, tésző, visző, feltételes módban: anná, gyüniné, ménné, vóná. 
Az -ál, -él jelentő mód múl t időben használatos, de az 1 kiesik: attá, 

gyütté, menté, vótá, feltételes módban: aggyá, mennyé, stb. 
— Az egyes szám 3. személyű személyrag az -n v. 0 morféma. 
A 0 morféma több igeidőben használatos. Jelen időben: ad, gyün, 

néz. Múlt időben: adott, alutt, mént. Feltételes módban: anna, menne, 
venne. 

Az -n személyrag a felszólító módban: aggyon, gyűjjön, nézzen. 
•—• Többes szám első személyű személyragok (ikes igéknél is): 

-unk, -ünk. 
Jelentő mód jelen időben msh.-s tőhöz: alszunk, megyünk, múlt 

időben: alut tunk, mentünk. Felszólító módban: aluggyunk, mennyünk. 
— Többes szám 2. személyű személyragok: -tok, -ték, -tök. Jelentő 

mód jelen időben mgh.-ra végződő tőhöz: alszatok, haragszatok, rítok, 
msh.-s tőhöz (az 1 kiesik): csípőtök, énekőtök. 

Múlt időben: aluttatok, gyütteték, felszólító módban: aluggyatok, 
gyűj je ték. 

— Többes szám 3. személyű személyragok: -nak, -nek, -k. Jelentő 
mód jelen időben: 

rínak, lűnek (mgh.-s tő) 
dógoznak, visznek (msh.-s tő) 
hallanak, rontanak (msh.-s tőhöz tővégh.-val) 

Felszólító módban is tővéghangzóval kapcsolódnak: mennyének, vi-
syenek. Feltételes módban (mgh.-s tőhöz): hínának, áznának, vinnének. 
A -k személyragot a múlt időben használ ják: gyüttek, ittak, vit ték. 

• 

Az ikes igék személyragjai 
Kt. ikes igék rendszere megbomlott. Az első személyben iktelen -k 

rag van: alszok, eszek. A harmadik személyben -ik rag áll: alszik, 
eszik, stb. 
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A második személyben a ragok: -1 v. -sz: észéi, iázol, iszol, laksz, 
szöksz. Sz személyrag van a következő esetekben is (a köznyelvben -1): 
alszasz, haragszasz, hiányzasz, verekszesz. 

Felszólító módban -ál, -él rag van, az 1 it t is kiesik: aluggyá, ha ra -
guggyá, igyá. 

Feltételes módban is kiesik az 1: alunná, énné, haragunná. 
Egyes szám 3. személyben -n rag van felszólító módban: egyén, 

igyon, né haraguggyon, stb. 
Néhány nem ikes igéhez is já rulhat ikes - ik rag, de ezek az alakok 

már ri tkán, csak az idősebbek beszédében hal lhatók: Üj j ik ke le! 
Meséjjik ké! 

A gyón v. gyónik igealakok mellett a gyovon alak is él. 

Tárgyas ragozású személyragok 

— Az egyes szám első személyű személyrag az -m: 

jelen időben: adom, eszem, kenyém, 
múlt időben: attam, éttem, kenytem, 
felszólító módban: aggyam, egyem, kennyem, 
feltételes módban: annám, enném, kenyném. 

— Az egyes szám második személyű személyrag a -d: iszod, mon-
dod, ittad, montad, igyad, mongyad, innád, mondanád. 

— A harmadik személyű személyragok: -i, - ja , -a, -e és 0 . Pl. eszi, 
veri, a t végű igéknél pl. lá t tya helyett lássa, más a lakja i is így fordul-
nak elő: lássuk, lássák, láthassa. 

A t végű igék más a lakban is előfordulnak, pl. jelen időben: lebo-
rí t ja , bolondíjja, taní j ja . 

Múlt időben -a, -e rag van: itta, monta, nézte, feltételes módban 
pedig 0 rag: inná, mondaná. 

— Többes szám első személyű személyragja a - juk, - jük , -uk, 
-ük, -nk. 

Jelen időben - juk, - j ük rag van: haggyuk, mongyuk, múlt időben 
és felszólító módban -uk, -ük : hat tuk, montuk, haggyuk, mongyuk. 
Feltételes módban -nk rag van: hannánk, mondanánk. 

— Többes szám 2. személyű személyragja - játok, - i ték (jelen idő-
ben: mongyátok, nézitek), -átok, -étek (múlt időben: mondtátok, nézté-
tek), felszólító módban: kapjátok, vár já tok, -tok, - ték (feltételes mód-
ban: annátok, néznétek, vinnétek). 

Többes szám 3. személyű személyragjai: 

- ják, -ik (jelen időben: mongyák, viszik) 
-ák, -ék (múlt időben: monták, vitték 

felszólító módban: mongyák, vigyék) 
-k (feltételes módban: mondanák, vinnék) 

Második személyre utaló ragok: 
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-Lak, - lek: jelen időben: látlak, viszlek, 
múl t időben: láttalak, vittelek, 
felszólító módban: lássalak, vigyelek, 
feltételes módban: látnálak, vinnélek. 

A szóképzés 

A köznyelv és a nyelv járás képzőállománya között nincs nagyobb 
eltérés. A nyelvjárásban nincs olyan képző, mely a köznyelvben ne 
lenne ismeretes. Az ige- és névszóképzők felsorolásánál nem különböz-
tet tem meg, hogy a képzők milyen alaptaghoz járulnak. 

Igeképzők 
-at , -et, - tat , - te t : mosat, varat , méret, nézet, dógoztat, végeztet, 

fizettet, stb. 
-kodik, -kédik, -ködik: erősködik, alkalmazkodik, huzóckodik, le-

gínkédik, leselkedik, nekiveselkedik, nyutóckodik, szedelőcködik. 
-koz(ik), -kéz(ik), -köz(ik): gondókozik, rendelkézik, türűközik. 
-ódik, -ődik: vágyódik, ökrődik, 
-édik: előgyelédik, megveszédik, 
-ó/d/z/ik/, -ő/d/z/ik/: fiaddzik, gyürkőddzik, hibáddzik, leskelőddzik, 

sugdalóddzik, takaróddzik, 
-hat, -he t : eladhat, mondhat , fizethet, nézhet, tehet, stb. 
-gat, -get : eladogat, beszéget, kicsavargat, csinágat, gyuggat, eme-

get, kísírget, stb. 
-gál, -gél: gurigái, húzgál, iringál, nevetgél, szaladgál, stb. 

Az -í t végű igéknél a -gat, -get, -gál, -gél képző előtt a t kiesik és 
az í megrövidül: áligat, borigat, fesziget, gurigái, hasigat, szóligat, teri-
get, de előfordul borogat, tereget alak is. 

-g: ácsorog, csavarog, csöpörög, picsog, vicsorog, stb. 
-kod, -kéd, -köd: kapkod, lépked, köpköd stb. 
-dos, -dés, -dös: fogdos, lükdös, stb. 
-kőzik: foglalkozik, sajnálkozik, 
-dogál, -dégél, -dögéi: áldogál, mendégél, éldegél, üldögél, stb. 
-kál : nyúkál , piszkál, vájkál , stb. 
-an, -en: koppan, moccan, röppen, zörren, stb. 
- int : csettint, kacsint, pöccint. 
-z(ik): csomóz, befalaz, kártyázik, labdázik, bepálinkázik, ruház. 
-1: egyike a leggyakoribb képzőknek: citorál, csudál, éneköl, körösz-

töl, pipál, szógál, tálol, talpal, társul, ünnepöl, vacsorál. 

Névszóképzők 

-s igen gyakori képző: bánatos, bolondos, ecetes, hajas, kapás, ko-
csis, malmos, ménes, napszámos, ódalas, stb. 
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-ság, -ség (-síg): ez a képző is gyakori, leginkább a -síg alakban 
hallható: babonaság, betegség, boszorkányság, cselédsíg, édéssíg, köte-
lessíg, közössíg, szivessíg, szöveccsíg, távolság, üdvössíg, stb. 

- talan, - telen: egíssígtelen, embérsígtelen, sótalan, stb. 
-i: csantavéri, kerti, kössígi, tanyai, stb. 
-nyi: maroknyi, öklömnyi, stb. 

Kicsinyítő képzők 

-ka, -ke: csipétke, édeskés, estike, fityóka, kicsike, mekkorka, sa-
vankás, Térka, Trészka, Vérka, stb. 

-cska, -cske: hajnalicska, bújócska, fiacskám, fogócska, főzőcske, 
humócska, lassacskán, pízécske, valamicske, stb. 

-i: Kati, kakri, Bóni, stb. 
-esi: Fercsi, Jancsi, Lajcsi, stb. 
-csa: Borcsa, Julcsa, stb. 
-ca: Maca, Téca, stb. 
-kó, -kő: bütykő, csücskő, Palkó, szánkó, stb. 
-ó: anyó, apó, Kató, stb. 
-us: kutyus, Térus, Viktus, stb. 

A kicsinyítő képzők közül legmegterheltebb a -ka, -ke, -cska, -cske. 

-dik: hetedik, második, stb. 
-ás, -és: aratás, harangozás, locsókodás, nyövés, őrlés, slingölés, 

söprükötés, szedés, stb. 
-ság, -ség (-síg): fáraccság, izzaccság, kőccsíg, véccség, stb. 

Az -ás, -és és -ság, -ség is gyakori képzők. 

-ó, -ő, -t, - t t : forgó, kérő, vezető, válogató, örökölt (föld), öröklött, 
(oszlopra) állított, komplikált, stb. 

-at, -et : gyugat, nyelet, szégyelletibe, gondolat, határozat , rendelet, 
tisztélet, stb. 

-ható, -hető: elfogadható, kifogásolható, kivehető, stb. 
-va, -ve: csináva, hasznáva, javítva, maradva, rendelve, szedve, stb. 

MONDATTAN 

A mondat tannal kapcsolatban csak néhány élesen kirajzolódó kér-
désre térek ki. 

1. Az a, é eredeti mutatónévmás az indulatszó ér te lmét vet te £el: 
Ehun é! Ahun van a! Nédd é! 

2. A felszólítást ható igével is kifejezik: Nyughass má egy kicsit! 
Maradhass má nyugton! Hogy nem maradha t nyugton! 

3. A ragok funkció ja néhány esetben eltér a köznyelvitől: 

-ba, -be: Ménnyit kérsz foglalóba? Sokba van ez nékem; Elegeibe 
nem csípott így! 
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-ból, -bői: Négyedébű csinátuk. Felesbű szedem. 

-nek: Minek mész oda? Minek vetted é? Valamit csinát a tehénnek. 

-ra, - re : Vótam nála a szememre. A gyomrára panaszkodott . Meg-
betegedett a szívire. 

-ról, -ről: Mirű van ez a gyógyszer? Mirű jó ez? 
-tói, -tői: At tú is nagyobb vót. Et tű többet nem adok! 
-ér t : Lecsuktak a dohányé. Fizetésé vótam, elat tam a nevemet. 
-kor rag r i tkán előfordul időpontot jelentő főnév mellett : Tavaszkó, 

márciusba ékezdődik az ágy megcsinálás, elvetés. 

4. A főnévi igenevet nem személyragozzák: Nehéz menni. Pinte-
ken kő hozzá gyünni. Nem szabad kimenni! 

5. Határozói igenevet használnak akkor is, mikor cselekvést, tör-
ténést akarnak kifejezni: Ki lett hozva. Le lett téve. Lányok vctak 
fogadva. Még lett mondva, hogy né csinájják! 

6. A ható ige helyett a lehet + főnévi igeneves szerkezetet hasz-
nál ják: Sokáig el lehet erről beszélgetni. Többet el lehet végezni. Lehet 
má menni érte? 

7. Gyakoriak az ilyen hiányos szerkesztésű mondatok: Úgy everém, 
hogy! Úgy émént, hogy! Annyi van, hogy! 

8. A né féjj , mégáj j szerkezeteket fenyegető ér telemben használ ják: 
Megájj, ma jd iadok én néked! Né féj j , többet nem mész e. 

9. Gyakori a kettős tagadás: Ez nálunk sé nincs megoldva, a zadru-
gának sé nincs. Egyik sé nincs megoldva. Té sé nem tudod? 

10. Az és kötőszó nagyon ritka, helyette az oszt, osztakkó, meg szó-
kat használ ják: No oszt ménnyire ménték vele? Béméntek oszt még-
nézték, hun csinájjuk a gyíkínt. Oszt abbú kaptunk egy kis pízt. Jobb 
vót a kereset, még mégbünte t ték az embert . Mégöregéttem még még-
betegéttem. 

Van eset, hogy halmozzák a kötőszókat: Egy kis sót te t tek bele, 
vagy égy csüpet kenyérmorzsát , mer hogy még ne roncsák a tehenet. 

11. Az egyeztetés nem mindig érvényesül: Nem vagyunk képes 
r a j tuk keresni. Szaladoztak az utcán, fé tünk tüle. A legínyek a lányokat 
kapták é, hogy légyén néki. 

12. A szórend sokkal szabadabb, mint a köznyelvben: Akkó azt ta r -
tották, hogy améllik u to j já ra marad név, olyan nevű f é r j e lesz. Sokká 
több vót a bótba ruha, min most. Utánna gyüt t a süteminyek. Az ige-
kötő használatánál: Gyertek mind a p á j á r ú lé! Nem behozunk boga-
rat? stb. 

13. A harmadik személyű birtokos személyragos alakok mellett 
gyakran jelentkezik a néki(je) határozószó is, pl. Arancsipkés a széle 
nékije. Széles r á m á j a van nékije. Vér is éfoj t nékije. Ez letört néki je . 
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Szövegek 

Elsőbb kíveszámra vásátuk a gyíkínt, mékkesztük a munkát . Úgy-
hogy mindé hászhó méntünk, amig nem kap tunk gyíkínt. Kíveszámra 
vásátuk. Akkó hun hogy vót az ára. Nem mindég é ty formán vót. ficcé 
ennyi vót, éccé amannyi vót, há t abba mégálapottunk. Hát avva dógosz-
tunk, ez a f izetett gyíkínnye, ety három évig. Asztán még émént az 
emberem, osz keresett vágni gyíkínt lent a vőgyön felibű. No akkó 
felibű váktuk, de nem nagyon teccétt, nem gyüt tünk ki nagyon. Hát 
akkó éméntünk egissz a Tótfalu felé. Ot tan vá t to tunk ki egy vőgyet. 
Onnan hor tuk a gyíkínt haza. No akkó hazahoszta az uprava, akkó így 
dógosztunk. így mút az üdő ra j tunk . Nem nagyon gyüt t ra j ta , de azé 
nagy adót rátét tek. Akkó nagy gyíkínvásállás vót, osz n e m sokra gyüt-
tünk vele. Aszonygya az én emberem, hogy igazán lé köllene köszönni 
az iparrú, mer ret tenetesen sokat kérnek, annyit nem vagyunk képes 
r a j tuk keresni, hogy amibű megéjjünk. Hát jó van, azé csak csinággat-
tuk, még mindén féle, bévi t tük a vározsba. Itt is árútuk, meg a váro-
son is. No jó van, akkó a városon mékfoktak bennünket , hogy ipar t kő 
vátaini. Hát jó van, mi csináj junk, még az ipar t is kiváccsuk, még még 
így sokat f izetünk az adójé. Aszonygya az én embérém, nem fizessük 
ki, nem b i r juk kifizetni, mer nem birunk élni akkó. Hát nem akar tuk 
kifizetni. Nem engettek árúni m i n k e t . . . Hát a lányok vótak fogadva, 
hogy csinátuk . . . Kétméteres ráma vót, maddzaggá mind a szövőszék. 
Akkó abba ékesztük fűzni e rű is, amáru is. Az eggyik fűszte erű, a má-
sik visszafelé. Mikó ideér tünk a maddzaghó, három felé köllött kötni, 
mer három vót a szélibe. Mind a ronygypokrócot, akkó úgy csinágat-
tuk. Akkó így mút az üdő, szálonkint köllött gyugdosni. A ronygypok-
rócot is éppen így csinájják, mind esztet csináj juk mink. 

(Elmondta Stefaniga Verona 77 éves háztartásbeli, 1976) 

Méntünk aratni. Az emberek kiskaszává kaszátak, mink még szét-
tük a markot . De elsőbb k iméntünk ám három órakó, k imentünk három 
órakó, csinátuk a kötelet, tizénnyóc kötél vót égy köröszbe. Mégcsinát 
mindéggyik öt-hat körösztöt, hát az soká tar tot t . Asztán csajkossak 
vótunk, piszkossak, nem úgy ám, min most. Akkó béméntünk, mégét tük 
a reggelit, éméntünk oszt a ra tunk. Ara t tunk délig. Mikó má Ián vótam. 
Asztán meg délután rnégin. Este még hor tuk össze a kiviket. Az embé-
rék körösztösztek. 

(Elmondta Harkai Cecília 93 éves háztartásbeli, 1976) 

Mikó Ián vótam, t izéhhárom éves, akkó má az én anyám, mer sokan 
vótunk testvérek, eszegőtetétt. Akkó fé napig dógosztam, fé napig men-
tem iskolába. Vagy délelőtt vagy délután méntem iskolába. Akkó mikó 
fölnyőtem, ementem dógozni, kapáni, nagygazdákhó. Mikó má aszt is 
bévégesztük, méntem aratni . Csinátuk a kötelet éccaka. Ojan álmossak 
vótunk, hogy m a j belebuktunk a kötélbe. Akkó asztán mikó má főnyő-
tem, férhő méntem húsz éves koromba. Let tek családok, akkó § köllött 
ménni dógozni, mer szégínyek vótunk, még ruha nem vót, nem tellétt 
rá. Akkó vót sokszó, hogy othat tam a gyerékéket az u r a m tes tvér j i re 
vagy apósomra. így vót. Méntem dógozni mindég. Még pijócázni is j á r -
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tam. Hogy légyen píz. Oszt aszt meg eszálítottuk. Oszt abbú kaptunk 
égy kis pízt. Nékem is köllött ménni. Hogy foktuk? Beleméntünk a 
rétbe, a vőgyön a vízbe, osztakkó csapkottuk a vizet, akkó gyüt t a 
pijóca. Kézzé foktuk, széttük, tarisznyába, akkó bekötöttük. Mikó má 
nem gyüt tek azok a pijócák, vagy má mégélégéttünk, mer má kifá-
ra t tunk, akkó gyüt tünk haza. Akkó meg mikó má öregebbek vótunk, 
méntünk a géphő. Vótam rédusa. Téglábú rak tam össze katlant , rá te t -
tem a kotlát, akkó ahány ember vót, kiszaptam, ménnyit kő rá főzni. 
Akkó oszt fősztem. Fősztem levest. Leves minden nap vót. Akkó vót 
hozzá paprikás, hús. Az is ki vót osztva. Nem eléget ám! Ki vót osztva, 
oszt köllött nékik dógozni. Akkó másik nap kalácsot süttem. Mékkér-
tem, hogy mégengednek-é, hogy fűccsek, oszt süthessek kalácsot. Aszon-
ták, lehet. Vót ahun még aszonták, nem. A parasztok. Bizon, így vót. 

(Elmondta Huszár Teréz 77 éves háztartásbeli, 1976) 

Valamikó Szent Péter a fődön jár t . És a királ levágatott egy kakast . 
Mékfőszték. Nem tu t ta sénki elosztani. Aszonta a királ, a Pá lnak : — 
Mos gyere Pál, ozd el t izénkét felé! 

Nem tu t t a Pál elosztani. 
— Té ereggy ki! Gyüj jön bé a Péter! — aszonta a királ. — Eszt 

a kakast osszad é t izénkét felé! 
Elosztotta t izénkét felé. A kirá lnak jutot t a feje, a felesíginek jutot t 

a lába. Mikó a királ körűnészte, aszonta: 
— Péter, mé énnékem at tad a fej i t? 
— Uram, királ fölsíge, azé a t tam a feji t , hogy a népirű tuggyon 

gondókozni. 
— Hát mé a ki rá lnénak at tad a lábait? 
— Azé, hogy őfélségés királné a népeit tuggya összekaparni. 
— Jól van Péter, mosmá té lésző Szent Péter Szent Pál. Pál mék-

semmisüt mindénne. 
(Elmondta Gyüre Amáliái 75 éves háztartásbeli, 1977) 

Csontafayer éz vót a régi fa lu és a török dúlás ideje alat i mént 
tönkre. Fölégették, az akkori elgondolás vagy divat szerint fölégették 
a lakosságnak aszt a részit, amej iket ük mégfelelőnek tar tot ták, láncra 
fűszték és elatták Konstant inápojba, a többit fölkoncolták, amej ik birt 
elmenekült . Eszt mondha tnám Csantavér régi történetéről. 

Később asztán ujbol építeni keszték a falut , de akkor már a Kan ta -
fér grófé is volt. Nem valószínűtlen, hogy onnan ered a neve, mer a 
magyar szeret magyarosítani, és nem monta aszt, hogy Kantafér , hanem 
monta, hogy Csantavér. Innén is szármaszhat a neve. Én úgy gondo-
lom, hogy ez el is fogatható. 

(Elmondta Lassú Gyula 69 éves kovács, 1976) 

1. Anitics Matild 
2. Anitics József 
3. Bognár Mihály 

Adatközlők: 

4. Csörgő 
5. Farkas 

75 éves 6. Farkas 

Mária 76 éves 
János 84 éves 
Jánosné 89 éves 
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8. Gál Viktória 
9. Gyüre Amália 

10. Gyüre Mária • 
11. Horvát Etel 

7. Firic Ilona 79 éves 15. Kis Gy. Mária 
88 éves 16. Kis Gy. Ferenc 
75 éves 17. Lassú Gyula 

35 éves 
45 éves 
69 éves 
78 éves 
54 éves 
77 éves 

66 éves 18. Kelemen Mária 
71 éves 19. Németh Anna 

12. Huszár József 
13. Huszár Teréz 
14. Harkai Cecilia 

79 éves 20. Stefaniga Verona 
77 éves 21. Tóth Mária 
93 éves 
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Opisi i monografije o govorima pripremani su dosad različitim metodo-
loškim postupcima. Imre Samu se u svojoj studiji o savremenim mađarskim 
govorima zalaže za komparativni pristup. Autor ovog rada sledi I. Samua 
u analizi čantavirskog' govora, tj. upoređuje ovaj govor sa govornom varijan-
tom književnog jezika. 

U fonološkom delu prikazuje frekvenciju pojedinih samoglasnika koju 
određuju dva faktora. Prvi faktor: u odnosu na standardni jezik koji ekvi-
valenti u kojoj meri smanjuju broj fonema; drugi faktor: koji ekvivalenti 
povećavaju broj fonema. Kompleksnu jezičku situaciju autor prikazuje u 
svetlu borbe starog i novog, odnosno konstatuje koji su glavni tipovi saop-
štenja a koji su marginalni. Ne pretendujući na celovitost, navodi primere 
za i protiv, pa ujedno u izvesnoj meri vrši upoređenja i sa drugim govorima. 

Pitanje opterećenosti kod suglasnika je drukčije prirode. Stoga se govori 
samo o onim slučajevima gde dolazi do odstupanja od standardnog jezika. 
S obzirom na nedostatak materijala, u morfološkom delu tretiraju se samo 
ona pitanja koja su sistemskog karaktera. U sintaksičkom delu osvrće se na 
nekoliko karakterističnih pitanja. 
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